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FOR FRIHET OG RETT - LOT Tli;RROR OG TORTUR

GODT NYTT  

Vi sender idag vårt første- nummer i det nye år. Vi fortsetter å
komme ut litt uregelmessig og vil i første rekke beskjeftige oss med
innenlandske nyheter.  Vi  vil komme oftere eller sjeldnere alt efter
stoffets mengde og viktighet.
1942 er for alle norske håbets år. Vi tror at vi iår atter skal

gjeninntrede blandt de frie, civiliserte nasjoner, som vår historie og
vår kultur berettiger oss til. De nuvmrende rettsløse, terroristiske
tilstande under de grønne og gule barbarers jernhel, nærmer  seg sin
elutt.
Ver forberedt på en vanskelig tid når kampen for Norges frihet

,etter begynner her i landet. Husk nt 1942 er befrielsens år• Vær ved
mote Priheten er kanskje nærmere enn du aner.

QUISLINGENE I DEN TYSKE HAIR

Vi har hatt anledning til A lese et brev fra en av quislingene,
sen Lar deltatt i Regiment Nordland. Brevet er skrevet før han døde av

sår og er bragt til Norge av en kamerat og overlevert til en av
Lens nmrmeste slektninger. Han skriver bl.a.:

"Nu når jeg ligger her og formodentlig aldri mer kommer hjem,
sts r det klart for mig hvordan vi på falske agitasjonsfraser ble
nr.rret til å melde oss til tysk tjeneste. Det het sig jo så at vi
skulde få to års utdannelse her nede, som skulde gjøre oss særlig
skikket til å få stillinger i politiet eller annen statstjeneste
når vt kom hjem. Nesten med engang vi kom hit, bl vi satt inn i
Balkankrigen og senere på østfronten, praktisk talt uten utdannelse
mot alle forutsetninger. Vi fikk ikke optre samlet, men to til tre
mann ble puttet inn  i  hver tysk avdeling. Vi fikk alltid de verste
opdrag, da tyskerne betraktet OSS som landsforredere og hunset  oss
pa alle måter. Eet var fryktelig å se hvordan 16 til 17 årS gutter
ble sendt i døden, uten noen chanse.'

På samme måte er den norske legion blitt behandlet og stemningen
der var på mullpunktet allerede mens den var samlet I. sin øveleesleir,
pågrunn av den brutale behandling den var gjenstadd for av de tyske
offisererl'som stemmer lite overens med frasene om den nye sosiale
ånd og avskaffelse av klaSseforskjellen, som vi har hørt om. Legionavene
hadde meldt  sig  under forutsetning  av  at de skulde kjempe i Finnland,
men den dag de ble puttet inn I. de tyske avdelinger og ble sendt til
Ruasland, forstod de at de var tatt ved nesen. De var også dypt skuffet
over de norske offiserer i øvelsesleiren,,.som ikke ydet soldatene noen
hjelp, men bare var optatt av innbyrdes rivalisering om hvem som skulde
være sjef i leiren. Forsen‘ har vi alle forstått at alt som ble fore-
sPeilet oss kun var falske løfter. Vi forbanner den dag da vi lot oss
føre bak lyset av Quisling."

Som bekjent er legionmrenes hvervekontor nu nedlagt og nordmenn
som ønsker å delta i krigen på tysk side, må melde  sig  divekte til
tyske myndigheter. Svindelen med den norske Regiment Nordland og den
Norske Legion kan dermed betraktes som avsluttet. Humbugen understrekes
ved alle de N.S. ledere som under brask  og  bram og avis-reklame meldte
sg som fribillige, men som fremdeles spankulerer omkring herhjemme.
Se bare på Hans S. Jacobsen, Kristian Llartin Eckhoff, Reichborn-Kjennerud
Per Sandberg, øivind Lange og Franklin Knudsen. Den siste, som har tit-
telen "Quislings adjutant" kon forrdsten helt til Berlin, hvor han
ranglet et par måneder inntil han ikke hadde flere penger og måtte
sendes hjem.
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Oslo, 8. desember 1941

Frivillige av den nornkc legion.

I samsvar med bestemmelse truffet 17. november d.å. av SS-...lelchs-
flihrer Eimmler om tjenesteordningen ved de frivilligc utenlandske
legioncr cr det innført en ny ordning av ledelsen i'Oslo, idet Legionens
hovedstab er opløst fra 10.ds.,  og  den del av dens årbeidc som angår
hvcrvning, samling, transport og rulleføring av frivillige er overtatt av
"Erganzungstelle POrd", Parkveicn 41 fl, Oslo.

Som sjef for Legionens tidligere hovedstab, Oslo, beklager jeg
mcgct at forhold som jeg ikke selv har veret herre over har hindret meg
i å besøke avdelingcnc i Fallingbostel, så  meget mer som det foreløbig i
ikke ser ut til å  bli  bruk for den hittidige Legionskommandos fortsatte
tjeneste ved Legionen. Jeg håber og tror inidlertid at tilslutningen
til Legionen ef:berhvert vil øke, slik at den snart vil nå den størrelse
og sammensetning som har veret forutsetningen siden Legionsstaben i sin 4-

ble dannet.
Under forutsetning av at Stabens og min tjeneste da fremdeles

ønskes på vilkår som oprindelig forutsatt, vil dct være en ære og glede
for meg og for fitabens personell å følgc Førerens anvisning om å overta
dezine tjencste.

Inntil så  skjer, vil det bli sørget for kompetent ledelsc mr avdel-
inimenc såvidt det står til vår Fører og oss.

Jeg er på det rene med at dere der nede har hatt  'og  har det
vanskelig i flere henseender,og at underholdet av hjemmeværende familier
oj forbindelser med de pårørende her er av vesentlig betydning for
siemningen.

Jeg  bcr dere vere overbevist om at Staben har gjort hvad den har
kunnet for å bringe de vanskeligheter den første tid har bragt med  seg  i
disse henseender ut• av verden og at det er forhold som Staben ikke har
været herre over son har voldt disse vanskeligheter. Det var en lettere
opgave å ordne familieforholdet for hele den norske her efter demobili-
seringen, tross; dc dengang eksisterende vanskeligheter, enn.det har
verct å få familicforholdet og postgangen tilfredsstillende ordnet for
Viken bataljon, fordi Legionstaben stod UTWFM ffig-DEr4i01,11{  og bare
var et av dc mange ledd i postordningen.

Legionens forslag om at Legionstaben skulde vere ct centralsted
for utbetalingen av familieunderhold, ble som bekjent desverre ikke lagt
til grunn for den i sin tid trufne ordning. Jeg har latt det være meg
maktpåliggende A g# inn for norske retningslinjer  og  interesser  i  den
utstrekning det har veret forenlig med det militære samvirke med de
tyske stridskrefter og har i denne henneende hatt den glede å opnå
forskjelligc innrømmelscr, bl.a. adgang til opsetning og utdannelse av
aVdelinger 1 Norge, enn videre at Viken bataljon skal passere Vorge på
sin vei til fronten. .

På grunn av den foretatte omorganisering av bataljonen, med derav
følgende behov for supplering av persone11,- blir dessverre tidspunktet
for denne gjennemreise utskutt endel.

Hovedstabens arbeide i Oslo avskuttcs p en sympatisk måte med
juleinnsamlingen til Legionen. innsamlingen har gitt et gledelig resultat
som uttrykk for en oprmuntrende interesse og deltagelse fra store kretser

hjemlandet. iTtte disse synlige tegn på hjemlandets beundring og
kjerlige tanker bidra til å skape den.rette stemning 1 avdelingen, når
den nu skal feire julen i det fremmede.
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Foran dere ligger.strenge krav, slit og savn, men jeg er overbe-
vist om at det å vmre med på løsningen av den store, ideelle opgave for
Norge, den germanske rase og hele Europa forøvrig, fyller dere aed til-
fredshet og at denne føle1se sanmen med den stolte fs»,alac var-e NArs
representanter i denne kamp på liv og død for hjenlaaadats cg 1:-Incry.s
lykke og velvære, mer enn opveier soldaterlivets rjenverdiahet:a,

Med disse ord vil jeg - og med mig Stabens perAcncli onsks Alls
dere sønner av Norge på krigens terskel en god jul før plvsretA ias;
gryr og forhåbentlig vel møtt når Legionen en gang er blitt hvad den
av vår Fører og oss selv er forutsatt å skulle bli, kanskje også før den
tid, hvis forholdene gjør det ønskelig.

Ned 2uisling for Yorge, mot en fria selvstendig og lykkelig
tilvmrelse for vårt land under germansk samarbeid.

Heil og Sæl:

(sgd.) F. H. Kjelstrup.

Vi kan tenke oss de følelser hvormed legionærene mottok denne julehilsen
fra sitt kombinerte stabs- og hvervekontor i Oslo. Ånden i trenings-
leiren som pA forhånd var ødelagt av brutal og chikanøs behandling fra
tyskernes side, ble neppe bedre ved dette bevis på. at led ctisKr  Oslo
kaster korta og flyr. Hadde herrene Kjelstrup, L'Orange m.tH inrat i
besiddelse av den minste anstendighetsfølelse hadde de skre.vet at de
nu, nAr de ikke lenger hadde noen opgaver hjemme, kom ned til tranings-
learen og gikk aktivt inn i kamren sammen med sine menige.
Istedet trekker altså herrene i all. beskjedenhet sig tilbake da de ikke
lenger kan snylte på legionmrenes kasse.
Den medvirkende årsak-til legionens-hurtige opløsning var stabens
per0on1ige penreforbruk og dens bevitgninger av store beløp til utenfor
liggende formål. Således fikk Orvar Sæther som også nu er avsatt,
kr. 100.000.- til hirden. Det skulde nemlig utklæes et antall personer
til hird-paraden 2. november, så Universitetsplassen ikke Skulde se.alt
for glissen ut. Til gjengjeld lovet Sæther A skaffe Legionen 300 mann
fra hirden. Imidlertid syntes selv tyskerne dette gikk litt over streken,
da slavehandelen jo er avskaffet i verden, ihvertfall offisielt.

SPREDTE OPL?SNINGER.

NASJW;aLEJELPLK. Efter at Y.S. okkuperte Nasjonalhjelpen, har
private bidrag naturligvis stoppet op, da nordmenn ikke i noen form
ønsker å gi bidrag til N.S. I sommer sendte Innenriksdepartementets' • '
herr Hagelin, ut forbud til kommunene mot å. gi bidrag til Nasjonal.hjel-.
pen. Da N.S. hadde overtatt ledelsen, sendte den samne herre ut et.påbutd.
til kommunene om å bevilge penger til Nasjonalhjelpen. Nu har imidlertid
tyskerne sendt ut et forbud til kommunene mot å bevilge, .dp .ds_ønSker
å overføre endel av okkupasjonsutgiftene til kommunene, som  såleC4cts  får
nok å bruke penger til.- N.S..er hnidlerttd ikke rådløse. Til alle store
firmaer sender de tigrebrev i en.trUende form, om at de mar s••[23d akal
gi like meget iår, som ifjor. flange tør-da ikke si:ned. Dessutcn sier de
til folk som er knemet i ulovlig kjøp sv kjøtt, at de Skal sllpp til-
tals, hvis de gir til.Nasjonalhjelpen. Fra et stort firMa fikk de" på
disse premisser kt. 101.000.- i bidrag. Således kan N.S. rekl=re ned
at de frivillige bidrag strømmer livlig inn.

SLITTSOLIE SYKDOLLE. I'den siste tid er det begynt å komme tyske soldater?
fra Lerangrad-fronten, for å hvile ut her i landet. Disse turister vil
stadig øke i antall fremover og komme til å'by en stor fare for utbred-
elsen av eptideniske sygdomme, som tyfus, kopper, etc. Det anbefaIes at
folk vaksinerer sig i tide.
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JEl.tNBANEVAKT. Under vaktholdet pS_ jernbsnen Oslo/Lillestrøm, som er

pålagt befolkningen som sttaff, er hittil to mann drept og to andre
livsfarlig såret. Folk blir satt inn i. vakttjensten uten nonn mpstruk-
sjoner oM hvilke forsiktighetsregler der skal iakttss, rrn bar
sig ned nSr et tog passerer i en skjæring for ikke å bli rstr n,r1. ril-
lufttrykket.

N.S. PROVOKASJONEE. Det advares mot A feste lit til alle de"nyheter"

N.S. utspreder for A bringe forvirring bi.andt folk. Fed passendc
rum meddeles spn helt sikkert at Kongen er syk eller dødrst åronprinsen
har efterfulgt han og at Kronprinsessen hnr fstt en ny prins. Av og til
sendes det ut mellinger om store, tap for aksemaktenc, for cs sk.ffelsen

skal bli desto større- nsr dc senere blir dementert. Et typirk P.S.-rykte
var nyheten om at willy Ejørneby var engelsk spion og at brr vcr reist
tilbake til London, nerfor:
aRO IKs1 PA.  A.LT DU HORE:t OG BRING INGEN NYHETER VIDLrLL IJ Lr I Fr‘
ESII SIKKER PA AT DE LR 1{IXTIGE..

ARISK FROUT. Den ariske verdensfront er nu fasttømret. Tfl  rerf r s over-

raskelser strekker den sig nu gra Ron via.Berlin til -a=dan for-

døier våre hjemligc-aricre dette, de kjemper je frnr rsses
verdensherredømme ? ren kanskje ikke arisk cr neån 12r..
men bare for karakteregenskaper. østeriandsk despoti
sadistisk brutslitet fra Tyskland, tilsstt med cn-prnncr ydisndsk
herskesyk grusomhet frn Italien.

.i;.e.SJONLLTEATItET.  Sårenge den hrutalc fengslIng av Nationsit.-rartrets

norske styremedlemmer oprettholdes, gr tngen nordmsnn i r2rrløraltestret.
Porleden dag var det solg 4 billetter ogrtilskuerantslier
mellem 35 og 100, hvorav 20% er fribilletter. PS Prennt_rer ,r -oeie 1\T•3.
mcnigheten mad og uten uniformer utkommandert, så huset blic 371 rullt.
Det sskalte kulturdepartement er begynt å kjøpe billetter og deie dcn ut,

NAsJOALGLLEauLT. Forleden dag lavet Nasjonalgalleriets Nazidirektør

Onsrger stor svis-reklane om en angivelig gave av fire verdifulle male-
rier fra grosserer Alfred Larsen til Yasjonalgalleriet.. Det ble fremstil-
let nom cn sympstisk gestus overfor det okkuperte Norges midlerti.dg
regjering. Det faktiske forhold cr at grosserer Larsen for mange  ar
aiden hsr gitt 'Tasjonalgalleriet disse billeder. Dette hadde•nrcrisrenc
eStt kjendsksp til og kunde altså utnytte det i sin propsgandn-avdeling
I slutten av avisartIkkelen om gaveni stSr det at grosserer rarsen har
forbeholdt sig å beholde billedene så lenge han lever, Denne passus er
alts? i overensstemmelse ned sannheten,

Forøvrig kunde det være interessant om direktør
Onsager vilde gi en redegjørelse for hvor mange malerier tyskerne har
benektiget sig i Nasjonclgalleriet.

NOhGES SELVSTLADIGHET: I sin enestgende, strSnlende, geniale og gigantiske

tale i Bergen, sa quislIng, ved siden av de ganle fraser som forekommer
i samtlige hans taler, en opsiktsvekkende nyhet:
Norges selvstendighet er nu praktisk tslt fullført, og det vur jo sant.
Norge er nu-sS fritt som quisling kan gjere det. Under budgettbehandlin-
ger i høstrforekom en liten episode som karaktiserer våre uegernyttige
og krnfrige statsmenn,,de sSkalte ministres makt. Finister Lunde ferela
Yulturdeartementets budgett for sine tyske kontrollører og freclholdt

i Et lirocrn foredrag at hrns depTrrement mAtte oprette 13 nye erkretær-
stillInr mcd tonngasje, pS grunn ng det voldsomme srbeidspress. Fn sv
tyskerr bencn*ce: Tretten, det var svmrt mangc, kan De ikke klare Dem
med. 2crn hvorpS Lunde uttalte at han muligens kunde sløife en

av rn::'agene. "Eller 13", bemerket hans tyske sjef tort og dermed ble
det.
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NAZIFISERINGEN. Y.S. hsr bestemt at alle statens embeds- og tjeneste;
menn skal være tvungne medlemmer av en statens yrkesgruppe. Terboven
har imidlertid foreslått at alle statens folk skal melde sig frivillig
inn i N.S. De som ikke  gjør  det, skal avskjediges og fehgsles. Dette
er hvad man forstAr med 'frivillig" efter den nye rettskrivning.av 1941.

JULEX I TYSKLAND. Det er i Tyskland rettet henstilling til .folk iår
om ikke å gi hverandre julepresanger eller sende brev eller julekort.
Varemangelen  er  altså  større enn selv de verste optimister her hjemme
turde tro.

ANGIVERE. Rulle Rasmussens.angivervirksomhet har nu utviklet sig så
vidt at han anmelder til Statspolitiet folk som ikke hilser på ham.
Ingen må  gå  p• hans'konserter eller kjøpe hans bok.-

Angiver er  også  grosserer Johnsen, golmenkollen, fabrikant
av Kalles knekkebrddf samt -

Fru.politibetjent 3øgrd , UllPv ål  gaveby..

EITLEJ TLLE. Det tyske referat av gitlers siatp tale inneholder en
:opsiktsvekkende a(lv-arsel til den tyske hjemnefront. Ean sier: Ethvert
fnisøk  på  å undergrave det-tyske folks motstandskraft, Regjeringens
autoritett eller sabotere arbeidS-ydelsen, vil bli straffet. De vil dd

skam, sler han., Det er altSå  nu dødstraff for ikke å Være enig med.
't.T.jemmefronten er altså  dkke . så klippefast lengi;r.

passus var uttlatt i det-nOrske referat'av talen.

/,..KJERLIGHETENS TAL3-4,J2Ci

Ifølge Aftenposten har N.S. organisasjoner i Tønsberg holdt
et felles-møte 21. januar, hvor sogneprest Kreutz holdt andakt,
LIntr-Lngendc bønn for land og folk. Han beklaget  sig  over at nordmennene
viste en skrdpelig form for kristendom og ikkG behandlet quislingene med
den tilstrekkelige kjerlighet  og  fordragelighet.

Pastoren lvlder diensynlig den vakre..learesetning: Når din
fiende slår dig  På  ditt Venstre kinn, skal du vende ditt høire kinn.
Den overfalne skal vise oyerfallsmannen.all mulig velvilje og la
sig mishandle med takk og pris Visavnet helt i sogneprestens kvalme
andakt en opfardring til overfallsmenene.A vise litt:mere kjærlighet
og litt mindre brutalitet. Vi anbelajer denne hykleriske quisIing-
prest å ta sig en  tur  i. fengslene  eg  konsentrasjonsleirene, hvor
nordMenn holdeS inneSperret mot norSkYlov og mot foIkerettenj. ute-
lukkende fordi de nekter å fiendens tjeneste.Han'burde holde
fpredrag om kjærlig behandling for fangevokterne f i  påhør av deres
torturerte ofre og for de tyske krIgsrettsdommere.

Een det er vel lite håb om P omvende pastoren fra terror-
istisk quisling hverken til nordmann eller til kristen. Herr Kreutz
bærer ikke sitt tyske navn forgjeves.

BARBARIET BRER SIG

I Heugesund, Stavanger og Farsund er alle folk som har på-
rørende som har forlatt landet efter 9. juni 1940 for å delta i
kampsn for Norges frihet, kastet ut av sine hjem. De har ikke fått
lov til å ta sine eiendeler med  sig,  bortsett fra gangkleer. Vårt
ger-nske broderfolk viaer oss stadig nye sider au sine høie kultur.
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VER FOR3IKTIG

Det forlyder at i endel drosjer i Oslo skal det.være
innlagt lytteapparater,  så  chaufførene kan kontrollere passasjer-
encs samtale. Vi har ikke kunnet konstatere riktigheten av dette
rykte, nen man bør ihvertfall vpre forsiktig nAr man kjører i
drosjebil, da der i Aker finnes to og i Oslo ti chauffører som er
meilcr= nv

BONSALGET

Til jul iår ble det solgt flere bøker her i landet enn
noensinne tidligere. Folk vilde sikre sig bøker før censur og
beslagleggelsc gren videre om sig. Avskaffelsen av trykkefriheten
er som bekjent en av hovedoestene for vArt nyerbvervede kultur-
og nropaganda-demrtement.

. Foringene var  iå r forbudt reklunere ned oplags-tall og en
rekke bgker vur dct forbudt å skrive anmeldelser om. De hgieste
oplag nådde biskop Dergravs bok,•som kom i 35.000 eksemplarer,
hvilket ikke minst skyldes at boken ver forbudt anmeldt i pressen.
I 35.000 eksemplarer kom også‘ "Flagget tiltopps", fprdi deh handler om
den engelske-marine og pA grunn av sin forlokkende tittel. Som
en god nummer tre konmer Lorek-Eidems bok i 25.000 eksemplarer,
Helgc.Ingstad og Sigurd Hoel i 20.000 eksemplarer. Sistnevnte var
sA heldim A fA. dArlig anmelielse.tm Finn Palvorsen  I  Aftenposten,
hvilket cr den bests anbefallng en nordmann kan få i disse tider.

SADI3TER

nemerk navnet pA følgende norskfødte politibetjenter,
som piner fengslede norimenn efter de beste Gestapo-mønstre:
Dlnnum, Thorbus, F. Palse, Tofteberg og Rød. Sistnevnte er som
hellnning-for sin grusonhet forfremmet til politifullmektig.

SE OPP FOR ELODHUNDER

Det forlyder at Himmler er kommet til Oslo Idag. Sannsyn-
ligvis skal han starte en utryddelscskampanje mot nordmenn for å
skaffe plass til tysk innvandring. Hans besgk stAr formodentlig
ogs å  i forbindelse med Judas Lie s timelange konferancer igår mei
tyskerne angAende urrestasjoner av de resterende norske officerer.

VER FORSIETIG.

KOFIZR SEND VIDERE


