
Kjedebrev, Pra -Nidsvell".
DenT-Viktigst-e-e-k den skriftelige irodaganCa er a stimulere
og inspirere den mntlige. Adsk011ige iLlegale avifser og flyveblad
sirkulerer i dehn terd, is er våre dagers kjedebrev,og kjedane når alle
deler av folket.Riktignok er dec frendales menge scm brytor kjedene,
idet de av tankeløshet og sfte ojså av neyvøsitet 0de:.eg6er eller
kjemmer bort avisen-e,enda de i vrkeliehetnn bare har fa:æt låne dem,

-hvert enkelt skrift skaI jo ViL0222 2Ln kjede,og- det er hele kjeden
som eiek det.Det er underslag å gjamue bort aviser sok  crinå  har n.en
aktdalitet.Og bare d ytterst få sittasjonr kan det være berettiget å
brenne dem opp.
Det er alltid mulig å få kjodebrevene vedere.Vil mac være særlig for-
siktig,kan man legge dom på steder kvor de snart hir funnet uten at
mottageren kjenner orrlgo ledd av kjeden.Derved blir risikoen lik
null for mottageren egsa,eg jikevel er man ikke forhindret fra å disk-
utere skrif'ets innhoLd med ham. For 2 denne tid 02 drt ingen frnm sper
hvor flyvebladet konmor fra,eg så fort sirkulerer menge av dem,at endo
g to madlemmeæ ma s6nms familte godt kån ha lest to forskjelligo eks-
emplarer av 02MMe avis.1,7cn c':et er sørselig at adskilLige mennasker
gjemmer bort alle dc skrifter de kommez. evek,fordi de mener , at de kan
bli morsomme å ha siden.Morscame å vise fram tror vi nepoe de kan bli
,for derved blottsteller mah seg jo soer kjedebryter,Dot man hadde
gj.erit tilhørto jo mange andre og skulle jo vicere --Med de beskjedne
Opplag vi i denno -ra-ctseerkkei.hetnes tid kar , er det cm  å  gjøro at
hver enkelt avlo eirkelercr så ba;:tig ,cg lEge Eom inntil
den er slitt ut eller ikke or aktmeL- leneLer.Derfer ber vi deg som
leser dettelDusk på at e2,ko or din,og la den gå videre uften for
sinkelse.Og framfor altEryt dkke kjeder!

Vekk med de nersko fla,Fra 'Al Eor Lereeg
ælitonde skrik iar ksL.Jeesncou send'; funkojaeærene L Justisdeparte-

mentet: Fertrolig
Enkelte av de-tte deoaotemekts fvuaksjonærer har e jaklesupslaget båret
det nerske flagg eller dettes fergelr,Det er kjent nok at dette har
vært utlagt som tilkjenny,ivels2 av a± ihoodfiling mot NS--den beveg-
else som alene kan rjerinaise cg gjennvinne va-rt laud, I arkjennelee av
at mehh og kvinner med ledrelardesirn Dr vordifullo fol; oss,ol.så om de
av misforstaolse eller ubeIjehtshap mod lard,,te virkelige stilling er

etter linjer OOM ville kunno forarække landebs uudergang,nar jeg
il likevol undlatt  å s1 Cn inn r disEe .-1ELDTgir Lmidlortid vårt

vårt lands mcnn i regiment Kerdiand sitt bled for korges sak.Denne
legion bar l fått den lykke å kunne sette edn som en selvstefldj!„
k styrke i strid mot enbotsfronen av kadetalister r.g belsjevikar.
Ingen kan være i tvd1 cm nvilken encrm betydhing dette har e flare
rettninger for Norge.Enliver vil da csså kunne junso dct og nad
verdigendu i at-dette flagg ellen dets ferger fra nå av bæres av andr
e enn dem som deltar 1 den Eanne kamper for -vårt fodreland,

Osle,den 3e.juni 191.
fleisnaes,Redegjørelse

fra ker Norske negefercril

I den  np- kr  dagspreese ble dee. 3.all oflentliggcrt ut Hbprop for
Firnlandssulon,hvor ogs.3- den Ue:ske Lægeforeilng var satt som arder
tegner.Idsn anledneng ekal en få  c.;plyse:
Hverien den Nerske Timg-efloroneng ellor eene lo•er.overlæge Christenson,
er blitt foresbrrt i derno sak.Sette operod ek ikke i .iverensstemmelse
ned den urinstoielTe Lir<de som eæ lagt for -.T*en Noroke Lægeforanings
vidcre virko.Loæ e2 tatt okrete foreain,fers side for å hindre at



Side 2.

Denne redegjørelse innt:.tt i "Tidsskrift for Den Norsk Lægefor-
ening" nr.13-14 juli 1941a.

Tidsskraftet innenolder fonjvrig frekke beskyldninger mot det gamle
styre og sekretariatet.Det er i det hele tydelig-at ehristonsen vil
prøve å gi de utsoonde  av  at 12geforeningen skal forteette som før.
Men slik s:m forholdene er  vil  det bli umulig.Utmeldelsene strømmer
inn fra alle kanter og Cet finnes nå nraktisk talt ikke en eneste
skikkeli_g 1mge igjen i foreningen.Christensen kan aldri komme bort
fra den kjensgjerning at han tiltvang seg adgang til Lægeforening-
ens sekretariat sammen mod en gj uag hirdbanditter og således"besatte'
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Forsinkede aoss-k mentarar„

-  •••    

Vet.De hva Jess sa.da 'aan våkuot cm noggenen på Hospitalet i Skott-
land den fersto dagen "Jeg klør så i øret idag,dokt•r,det må vmre
noen 3rM snakker om

givekernes plan fer invasjorlen i 2ngland er avslørt,-de har fenkt åx,
onme bt for &a,
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