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Primo august 1945.

KONG HAAKON fyllte 3. august 71 år.

En ny fødselsdag har eassert uten at det norske folk har hatt
anledning til direkte å bringe Kongen  sin  lykkønskning, men vi håper

/

. .Hans Majestet har feiret dagen i forvissningen om at alle norske  
' kvinner og menn i tankene og så langt de hjemlige fflhold tillot har

mgitt uttrykk for sin varme hyldest og hengivenhet, dypt takknemelige.
for -det eksempel han ved sin kloke og faste holdning har gitt både

\ utefronten og hjemmefronten i disse prøvelsens år. --Med lengsel imøte-
ser vi - unge bg gamle - den forhåpentlig ikke altfor fjerne dag da
Konge en og Kronprinsfamilien atter ekal ferdes midt iblant ose.

KRIGSOVERSIKT.

Østfronten. Den lange pause etter vinterfelttoget er  nå  brutt, etter
3 måneders oppmarsj og intense forberedelser. Det ble..tyskerne som
etter å:ha ligget eå defensiven over et halvt år, tok initiativet
den 5. juli og innledet et temmelle lokalt, men vollsomt angrep ved
Bjelgorod, råtsydsiden av Krrekbuen. I løpet av de følgende dager
ble fronten utvidet nordover og det dannet seg hurtig to brennpunkter
nord og syd for KUrSkbuen der det lyktes tyskerne ved ineisats av svære
Panserstyrker, bl.a. 200 av de nye "tiger ntanks, å slå to dype kiler
i den russiske front. Tyske tanks onererte nllerede bak de russiske
linjer, men det lyktes russerne  a  lukke å»ningene så det tyske infan-
teri ikke slapp gjennom og etter vel en ukesheftige kampe-e gled inl-
tiativet over til ruseerne som satte igang et åtort aagrep met den
tyske nøkkelstilling Orel,- like nord for LUrsk. Dette slag har  nå
vart i 4 uker og har etterhården utviklet neg til et av de største
materialslag i denne krig med masseinnsats av fly og tusenvie av pan-
servogner på begge sider. herunder er det lykkes rueserne å presse
inn fronten både nord eg syd for Orel så dette strategisk overordent-
lig viktige punkt nå er omringet  oa  tre sider. For  a  hindre tyskerne
fra å overføre forsterkninger fra andre feentavsnitt har russerne
også innledet angrep av vekslende styrke på Tamanhalvøya, på Mius-
og-Denctsfronten og lengst i nord ved Ieningrad. Det er.tydelig at
tyskerne setter meget inn på å holde Orel, nå som uneer vinterslaget,
og hittil har det lykkes. I løpet av de 4 uker som operasjonene har
vart, er imidlertid det av tyskerne innledede engrep ved Bjelgorod
forvandlet til en omfattende russisk effensiv. For å.vurdere det som
er skjedd ligger det nær å spørre hva tyskerne tilsiktet med det inn-
ledendo angrep. Det er reppe grunn til å tro at det.tyske angrep var
tenkt som innledndng til en større offensiv i øst. Sannsynligvis
hadde tyskerne det mer begrensete mål å skjære av der russiske kile
ved Kursk som stadig truer Kiev og Ukraina fre nord. Allerede under
vinterfelttoget forsøkte russerne i dette dvsnitt 4 trenge sydvest-
over mot Kiev og meget tyder på at det på forsommeren har -foregått en-
russisk oppmarsj med tanke på et nytt framstøt i samme retning. Dette
var sikkert tyskerne på det rene med og det er vel mulig at deres an-
gten bare hadde det begrensete mål å komme en russisk offensiv i for-
kjøpet og bringe forstyrrelse i de ruesisk disposisjoner eå samme måte
som Timosjenko ved sitt angrep mot,Kharkov-på forsommeren ifjor sinket
igangsettelsen av den tyske eommeroffensiv. hva nå den tyske bærledel.
se ehn tilsiktet ved sitt'koneentrerte angrep, kan det nå slåes fast
at det forfeilet sitt mål. -Det førte ikke til utligning av den tru-
ende Kurskbue, heller ikke medførte det merkbar forstyrrelse av de
russiske disposisjoner. I høyden kan det ha utløet een russiske
offensiv på et noe tidligere tidspunkt enn beregnet. Inkelte har ment
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at tyskernes hensikt var å skape en situasjon på østfronten som skulle
tvinge vestmaktene til aksjon før deres forberedelser var helt avslut-
tet. I såfall viser forløpet av operasjonene på Sicilia at tyskerne
heller ikke i denne henseende har oppnådd noen fordel. Slaget om
KUrsk er i det hele tatt meget bemerkelsesverdig ved de små resultater
det bragte tyskerne. Det er første gans under denne krig at et krafti
tysk angrep ikke i første omgang har fort til betydelige resultater.
Og ser man angrepet på Kursk - hittil det eneste offensive tyske til-
tak isommer - på bakgrunn av de to foregående aommerfelttog i øst, får
man et sterkt inntrykk av den vollsomme maktforskyvning til de alller-
tes fordel som har funnet sted siden Hitler satte igang sitt overfall
på Russland den 22. juni l94l. Det første sommerfelttog artet seg jo
som en kjemneoffensiv fra Finnskebukten til Svartehavet. Det annet
sommerfelttog var også av veldige dimensjoner, men dog begrenset til
østfrontens søndre tredjedel. Iår kan vi overhodet ikke tale om et
tysk schmerfelttog i øst, - den alminnelige strategiske stilling er
slik at den tyske hærledelse har sett seg tvunget til A innskrenke
sitt initiativ til et meget begrenset avsnitt av østfronten og - nota
bene - etter en ukes forløp befant tyskerne seg også her på defensiven
uten på noe punkt å ha nådd sine mål. Mens den tyske innsats i øst
således har vist en sterkt fallende tendens, er det motsatte tilfelle
for russenes vedkommende. Den tyske "Blitzkrieg"strategi har spilt
fallitt, mens den russiske hærledelse nå kan begynne å høste fruktene
av sin konsekvent gjennomførte utmattelsesstrategi.

Mens det russiske somrerinitiativ ifjor innskrenket seg til
Timosjenkos på en smal front innsatte angrep mot Kharkov, en aksjon
som i første rekke tilsiktet å sinke igangsettelsen av den tyske
sommeroffensiv, har russerne iår for første Gang funnet tiden inne
til en omfattende sommeroffensiv. Hvor vidtzående mål denne offensiv
stiller seg er det ennå for tidlig å ha noen mening om, men offensi-
vens første fase som utløstes av det tyske angrep mot KUrsk har u-
tvilsomt hatt erobringen av Orel som sitt operative mål. Allerede
under vinterfelttogets avsluttende fase satte russerne meget inn på
erobringen av denne nøkkelstilling som for ostfronten 1943 spiller
samme rolle som Rsjev gjorde ifjor. Faller Orel, er forutsetningene
tilstede for å føre den russiske offensiv videre fra Kurskområdet
sydvestover mot Kiev og Ukraina, eller rett vestover mot jernbane-
knutepunktet Gomel og Rokitnosumnene. Et framstøt i siste retning vil
kunne dele den tyske østfront i to operativt adskilte deler og skape
gunstige forutsetninger for et russisk generalangrep på Ukraina og
Romania, slik som den forhenværende amerikanske Moskva-ambassadør
Davies forutså i en'uttalelae til New York Times ved årsskiftet. -
Men for ikke å vekke falske illusjoner vil vi understreke at russerne
forelobig ikke har nådd sitt første store mål. Tyskerne holder frem-
deles Orel..- - -

Middelhavet, Det ble Sicilia først. 10, juli, to måneder etter slutt
kampene i Tunis, kom invasjonen. I mellomtiden hadde havnebyene og
flyplassene på Sicilia og i Italia vært utsatt for systematisk og
uopphorlig bombing. Alle tre faser av invasjonen, - landstigning,
etablering av brohode og det videre framstøt - fulgte sldg i slag med
en kraft og en ptesisjon som vidner om grundige forberedelser og yp-
perlig p1anleggelse. Under de kjente ledere fra Afrika-felttoget
har de engelske, amerikanske og kanadiske tropper i løpet av 3 uker
besatt hele sydlige og vestlige del av øya, tatt mange fanger og dre-
vet de tysk-italienske styrker sammen på den nordlige del av øya.
Selv om terreneet her er gunstig for forsvar og aksetroppene setter
seg kraftig til motverge, kan det neppe bli tale om lang tid før hele
øya er i de alliertes hender. Den fart og uimetståelighet som har
preget de allierte onerasjoner hittil, lover godt for de videre ope-
rasjoner på Sicilie o i Middelhavsområdet i det hele tatt. Erobrin-
Een av Sicilia vil få vidtrekkende følger, - nce som de seneste polt-



tiske omveltninger i Italia ellereSe h.r eiet tvdeldg nokk. Oya
spillor en dominerende strategisk rolle i Midelhavet. denne
øya i ein besittelse vil de allierte ha nccr sagt uinnskrenket luft-
og  sjøherredømme i det centrale iJ.iddelhav nen alle de lettelser som
følger derav for de videre opernejoner mot den lange europeiske mid-
delhavskyst.

For Italia viltånet av Sicilia få revolusjonerende politiske  
følger hvis konsekvenser i syeblikket ikke fullt ut kan overskues.
militær henseenCe ligger let neir å teke på folgende forhold: 1. Det
betyr en avgjørende forverrelse nv halvøyas forsvarsmuligheter og vil
sannsynligvis med-Pere en sterk svekkelse av det italienske folks for-
svarsvilje. 2. FlAteno bevegelsesmuligheter blir sterkt inuskrenket.
Oyerflytning av f12:.ten fra vest til est eller omvengt umuliggjeres og
de på Sicilia baserte lette flåtestridskrefter må onbaseree. 5. Halv-
syas luftstrategiske stilling undergår ea katastrofel forverrelse.
Innflyging fra syd mot vitale deler kan finne sted uten forvarsel fra
fraMskutto flybaser. Hvis også Sardinia blir benntt, forverres situa-
sjonen ytterligere. Trykket mot Italia vil ea bld  sa  vollsomt at
motstanden neppe kan fortsette lenge, - alt nå_ tyder meget på at landet
ikke har noe valg.

tuftkrigen, I USA har en gruppe flytekniske faemenn mee Ilykonstruk-
tøren Seversky i sninsen lenge hevdet at krigen kan vinnen helt ved
flyvåpnets hjelp. Ingen er i tvil om at.flyvåpnets slagkraft har g
øket vollsomt under krigen, og de nevnte nmerikanake fagmenn mener at
produksjonsforholdene innen flyindumtrien ligger slik til rette at
den allierte overlegenhet må bli dominerende i løpet av indevesrende
år. Britisk, kanadisk og rusedek flyproduksjon nå overstiger tysk,

• italiensk  oc  japansk. Da USA desouten-produmerer over 7000 fly i må-
neden, regner Seversky med et nlliert fornpre y4e  nå. 80000 fly innen
årets utgang, Hva dette kan konme td1 å bety, får vi en anelse om ved
å kaste et blikk tilbake på utviklingen av det britiske bombeflys inn-
sats hittil under krigen. I 1940 feltem 15000 t. bomber (1100 t. per
md.), i 1941: 31500 (2600t. per md.), i 1942: 50000 (4200 t. per
I 1. kvartal 1943 ble dot sluppet 23000 t. bomber over Tyskland, i de
fem første måneder av året lå bombevekten 110% over samme tidsrum
fjor. Mellom 22. mai og 22. juni ble det sluppet 15000 t. bomber
vesentlig over Ruhr og nå sist i juli har Hamburg alene tatt jmOt en
bombelast "ftå9000 tonn i lemet av en uke. Perallelt med den sterke
økning av den nedkastede bombemeng-de her gått en økning av effektivite-
ten ved større koncentraejon av nngrepene, bedre veiledning til målene
.og tyngre bomber (1,8 og 3,6 teen). De beretninger som etterhvert
har funnet veien ut fra de bombehemjede distrikter viser klart at an-
grepene nå har antett slike dimensjoner at skodene har et veldig om-
fang, noe son også innrønnue3 på offiaielt tysk hold. Troso dette har
like til det sietc nengtrale inkttagere i Tyogland vært av den oppfat-
ning at den totale bombekrig ikke kan knekke civilbefolkningens moralr
Med den muliThet for øknine av den allierte bombeoffensiv som synes å
foreliggc, er det vel et sPersmel om denne oppfotning vil holde egså
for fremtiden. I alle fall er det meget som allerede nå tyder på at
det italienske folk ikke klarer påklenningen.

At den materielle skade i de hjemsekte tyske byer er meget
stor, innrenmes fra alle sider, men det virker kanskje overraskende at
nøytrale iakttagere s• sent eom i.mni anslo reduksjonen i krigsproduk-
•sjonen som følge av eirekte bombeekade til •ere 10%. Dertd1 kommer
imidlertid den indireiTte fremkslte reduksjon nom skyllee forverrede
kommunikasjoner, edelagte boliger etc. Det velunderrettede sveitsiske
blaC1 "Die Weltwocne" enslår den eemlede.krigeprodukejee til å. ligge
30% under toppnivå.

En ny taktikk, de eMc. "ferry raids", åener ntore perepektiver
for utvidelce av bombeogIengiven dnnover de ceetrni-europedske områder.
21. juni startet Lancnnterfly fra De britiske eyer, bombarderte Pried-
richshaven i Sye-Tynklened og fortsatte til fgerd-Afrika. g+ente natt
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retUrnette de til England og bombet på veien den italienske flåtehavn
Spezzia. Ialt tilbakela flyene 6500 km. Ikke et eneste fly gikk
tapt. Ved denne taktikk kan bombelasten bringes lenger inn over tysk
territorium samtidig som forsvaret vanskeliggjøres ved at motsten-
deren ikke vet om flyene fortsetter sydover eller vender tilbake til
de britiske-baser. Ingen del av "festningen Etropa" kan etter dette
føle seg trygg for alliert bombebessk og meget taler for at den kom-
mende luftkrig vil kjennetegne e  ved en utstrakt kryssbombing av fast-
landet.

Tiden får vise om Seversky og hans amerikanske meningsfeller
har rett. Bå bakgrunn av den siste tids utvikling kan man forstå
Churchill når han i sin tale i den emerikanske kongress erklærte st
det kunne lønne seg å gjøre et forsøk med flyvåpnet alene. Derom
synes alle å være enige at det allierte flyvåpen i det kommende halv-
år vil få en slagkraft som meget vesentlig skulle kunne redusere risi-
koen og tapene ved en kontinental inv2sjon.

Sett under ett er det kanskje mest bemerkelsesverdige ved  de
siste ukers militære begivenheter et alliert initiativ behersker alle
fronter, i øst, i syd og i luften. I øst er det som antydet ovenfor
muligens de forberedende operasjener til en ruesisk offensiv mot Ukrai-
na vi er vitne til. Det fra vårt eynepunkt mest oppmuntrende ved den
russiske sommeroffensiv er imidlertid de slutninger den gir oss ad-
gang til å trekke med hensyn til russernes vurdering av den alminnelig
krigssituasjon. Det er nemlig lite sannsynlig at den russiske hærle-
delse ville sette igang onerasjoner ev dette format medmindre den had-
de visshet for at veslmaktenes forberedelser var så langt fremskredne
at den annen front på kontinentet kan etableres ner det rette tids-
punkt er umiddelbart forestående. Det er enddog dem som mener at noen
annen front på kcntinentet ikke vil bli opprettet iåx ferdi'vestmakte-
ne først vil se hvor langt de kan komme med flyvåpnet alene. Selv om
så skulle være, er det dog ingen grunn til å tvile på at de holder seg
parat til å gripe inn hvis situasjonen på østfronten eller tyske
svakhetstegn skulle tilsi det.

De militære konsekvenser av invesjonen på Sicilia er allerede
antydet ovenfor. Som alt bekjent ear imidlertid de alliertee landstig-
ning på Sicilia utløst krefter som nok lenge har vært virksomme under
overflaten-i Italia og ført til nolitiske omveltninger av uoverskuelig
rekkevidde. Når de nye makthavere med Badoglio i epissen så &ffihyggeli
har fjernet Mussolini og alt hans fascistiske vesen, så er det sikkert
ikke som det offisielt heter for å skape muligheter for mer koncene.
trert krigsførsl, men for å imetekonre Churchill eg Roosevelts førsts
betingelse for overhode å opete forhandlinger om en våpenhvile. Det
er mulig at de alliertes betingelser er så stive at Badoglio ikke fihm-
ner å kunne bøye seg i ferste omgeng, men-teede de indrepolitiske for-
hold i Italiu og landets strategiske stilling er nå slik at det neppe
kan vare svært lenge før Bedoglio eller hans ettermann  me  akseptere
de alnertes betingelser. Selv om en slik utvikling i og for  seg ikke
behøvet å medfere noen avgjerende militær svekkelse av Tyskland, vil
de politiske konsekvenser sikkert bli vidtrekkende, først og fremst
blant de øvrige aksevenner, Ungarn, Romenia, Finnland, Bulgaria, der
tesnene  ne  indre misnøye og uro her vært temmelig åpenbare alt i len-
gre tid. I det hele har de siste ukers begivenheter åpnet perspektivel
som frister til å minne om 1918. Dengang var det Dulgaria som først gz
opp. Det hendte i september. En måned etter fulgte lyrkin og øster-
rike-Ungarn slag i slag og innen utgangen av ektober sted Tyskland
helt alene.

DerMed skal det ikke wre sagt ee historien nødvendigvis må
Gjenta seg.
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Et ålvorlig caaslaç mot norek
"Basjonaliseringen" hv norsk inductri og håndverk til fordel

for okkupasjonsnakten, akai ne!, settes ut i livet for alver. Lt skriv
fra nlanavdelingen i Npringedepartemen:bet til fylkeshåndverksmesteren
taler greit ut um det. Vi gjengir det her:-

Rundskriv nr. 6. Oslo, den 1. juli 1943.

Til fylkeshåndverkpmesteren i  

Vedr.: Alminnelteeierojsmål arbeidsinnsats.
Med heimel i lov nr. 2 av 25. februar 1943 on gjennomforing av

loven em a1minnelie nacjonal arbeidsinnsats gir man Dem som fylkes-
håndverkemester i  fixllmnkt til e fr-mkomne med forslae om
stengning, eammenslutting eller innskreaking av h!nidverksbedriftUr
ned henblikk på reljonaliserng nv b2hOvefeet i Deres fylke og frigjø-
ring av arbeidskraft for den aiminneligc nasjonale arbeidsinnsats..

Perelsgene skrives eT:jemn nr. 8, com stiersendes bedriften
til uttnlelee. Innehaveren eller eLen dagilse leder utfyller punkt 1
på side 3, sventuelt i ferbindelse ned en folgcskrivelse, og besvarer
santidig spersmålene på eide 2. Jedriften fer 3 - tre dager til dette

.og roturnerer så saken til Den.
De inokaller deretter renresentanter fra de under 2 til 9

nevnte institusjoner til et m2te hvor samtlige forslag blir behandlet,
og de innkelto representanter sir oin pateelling på skjema 8. Saken
overscndes deretter til J-orgee Håndvcrkerforbund, som etter å ha tatt
standpunkt til saken oversendor denno til Ibringsdenartementets plan-
avdeling med sin uttaleise.

Borsla:yenes omfenc:
1. Skjonnheteeleiesalonger, motesålenger, lukeusekredderier, plisema-
kere, skiltmalere, steinhcg{cere (safremt de ikke arbeider for offent-
lise eller tyeke onpdrag eller eksnurt), gipsmåkere, treskjærere,
rammemakere, gullsmeder, gravorer, musikkinatrumentmakere og leketøy-
produsenter etenyes  fulletendir,.
2. Slåktere og polsemakere, dame- og nerree::risorer, mascasjeinstitutter
huntmakere, garvere, dame- og herrehatGtmakere scrn luemakere, para•
plymakere, pertefoljemakere, hanskumakere, -oeleberedere, possement-
makere, keramikere, malere, bygg- mzbeitne,etserere, vinduspussere,
mbelsnekkere, dreiere, narkett2:egere, blikkenslagere, emeder, foto-
grafer, repredusorer oc galvanisorer ateng:eseme - 70%_.
3. Bakere, renscrier og fargerier, kunststopperier, Skema=c, taTetek-
kere, isolaterer, bøkkere, vogn- og karasserimakere og hjulmakere,
maskinbyggere, mekanikere, bilreparaterer, radionontorer, formere os
stonere, sveisere og vulkalsorer ma kun stenges t det onfanr rent
yrkeemessitgeeffeum?or
4. Med-hencyn tfl en-Eeprenerer er det dey truffet en cmrskilt ordning
med autorisasjoner. Man mot-tar .dug .:jerne orslrLg fra Dem også med
hensyn til disse bedrifter.
50 Håndverksbedrifter forsvris steeges i den utotrekning det oynes
tilrådelig innen hvert fylke,

I alle tilfeller må forslagene være sa, vidtgående åt gjennom-
snitlig 50% av de sem var beskjeftiget før 15/4-1943 innen binådverket
blir frirlert for den nasjonale arbeidstnnoets.

Ved behandlingen av denne wringsgren n man også ta hensyn til
at enkelte bedrifter utelukkende arbeider for tysk behuv. Sådanne be-

- drifter må derfor on nodvendig holdes uten:for feralggenee ramme. Det
bør også opnlyses om bedriften erbeider for offentlige opedrag eller
eksport.

Forøvrir gjelJer at cvenfor :.-d2crte ,)recenttåll er satt så høyt
at.man kan arbeide med en Viss sikkerhetsmargin. De armodes derfor om
å klassifisere de innsendte forslag cCviet dette lar seg gjøre."

Fylkese.advea-ke:eestrenes innstilli skal vwre sendt 1;-orges



Håndverkerforbund innen 31. juld, for de nordligste fylkers vedk.
innen 14. august.

Bedre kan ingen få sagt det: 50% av de norske handverksbedrif-.
ter skal ødelegges til fordel for den "nacionle" arbeidsinnsats, men
bedrifter sem arbedder for tysk behov sknl snares!

Det skjema nr. G -som sendes bedriften inneholder følgende ho-
vedpunkter:
Å. Forslag fra fylkeshåndverksmesteren on stengning, innskrenkning
eller sammenslaing av bedrifter.
B. Diverse detallerte spøremal angående bedriftensarbeidskraft, 10-
kaler, driftsmidler, inventar og rästoffer, som forlanges besvart av
bedriftens leder.
C. Uttalelser fra bedriftens innehaver samt offentlige og poldtiske
myndigheter.

På grunnlag av di2se uttalelser skal så Næringsdepartementet
avsi den endelige dom.

I henhold til den oarole, som for er utsendt til næringsorga-
nisasjoner skal bedriftens leder:

1. Unnlate å besvåre de detallerte spdrsmål under B.

2. Fraraholde sin2 innvendinger mot fylkeshånaverksmesterens forslag,
men forst etter å ha forlangt nærmere motiver for forslaget og til-
strekkelig tid til å svare.

I denne alvorlige stund for det norske håndverk må det være
klart for alle at bare en sterk og solidarisk holdning kan berge dente
m.ringsgren. Den som prsver  a.  svikte fronten for å mele sin egen. kake,
skal vite, at ingen forreder kommer til å få drive håndverk i framti-
dens Nerge.

Det neddeles nå åt gullsnedene i Oslo har lått det nevnte
skjema til utfylling. Rederne og ckipsmeglerne like si. Let skulle
være unødvendig å gjøre ciumerksom på nt parolen tll handverkernes
ledere også gjelder for elle andre bedriftedeSere.

Det cr en alvorlig eala å trosse rearolen. Ikke knre de som
direkte nedvirker tdi denne ødeleggelse av norsk næringsliv, men
også de som ved en unnfallende pg svak holdring undergraver de andres
front-, vil snart få morke at det bldr en darlig forretning. Vi holder
øye med enhver og våre dyne er bedre enn gestaP02.

De norske nazister, som gjor rakkertjeneste for tyskerne i dennf
og andre saker, skal vdte at det ikke nytter  a  skyve skylden over på
tyskerne etterpå. Quislingene vet meget vel at tyckerne ingen
kommer i slike saker uten sine norske handlangere. Aussolinis sorge-
lige skjebnå har tatt nange ouislinger til å ionse at regnskapets
dag er nærmere enn de trodde, og de av dem som vil skaffe seg noe på
kredittsidon, har ingen tid a taue. Det kan lett bli for sent!

vudv

Fra kirkefronten.
Biskop Berggrav tilbringer commer i fandenedkau. Om-

gitt av syv vconede stataaolitibenter j_tter han fullstendig isoler .
fra omverdenen på sdn hytjto lÅsicer. Biskon Berggrav er blitt et sym-
bol på den nornkc kires kar i dag slik er kristendommens virkelige
stilling utder nasi t yrrannict. Mcn han er ogsa eamtiaig en fone for
den kjcmpende kirke - sdenge Derggrav en fange kflmer kirken til å
vEre i uforsonlie kånp ned nasismen i såvel tysk com ncrsk utgave.

Ealledb; og B.0»e, som i realdteten overtok leeelsen etter Berg-
grav, frister sin ferstc sommer  pa  Grini. Tyskerne unnser seg ikke
for a behandie didse to freame, eldre menn på derne tarvelige maten.
Det var Som bekjont endog neakk om å sende dem til lytkland. De er

frended.es  na  Grjj.
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Deportasjoner.og arrestasjoner ey prester har fortsatt også i
sommerens  løn.  Eiskopen i Nord-Norge, frohn-Hansen, er deportert til
Helgøya i tljøse. Tre prester er blitt fjernet fra sine stillinger
av Kirkedepartementet. To vrester er blitt arrestert, Amderå i Trøn-
delag og Grimm som tidligere på varen ble deportert til Nord-Norge.
Presten Havig som satt DR Grini er blitt sendt til den beryktede,kon-
sentrasjonsleir Oranienburg ved Berlin. Samttdig kom det melding om
at den første noroke nrest som.var blitt sendt dit, presten Peder Her-
mansen, er avgått ved deden. Tidligere er den katolske sogreprest på
Hamar avgått ved  løden  sammesteds. En katolsk prest sitter forøvrig •
for tiden  pa  Grini. Blant de norske fanger i Oranienburg er hittil
omtrent tredjevarten avgatt ved dzden. Oranienburg er bare en ny form
for mord.

Den kjente lege, Einar Lunbye, som har reist og virket over
hele landet som kriSten predikant er ogsL arreatert. Han sttter i
HamLw kretsfengsel. Det er sannsynlig at det er "bdskop" Frøyland som
står bak denne arrestasjon.

Froyland, sem for tieen spiller "Viskoum i. Oslo, er en kynisk
herre.. Han rnnser seg ikke for å "ordinere" til "prester" alle slags
lidderlige personer. Ved hans siste ordinasjdn onvtrådte en mann som
heter Knut Hoel. Han var i sin tid pinsevenn og dirigent fer koret
Filadelfia. Her matte han imidlertid fjernes pritgrunn nv vikehisto-
rier. Skjønt han  tade  er gift eg nar mange barn, har han like til sin
ordinasjonsdag fortsatt samme måte. Lette visete Frøyland, men .
fant ikke nonn grnmn til å la være å "ordincre"

Resten av de kristelige blad slaktes for tiden av pressedirele-
toratet i stort antall. Presten Peyling, nå "ekspedisjonssjef"
Kirkedepartementet, er ansvarlig for utvelgelsen av de blaS som skal
stanues. Imens trykkes.tysko blad og nasibl;:d som ingen lcser i
kjempeopplag.Det kalles på nasisoreg "å verne om kristendommens
grunnverdier".

På forsoMmeren forekom det noen rene Wild West-forestillinger,
byene Skien, Porsgmunn, Langesund, Statthelle og Legionecer
-trengte inn på kristelige moter og tiltvang seg adgEtng
limgene, som ble truetv 4ffi1s med truken revolvere, til  a  sitte og bore
på:deM. På flere steder var hird med for  a  sørge for at inge4 unni-
slapp fra møtene, 2dtones redere pr..a.testefle„selvsagt alt  hva  de kunn
men måtte boye seg for voldemakteri. Let'som lå legionærene  pa  hjertet
var  a  fL liret av et "foredrag" om de fe.le forholdene i Russland,
hvor'kirker og bedehus-var stengt. I Poregrunn ble legiesæren som for
tok opplesningen av foredraget så fortørnet ever uroen i salen at han.
brølte:."Hvis her ikke rolig, skål bedehuset bli stengt for be-
standig". Brolet kom ltke etter at han hadde beskrevet runsernes
lukning av forsamlingsn4sene. Det opøsiktsvekken:lo ved disse brutale
forstyrrelser av de  k'ristelige foreamlinger er at de skjedee med nasi-
Myndighetenes vidende og billigelSs. Dikevel undrer de seg over at
kirken stempler-disse myndigneter som kristendomendtere!

"Ekspedisjonssjef".Feyling i Kirkedeomentet er for tiden
på Tyeklandsreise - selvsvgt for de nerske skatteborgeres penger.
Han skal vekke i to c) ftkk før avreisen utbetalt kr.
2800. Dessuten har han et etipendium av Relehe'rømmi nariatet. Og ved
siden av det har han sin  lønL,  selvsa,t. Den viktige reise skjer for
å gjenno2gå. et rostgandakursun ved  71tethe-instituttet i idtinehen.

Nedenfor gjengies et dokument som er meget illustrerende for
.nasistisk saksbehandldng. Kemmenter er overflødig, men det skal opp-.
lyses at umderskriveren er en gemen. angtver. Han er bl.a. ansvarlig
for at presten Grimm ble depsrtert fra Bergen og senere arrestert.
Han var tidligere klo3:ker, men er nå bade "sogneprest" og "biskop" som
det vil fremga av nedenutdende kostelige dokument;



"Klokker Loken.

Da De ikke utfarer Deres arbeide tilfredastillende og De å.pen-
lyst notarbeider meg som sokneprest i Ig_riaktrken opeoies' Le herved
fra dato til fratredelse den 1. oktober regne.

Skulle De ville ferondre oppforoel ng gjore  Deres arbeide  til
min tilfredslittmokal jeg ta denne oppsigelde tilbake.

St. 4aria scdtaeorestembete den 50. jun: 1943.
- Andero Eek

sokneorest

og tormann i St. rdaria Menighetsråd.

Godkjennes.
Bergcns kirkelige fellesråd den-50. juni. 1945.

Anders Bek
formann.

Godkjennes.
Bergens menighetsstyre den 50 juni 1945.

Anders Lek
formann.

Hr. klokkn løken.

Da De ikke har utfort Deres arbeide tilfredsottllende og har
tillatt Dem motarbeide sokne-Pesten i Mariakirken -'soknenrest Eek -
er det så alvorlig at De ikbo kon forteette som klokker  i St.  Maria-
kirkeas menia:het. Jeg vil derfortilr:Ide Dem at De kommer til forstå-
else med sokrenrest Eek. Inntil det skjer star oppsigelsen ved makt.

Bjørgvin bispedomme den 30. junt 1943.
Etter fullwkt.

Andere bek".

v'Jv

Arbeidstjenesten for uhr,:e oiker har wert sokt gjen=fort i
lopet'av sommoren, men med skiftende hell. En del leirer er kommet

gang, Der er eksemoler på at do er blitt ldgt like op:,; i Tycker-
leire, enda ledelsentor denne utskrivhing 1 sin tid agiterte med at
dette var et•nasjonalt foretågende og ut de passet rå. åt de 17
års piker ble lagt i leir på steder, nvor det ikke var tyskere. Iøgn,
som alt det nasistene farer med. De piker som'huktet - pU Oslos Vest-
kant er det minst 50%, enkelte strak co- 90% - er oenere blitt gjen-
stund for et systematisk preos i form av stadia:e innkallelser. Siste
innkallolse har gjerne vært overbragt personlig av en nasist, her trues
det med straff hvis de ikke  L  meter. - Det kJiste i Uenne sak er imid-
lertid at det viser oeg at ogeS dc3nG mobilisering er et t.ysk foreta-
gende.. Forcldrune til pikur som hcktot er ijlitt innkelt tiflic-
toria Terrasse. Her er de ssrI.itï blitt d'eirbUrt om de hsr handiet etter
noen felles instruks i form  L.V  mottåtte sirkuDgrer eller lignende. . Det
gjalt også å rede po m de hadde v=t uriaL[2. nat:Lykk fit orestene.
dg 5A ble de naturligvie ovor2st truslur. Denne
sakens utvikling shai en lialdTtt.H:id Vre vel oppmerksom pL. Det er
gått nettopo slik som foreldrene te:iktet: Det er tyskerne som til
syvende og sist er de ee.ehtlis intefesserte i  å.  hn alle de unge piker
arbeidsmohilisert. SA får en hver får og mor tene tanken videre.
Xaraieteristiek nek  0.l •ble de forhorte foreldre cgsl blsht onnet ret-
tet det sparsmUd uhder forneret på Victoris Terranse3 "Hur De noe imot
at D-e-Tees dstter giater seg med en tyuk offiser?"  dnu rsdAlet kan også
formuleres nne annerledes Etter dette er det mere klart enn noen-
sinne: Incren fhpeldre mfL. la sine 6stre =te trem til Itheidstenesten
for 112ge tleer. -71ir det s-.2.)=7,1 on. hvorfor de er hcktet  a  møte 2rem,
Cd vis garedee  i nl  til ditt foreletteaksyntn foreldityndighet.
ingen behsver ve"ke:  LtOfltS  sirlilorur eller putrykk for a kjenne



sitt ansvar og sin rett som foreldre.

virv

Under hakekarset.  
Belgien: 436000 civile belgiere artieider fr*villig eller tvun-

get i Tyskland og 70000 sitter ennå son krigsfanger. Tysk straffe-
rett er satt istedenfor belgisk. Ilødsdommere er 25-30 i måneden.
Tyske professorer er satt til å lede undervicningen ved universitetene.

Frankrike: Tvangsutskriving av fransk ungdom til tyske arbeids-
leirer har støtt på sterk motstand. Hundrevis av arrestasjoner, gate-
kamner og bombeeksplosjoner i tyske torlegninger.

Litauen: Da Hitler overfalt Russland, brzt det i Litauen ut
et vel forberedt opprør mot russerne, til ster hjelp for tyskerne.
Nå - 2 år senere - har de samme litduere som imellomtiden hax lært
nasiânen å-kjenne, nektet å delta i det tyske "korstog mot belsjevis-
men". Rikskommissaren har måttet oppgi planen on en litauisk "frivil-
lig" legion og proklamerte samtidig stengning av santlige universiteter
og høyskoler, Vitenskapsakademiet og Knnstakademiet i Vilna, samt en
rekke lærer-; og presteseminar. Tallrike professorer, prester, lærere
og militære er arrestert  oe  et stort antall studenter ført til Tysk-
land.

,Hollend: Tidligere jordbruksminister Posthuma, en av Musserts
quislinger, ereskutt etter dom av den hemmelige hollandske donstol. -
Fem årsklasser er utskrevet til tvangsarbeid i Tyskland. Hollandske
patrioter ifzrt politiuniform har overfalt vektene foran folkeregis-
tret i Ansterdan og satt fyr bå bygningen, Manntallelistene ble øde-
lagt. -

I'begynnelsen av juli ble ikke mindre enn 500 hollendske leger
arrestert og ført i koncentrasionsleir,

Grekenland: Partisaner  lular overfalt en italiensk avdeling ved.
Pireus og skutt 76.

Polen: En avdeling bønder som skulle tvangcsendez til Tyskland,
satte Seg til motverge i en skog, drepte 50 tyskere<og såret flere
hundre. Sjefen for Gestapo i Polén, general KrUger er skutt etter  å
være dømt til døden av den hennelige demstol for sine forbrytelser
mot det polske folk.

vVv-

Syltesukkeret. Ved forlergelse av den svezske rasjoneringsperiode er
.innspart 6000 tonn sukker aom overlates Norge. At vi har den svenske
Norgeshjelp å takke for svitesukkeret, nevnes naturligvis ikke i nasi-
pressen. Vi skal leve i aen tro at det ligger tysk "høysinn" bak.

vVy

Aftenposten har fått en ny virkelig fagmann som medarbeider. Erling
Bjørnson skrev 2. august sin første artikkel om S V I K

vVv

Bombardementet på Herøva lørdag 24. juli. I lsoet av 30 minutter ble
det store millionanlegg Nordisk Lettmetall totait zdelagt. Aniegget -
sted umlddelbart  for an sin innvielse oa skulle utelukkende arbeide for
tyske krigsinterescer. Også salPetorfabrikken ble sdelagt, og en tysk
2000 tonner ved kaen ble eenket, menc derimot "metalurgens" bygninger
er på det nærmeste uskadd. Et tilfluktsxom fikk en fulltreffer
hvorved 15 mann ble drept. Inrtil sørelag var det i det hele funnet
44.døde, hvorav 2 franskmean, 3 eller 4 dansker og 2 civile tysIere.
Bortimot 100 måtte bringes tii sykehus men bare 5 var bårdt rammet.
Tapet av menneckeliv beklages naturligvic dypt, men som en rolig og
ontenksom eldre arbeider uttrykte nok den alminnelige mening når han
sa: "Let er rimelig at dsse fabrikkene ble tatt. Vi vet je så alt-
for vel haa da ble brukt til." Fabrikkledelsen beteg:iet under inspek-
sjonen ødeleselsen som total og det kan bli tale om å  bygge., opp
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fabrikkene før etter krigen. Tyske jagere viote seg ikke, nen dagen.
etter innf.ant "minister" Jonas Bie seg til astedsbelaringog bannet
saftig over at tyskerne troos olt skrytet em "Bestung Luropa," ikke
hadde kunnet hindre en sterre fienetlig fra å seile langt
inn over øst-.Norge midt-på lyse dagen.

Bombardementet uå Trondheim samme dag ver rettet mot den tyske
. krigshavn på Bade, pg hadde ecTegende virrndag. A;hainiStrasjonebyg-
ningen -,Vinmonopolets rekvdrorte nybygg fikk flere fulltreffere,
likeså skib i havnen og.mdnge barrekrer. To'norske ble drept, men det
var store tap blant tyskerne or de utenlandske arbeddere.

vVv-

I den gamle, ærverdige Stiftugadnen i Trondkeim  er  n& inttrettet
tysk restaurant.

irkv

I Berlin ble det søndag d,l8.juli spredt ut tuseuer av plakater
med angrep på Hitler, Alle tyskere måtte nå kjempe mot "den. Verderber
der Nation". Plakatene fant ogcå velen til mange utfartssteder utenfox
byen. •

V,TV

Hundeeiere i Oslo ug omegn "f'2,2 ddsse dåer fra politdpresident
Askvig mottatt et eirkulære hvor det pålegges den i henheld til Reichs-
kommissars bestemmelser om at politiet skel ds.re fullstendige oppgaver
over bestemte hunderaser, å gi opplysndn, en hundenes rase, alder,
kjønn, skulderh2-c;de og navn. lyserne •dsker etter sigende særlig å
få fatt på schefere, boksere, airdaleterriere, Vorstehnuader, schnau-
sere og and r e store bundetyper. Eundene skal opodreftes til spesielt
frontbruk, idet de gjennom å sulte skal dresseres til å søke mat under
tanks og panservegner. Etter at de kar 2rert dette pendes de til
fronten  og elippes  mot do-russiske tankg'lastet mLid smmuntsjon.

vVy.

Gestapo strør om seg med pongebøter sVerfor alle son de oupdager
har bilder av kongefamilien i sitt hjem. En Oblemann måtte forleden
ut med 5000 kroner i mulkt for et bilde ov kong Depdken. vI0CT Gestapo
den rette energi, åpner det seg her en uuttsmmelir rikdomskilde.

vVv.-
Quisling ferierer for tiden. :‘J‘eriet, tdlbringos d olmenbukten

i Asker hver han har fått et lnksuriøst leindsteL. Hnn er bevoktet av
uoliti for hvert skritt han går eg når nan og "oronning" L1kria skal nee
og bade eller ut i motorbåt, fSlges de av et helt hoff.

vVv

Vanskeligketen med å få uye rekxutter til østfrenteh selv inne-h
N$ var bakgrunnen for reichsfrauenihrerin Scholt;s-Klineks Oslobesøk
forleden. ,Hun talte samnen ned Jonas Lie son sanmen ned "major"
Bakke er tyskornes spesielle hvervdngeogent,  cå  et mete av tyskere og
puislinger og manet NS kvinnone til å  ri  klipp sint kjære som et
offer i kamnen mot bolslovdenen. at lysten på ostfronten ikke  er
stor innen  NS,  forstar man nv rsigerde ord som forleden. sted å lese i
en nekrolog over eh fallen østfrontseldått Bjorn rtnar Killen 7riar
sveit 5/7 nistet sin femtende msuh i deneo  krig. Baoss håne  at dette
er sluttstreken for- våre tau, vi kan tale meget, men vi  na få  lov
til å beholde noen av våxe beste fslk, vi kan ikre la slle v±ire idea- •
lister gå til grunne derute, selvom de oltor for folk og land. la oss
håpe at denne grusomme kamø snart får ch slutt slik at våre idealister
kan f5 komne hjem og kjempe sammen med sine keenerater og sin fnrer i
den store :amnen om det norske folk".

Blant åem som tyskorso  na  hdr tvunget til å dra nt til østfronte



ur 4justisminister" Fiisnes som i en tid har fiffet rundt i sin nye sorte
SSGermaniauniform. Hah fikk som kjent jernkorset på å bile til Athen i et
slaes eilonte Carlol2qo etter tyskernes overfall på det tapre lille ereske
folk. Men denne gane ser det ut til å bli mere alvor av det.

ien tyske tonnasjemaneel komner nå stadie klarere i daeen.
Kulltransporten fra Tyskland til Norge besørees nå for en stor del av
små seilskuter som ikke engane laster 100 tonn hver og naturlievis bruker
evindelig tid på en tur.

vvy

Bt nytt sadistisk mord er bagått på Victoria verrasse. n3t
dreLr see denne gane om den 27 åriea frukthandlar Knut  Nilsen i 2eater-
gatens Frukthus, hvis lik av det "norske° statspoliti ble slenet inn på
Oslo leeevakt en av dag-Le oikrine 1e juli. han var antan kastet ,llar
hadde kastet see solv ut fra iictoria 2,rrassas 4. atasje. Tyskerne hadde
satt ieane torturun med engane forhørat begynte.

y'Vy

håp 02 at de allierta skulda unne fastningen 3uropa ennå
en stakkat frist, nadde tysLerne ejort stors ferber,delsar for å fert,r,
i sorge. Ikkd bare hadde d, stunet oe b,slaglaet alla de besste høyfjells-
hoteliane såsnart maten var kommat inn og ejestene vrr baeyndt å komme,
men også I nærheten rv Oslo har de trtt sorsted,r med vakker beliegen-
het oe eggn badestrandpti sp:Jsmå1 har de oplyst at (,0 var østfrontkjem-
pere som skulle hvile der. fugn nå er (k.,t blitt livlig på østfrontan oe to
tyske generalar som kom hit for å tilbrinee noen behreeliee uker, måtts
gjøre vennersis såsnart de var komm,t til Cslo. - Boligrakvisisjonsvirk-
somhstan har forøvrig nå kastst seg over det gamla viliastrøk Nordstrand,
hvor tallrike villaer er baordret øy,blikkulie fraflytt,t. Innbo oe mat-
beholdninger skal bli hvor de er2 oe hvert st,d eis dat ordra om d.t antall
opredde seneer som skal stå til disposisjon.

vVv

Dat er nå sivat ut rt AAints.tar", Ltge_lins arrestrsjon for en
tid siden med de tyske myndiehat-rs tirsiutning vrr baslutt,t i forbindelsa
mdd de stora svindelaffær.r som felt. SS riksøkonomichaf Thronsan.
Quisline ga i sissta øyablikk ordre til avblasning av arrestasjonen.

TTV

9Kriminr1kommissær4 _Sphartum_ hvis sønn forleden ble rrrsstert
for illagal nyhatsfbrmi:51ing vad hj.lp av frrans radioapprrat, _n nn-
derlie fieur. Forladen kom han fra ferie oe opdaget da at hale f..11 kr
ealbeEjanter hadda sluttet arbeidat i hrns fravær. Hrn ble rrsende oe for-
langte øyablikkelie nye folk. Da det bl-v svart ham rt dat S11-att ikk_ var
så halt liketil, svarte han : Hva har vi ArhaidaLontorat for. Skaff 5 der-
fra. - Hans -eiendommeliee psyke har eane på eane srtt hans kollaear i mild
forundrine. trn har an liten musikaIsk åre som han plsier 5-2v oR til og han
komponertc oeså i sin tid politiats hyldningsmarsj som han tilegnet sin
tidlieere chef politimast_r Walhaven, som nå sitt,r som afri4 fanee i Syd-
Tyskland. Denna smukke marsj er trtt cepn på g:rrmmofon oe for å huidre at
detta 4mørked punkt i hans icrtid skulls skad, h2ns ans.alse hos den ny,
naziladalse, tok Schartum salv turen r.undt til errm2ofonforrotnineene c)(
kjøpte opp restoplrget, - hvilket doe ikke hindrer rt man anda kan få
kjøpt platan. Når tyskarne ar misfornøiet med det nazifiserte kriminal-
politis virksombet, skylles dat forøvrie slett ikke Schartums musikalske
virksomhat, men hano udualiehet som intet formår overfor de god, norske po-
litimenns komprkte srbotasja. Etter det store tyvari rv tyacernes sukker -
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oc kaffedepot i Skjoldcatan 2 i Oslo, overtok sålades tyskerne meget
snart etterforskningen og har nå funnet mesteparten aflarene,
i byen, delvis ejaLt på en gård i laridalcan.

vVv

Mussolinis fall  fremkalte eledesdemonstrasjoner ikke ba-
ra i den fri verden oe det Italia som på et par døen ar blitt renset
for fascismen, men oeså i det okkuperte eslo. Aon demonstrasjonene var
naturlievis preget av  rien forsiktighet som nærværet av tyske revolver-
mann og tyske oc "norske" spionor diktarte. Imidlertid lo OR smilte
folk åpenlyst oe lacet fullstandig oppløp i Akerseaten, hvor opnslagena
i avisvinduene ble belairet så intenst at sporvognena stanset oe po-
litiet måtte fjarna plakatene. Byens .neste gjenværende aftanavis Af-
tenposten, ble utsolgt i .t to tre ettar at bladet fgrst hadde været
forsinket i  over an Eime p.c.a.  den tyske Presseabteilunes fortvilta
rådvillhet.

viTv

3,givennetene løper av og til litt fortare enn øyeblik-
kets ne-gke "makthavere" kunne ønske dat. Bladat  4Firdmannan" ar av
den crunn blitt bestseller for førsL: cane i sitt korta liv. Dat
braeta nemlie an stor hyldast til Italias førsta sollat Benito Musso-
lini i anledning av e0 årsCipx,1  29. juli, Hyldningsartikfln becynnar
med følcenda smukke linj,r

'jDen 29. juli er Italias statscbef il duce 60 år. Med
kjærliehet vil det italienske folk på denne dag hylda sin fører. -.5en
ære, stolthet oe makt som det forkrøplede oe avmektiee Italia trenete
for å hevde sin berettieada-plass i folkenes samfUnd, har il duce eitt
sitt fedreland icjen. Under hans førerskap er det ita1lenska folk oc
samfunn blitt sterkt, rikt oe mektig."

Og artiklen slutter med føleende ord

"Hele det nya Europa lyaønskar il duce på hans fødsels-
dg dyp taknamlichet fr - hva han gjorda for sitt eget og Europas  øvri-
ec  folk, i sikker forvissning om at den dre ikka er fjern da
kan være med på å setta kronen på dat vark de moderna nrsjonala b-
ser har påbegyndt."

fladet er utsolt, revet bort som Musse sa1v.

V -  1918 -


