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Konstitnerte Sandberg har for
kort tid siden mottatt nedenstående
brev fra befollmektigede av "der
Rehohskommissar", soM gir statsråd-

Reichskommissar ft.kr die Besetzten
Yorwegisehen Gebiete.

Til Finans og Tolldepartementet.
Til Hr. statsråd Sandberg.
0 s 1 o.

•

ibtru

ØKONOvi BK-
U1SLI

en gn(§ke tyddlige rettningslin-
jer om statsfinnanseres forhold
til N.3. Brevet (ar helt orrsikts-
vekkonde og lyder:

Oslo 18.arril-41.

11/

11,

*.
Arg. 1

Vedrørende statsfinansenes forhold til N.S.. .

Fn viser til Deres konf. med hr. Korff den 1.april-41, og
meddeler Dem at det skal gjennomføres en skarp skilnad mel-
lom statens finanser og Nasjonal samling. Utgifter til.Nas
jonal Samling må ikke belastes det norse ststshpds,lett.
Som følge derav fremgår nedenstående avgjø elser i de enkel
spørsmål:

1. Tjenestemenn som er'løst fra statstjenesten hoved-
saklig virker for N.S., mottar ingen lønn men lkinnes
av N.3.

2. De som er ansatt ved N.S.-personalkontor, lønnes av
tilfelle hvor personalkontorets oppgave hittil cr

blitt varetatt av Innenriksdepa n tementet, må (9_isse skil-
les ut fra Innenriksdepartementets kontorer slik at et
klart•skhlle blir gjort mulig. (Forts. s. 2) •
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Norges :1-rrrnlovsdag
1941.

Noties Grunnlov•er:

preget av den samme an

som var mest levende_f

Europa unner og etter

den frosske revolusjoh.

PRIRET, LIKEET eg BRQR

SKAP var ideajene.;

I Norges Erunnlov

har disse idealene fåt

formen:Personlig frihe

folkestyre  ng  likket f

loven. -

Ingen skal undres

over at nazistene tråk

ker denne grunnloven

unrer føttene, slik at

vi.idag må oppleve den

17.mai uton barnetog,

uton,festmusikk , uten

glede i sinret,Naziste:

har inrført dødsstraff

stedet  for fri-net;-

forredersrvre i steds't .

for folkestrre, og-ens

rettede lover og foror -

11 'e 2.

ØnoNoMic)K PRmsS. ( forts f.s 1)

3. partiførernes reiser til Riket enrgån
' Utelukkende N.S. Disse reiser med re:prs-

entasjonskostanader må derfor "istres av Ba
Belne som er betalt i forskudd Qten bud-
sjettmessig dekkning må titbakeeetales.
Når konstituerte statsråder reiser tiI
Riket i oppdrag for staten, godtgjøres
de vanlige reiseomkostningers  7  represen-
tasjonsøyemed står de vanhi.o representa-
Sjonsbeløp til dispoSisjon.

L .Omkostnineer red reiser for jirden på
nbrske statsbaner skal betalcs ctter van-

\ Jdge.reinehdtingeIser. Arboidsdepartement
\ets "nermed motstridende ordning er uatt

---1Hkraft 1 ten min godkjennelse, og er der-
for uten—hIndendo virkning, Qe norske
statsbaner skal snree for at dr hermeJ
ferbandre forhandsutgifter blir  ti. inndr —
fra MSSjbnal-Samling.

5. Bevilgningen Eitt.under kapitol 8% til
et boløp av Kr. 18050,- til-kontor og
reiseutgifter for NT-fylkesførene skal

'

6. For funksjonarer som.i statens• tjeneste
alltid bftrer hirduntferm, gjalder de
me regler Som ellers'er gjeldcilde for
tjenestemannsuniform.

Jeg ber DeMeekrofte at  demne  fortrring  vfLl
ebli gennemfft. Finnars og folldonartemantaU
er for frnmtiden ikke berettieet til fcreta
uthetalin er til fordel fer fasjor41

'Otte (sign.)

Brevet taler for seg o'g kommentar skul2
vare overflødig. Et hardere slag kunne ne:spe
noen svunn få nv sin herre og muster. Pet er
ja nesten som bli kastet likeut  nå  gaten.

Grunner til at slike torordninger  ma
suolges nettopp da Quisling skn-oter sv å ha
fått Terbovens ord for bådS ett annet, er
ikke Todt si, Det fortelles dmidlertid at
herr"statsråden" Sandberg selv, sgal ba klage
til &skerno over at hirdfolkene oc  15 sprerz

o 'or budsjettet hans. - - -

ninger i stedet for alles likket fon loven,

og konsentrssjons1edro Den kampen som folket vårt fører deo er kam-

en for arunnlevens idealer, Derfo—sen enhve:

nordmann på den 17.mad iår med do!: s=me alr

som Ei d svell-mennene Ejorde det i ltLC,  eg
like tålmodig  oe  besluttsomt som dio-n, må
enhver god nordmånn idag føre kamlen Videre
til friheten og ejølstyret har seirct„
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- Vi hadde ventet oss
og ser nu orsa tecn til
at de tyske seirene På
Balkan vil bli brukt soe
uteanrseunkt for et  øk4
•aress mot den nasjonnle
fronten i alle okkuner-t
land også Norre.

sne rerner med at den
gitgarr de allaerte.og
dermed Norres sak i den
senere tid har hatt, vi
fdre til motløshet som
eir grobund for over-
10-eeri or forrederlk.

7i har fra alle kante
sv landet fått meldince
sn at deste regneetykke
ikke holder stikk. Selv

ct er det skuffelse
ener tyskernes soire i
•ur,slavia, Hellas oe
Telbya etter uker med
sterk frenrang for de
allierte, nen en ser
ingen torn til at denne
skuffelse orså innebara1/2e
motløshet oc kapituass
jonstendenser. Jevnt
over innstaller folk se,
på at kraren vil trekke-
lenrer ut son følae av
utviklingen i det est-
lice Nidielav, men fol
er like rakrygret over-
for det tyske presset
som før. Det er sarlig
eledelig å slå fast at
byrdene star minst like
fast som byene, trass
at det der natyrlig no

være svakere kontsk
meletn folk. Fra byeder
i Hedmark oc Opland ko
mer det neldinger om u
meldelser av NS. Det e

veentlie folk som kom
med i den.første forva -
rede tid som skjenner
at de er komnet i slet

'sels.kaa or sem nå vil
befri se-

medlemeer son forlater
partiet. - I Cslo har
en del oolatifolk fors
å slippe ut av NS, men
de er blitt møtt med
harde truslen. Enkelte
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Tre fUllmektier vednolitiet er'aveLjediret
fordiEde har meldt ser ut av N3. av de tre

eer fullmektir Hanevold ved det alitiske over-
v'jkinijseoliti .

- -
Farforenangene i Bygningsarbeadernes Hus har
fått ordre om å se seg om etter nye kontorer,
ferdLtyskerne har bruk for kontare:e. 'eet
hersker stor forbitrelse fra byrnangsarbeid-
erne ovcr at de skal kastes Ut  :17  d0t huset
de gjenncm år har snart til og E3D har hyg-
get seg selv for å kunne vare nnder eget tek.
- - -
Kringkastingen er fer tiden uten rcv:sjen.Stat
revisorere har fått slutt med den beskjed at
nce underslae eller mielirketer er uterk-
elar i "Det nye Nerae". -
- - -
Ikke desto mindre kommer Eyvind inn i
kassen med en blanko'anvisninr Kr. 1000.-,
Kassereren nekter'å betale ut beleipet.Mehle
går, men straks etber kommer det te:efoneer-
rigning fra "heyeste holdu som truer med arrer
asjora safremt ikke beldpet blir beteat ut.

-

- -
Den tidlicere hallonann i Kringkastarger,

lektor Kerl C. Lyche, er snesteet. Arsaken
er ukjent. - -g
- - -
De tySke fengslene her hjemme er atedig like
fulle. Arbeiderjoutnalistenerflia alle landots
kanter sitter arrestert. Likesa en rgkke av
arbeidernes fardiee o8 neliteeke tillitsmenn,
De fleste har ikke fatt-prevet sin sak ved
lov og dem.
AV  de som fremdeles sitter arr stort nevner
vti oberst Harald Hansson, politimestreee
Trycve Iversen's øivind Ask og Nyenarg-Tørtnefte
gedseier ;:ads direkter !Fleisterlan,
majer Helset, skipsrederne Xlavenes or Arne
Bjørn Hansen, tberst ceneralstabssef
Lindbæk Larsen*, major Erdmannc, saet adrettsg
folk som bokserne Bertram Andersen, Ivar Lie

og Wilfred Sjiøereen, fothallseilgren Amued'
Lie, Bjørn Heger, og fotbalaspilleee: Bagemn
Serensen Våleren nen). - -

---
I Stavanrer er! rektor Olden, dr. Sven nfteds

kt og driftsbestfrer Aanensen ved Plehteisitets
verket 'arrestert som ridnler. Som H-nt ble
Stavenrer kemMune nylir dlagt en het 5CC
tusen kr—mer for sabotasje or det er i del•
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sikrelt:
7

Pet er
naturlig,at

in folk er
'v ' '"'' skuffet ev-

'-* 111 tE:Ire necler-
q n1 er de

  n g1) lag på Bal-
kan, og man

spør sev selv or hverandre om hvor-
dan fortSetteTsen av krigen vil
arte seg. På slike spersmål er det
naturlinvis umulir å svare men det
er noen kon-srjerninrer en kan
merke ser nå mDt=ren. •• -

For det feste er denne krip-
en eP overraskelp,enes kr5r, og si-
tuasjonene skifter rasktI vinter
vandt engelsJtniennenO store seire
i Afrrka or på havet. I vår er det
tyske=e som Lar fremgang i land-
krigen, snart kan bildet pånytt
were anderledes.

Fop det annet vet vi alle at

7741

-  !u%)

g e;•

a.

•••••• ••

11/

riktig. SErlig det
gått siden overfa på NOrge,
er blitt benyttet godt. En kan
merke det . også av den grunn at
det norske flyvaunet nc trer
virksonhet etter å rre b-gret on-
fra nytt av siden ifjor sommer•

For det
at Amenik)
Enuland og
kampfeldo-

ikhe fl2C 7
iLa hak.
vendLr i

se
t-skerno baP den sterkesto hcErmakt Dr-up ns :.: )_ ,. ar-,_r -runn til F

til lan's or i luften. Enrelskmen- t‘ile -,),, jt2a1Let cv krigen,
nene er hePrer p's, sjeen, Etter det en.Lomtse Era ab dirlir ford-e-
alle politkske og . mi34tctre autori- rfliY, 3; -,-±",'-e. 11-1 Tfsi'land bt, ,, -
teter i EnvlJne sier wi--_... del) ikke hen;-];', -,---»:bori 42.1' tcht
vare lenve fer -:na-lcnd er jevnsterk el-t e.-tt-1. ';_, nan sbore se'
med T-skland i luften. Det er inven Prn  O Q Y ; :.r -I - 12 - C nrJel--
=a-unn til å tvilc r c at det te er ert 1 -pi]

-
,_ _

~- ~-~Ans, •nr-~~~~len••••~.- ,swe ..-

Ndr England beholder sin makt
til sjes, or som jevnbyrdig kan
ta kampen opn ned -yskerne i
luften, vil naktferdet mellom
disse to moktiP) :Lsjoner etter.
hvert bli anderleeos enn det ser
ut til å f-r
-

,n det n- det
ned som

-tuNne demekratiers
!flL behøver

å. h11 vet at Ans
u-eup'som er ned

-vd. Og presi-
eJr erk1nrt at dis'
p )rs' skal nå fr-

SidË 4

LN\



Den 28.april iår ble merdrehys-
lenekontcrere-stengt. I sanband med
stengningen ble det ogeå foretatt
noen aprestasjonerp-bl.a aV legene
Tove 3:dier 171inor JamvoQd.

Blnt h‘vinnene har dette vakt
m.vollsom forbitrolse. Mødrehygi-
ene' kontorene hadde offentlig tilli
os stønte her i landet. De var

av le'rger og sykepleiersker op
stod unden full kontroll. De var-et
nødveallg ledd i en sund fp.miliennA

7ordende m0dre kunne gd,
Mødrehyl,enekonteret OP få gratis
Undersøt-e7,se og oplaring i epebarn
stell. Kontrollstasjoner for msare
o barn, son i de siste årene var
opprentet i Oslo •r . ellers i landet
ble med engang uhyre popu1sTre.

Disse kontrollstasjonene var.und
eravdelinrer avmsdrehysienekontoren.

De dem opprettet-mødrehyg.ktr. og
ledet den hT1lèt det prinsinpet at
når en gjorde dIket lettere for kvin-

v6-7e nødre- ville det i det
hele tatt ikke oppstå nee befolk-
niUgsproblen. Men en sunf familie-
politikk kam aldri forenes med føde
tvang
tTeTtPt-le derfoM erså en oppsave  fot
nødrehyg.ktr. å fbrMidle salpet av
forebyncrende midler. Dette foregi1C
widor full kentroll, Usidrehysiene-

fl

-1E ttr

kortorenesivirket stea her

den skarPete mRttsetninr til den
,.KtPehelt,1,-Teskfr., uhrTeniske

•

Senhett p*vnte„ .

le'rte ivetannle-1. 7i her ofte
hatt.fXere #relle av-e:lfrån<-er av
117ordan det  nrivate tt:11,13±aitv 1-tar

jr.  virket tå det er
helt avsiorende for N'3,  nt  de ikke
pd naan MliPt& akter d r»32 inn

t ta N3 alari fdr 1 v (-jsre noe
på egen hånd- har de or-sd denre

«gangen hatt tyskerne bak seg. Vi
' har fåttt7skerne som morelens
. voktore i Norp:e. Tyskefne som har

innfert bordeller i landet og som
'ser gjennom fingrene meJ at sol-
datene misbruker mindrdrige
er! NS og tyskerno grdten over do.t
lave fødselstaIlet. SamstUnn33
tar hundre tusener av tyske soldat
er brødet ut av munnen pd norske
barn.
Slik'ser nazietSnes

4
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På en  rekke arbeidsplasser var dei

hel e,ller delvts erbeidsnedleegelse,
.Mai.Hjulene sto •åledes på flere
av de største bedriftene som Aker,
Nyland, Myrens verksted, Thune,
Skabo, j1ektrisk Bureau og £lere
andre. 0-esd manee byegepiasser,
bedrifter i tekstilindustrien,kem-
iske bedoiftere.konfoks,jonsfabr,
o.s.v var aebeidet ned1ast; p4  deres
etore frthetsdas. Arbeiderne hadde
opprinnelle besluttet å minnes aret
1.mai pe arbeidsplassen i fullt
arbeid, men etterat Terboevn hadde
forordnet at dagen skulle vmte al-
ninnelie arbeidsdaE  ea  arbeidernes
spontane følelser uttrykk i tross
og streik not Terbouen.
Av den grunn ble ikke mindre enn et
par hnn-ire av areeidernes tillits-
menn  os  klubbseyror arrestert.De
flesteebele sloppet ut etter å ha
sittet et deren e1;:ler to,.men fram-
lei's er 14 jer:arbeidere i fenssel
fore detem.bendte 1.mai,
Jernarbeedernes formann Josef Lars
son og en deputasjon åv arbeids-
kamerater hat vmrt hos Gesbapo ute
resultat.

I Oélo har en merket små tilløp ti
intesue b›Uppedanne1ser innen
enkeforehinger. De som strever
for  a f:S.slike srupper i sving sie
de ikkt V11 he med tillitsmenn og
såkaltoSeneelskvennlise". Geuppen
e;K.i. he1 % .sin tanke og tendens naz
ietiakee ' ke  det er all grunn til å
oppforde 7,ebeedeene til a-vmte på
vakt met de',fe11c som lar seg hruke
til deri slArS'e Det er påfallende a
fo1k som servb4"Smannen Olaf Lird-
tidlieeoe leder/-1 Sovjettunionens
vennor / er med,på dette, - - -

zezze  zczezzz
zzzzzz

1;,  • • C> Cs•
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Det er mye som tyder på at tysk-'

ernes økonomiske press på NS er en
taktisk skinnmenever.
Flprpåske forsvant sem kjeet 2 byrr
sjefer og en sekretår i Einensdep-
artementet. Det er nå grunn ti1 å
må  ut fra med sikkerbeA at de nå er
lzommet fram til LondOn Eed Ne regje

I/
rineens budsjett for 4041 oE bud-
sjettfram1egget for 41 42, 1 dette
budsjettet Var det flere eraverencb
poster .
Bl.e 1cr. 50U 000 til eireses reise
o,s.V% En antar at tyskerne nå bl,
vil komme kritikken i foekjøpet ve
skrivet ti: Finapsdeparte-nektet de —
de tar avstand  fra  113. --
Det er tyskernes masseutsprednine
av .brevet i steneilert form, som
.gir  sturn ti1 ovenstående antasel
- .. .
I dlutten av uka kom 850 hvalfane-
ere  os  &'jfifolk som har vert intep-
nert i Tyskland hjem  oe  ND hadde
ikke kunnet dy  seg,  nen Ladde la:
et "inetiativ av de oe stolt ti

'"fest" for de hjemvendte, Kst.Ieum
talte på bryeea. Sj0folkene tok  
imot hans oppfordring om å melde
seg inn i NS med bitonde kulde. 2-
soni kunne konee vekk eikL sin vet.
De andre rørte ikee på hendene til
bifall da \fle.lo-Gbbels ver feordi_-
med sitt ord-syeeri. Etterpå skuli
det  v=e  beepiesåing E£-" pat ihuset" --,
den stjålne Frimuretlmeen. Sjøfleh-
ene hadde hørt A og skjeete'B,Det
var siger  oe  skriver 26 atykker
som møtte ope,  oe  i all hast ble
hird  oe  lignenee rasket sammen fce
å spise opp laeskause: De reale
sjøfolkene dwo leene  hve p til sitt,
forark ret  over den:  eneeeåelitne  vel -
komethilsen oven pA  elslette be-
handlineen de hadde  f4tt  1 Tysk?a
Blant dem U.S insen nye venner,Dee
holdt stand overfor lokkineeos
trusler. . N,
- - - .
For tre uker siden  bee  innehaver-
sken av Cslo Bok  e  Paeenhande1
arresteret ferdi hun ved side av
boken om euisliag,,hade satS en
plakat:UTSTILT ETTE'R  ERIlX  FRA HL
EN:".- Vinusruteno ble  koTt  ettee
kastet teteav hird-påbel,
,Innehaversken siteer oree idae 4-er
varetekt får sitt mob,--


