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Oet er serlig på Vestfronten_ da viatigste begivenheter har funnet sted i de

siste uker. Da general Bradleys 1. amerikanske arme brbt gjennom ved AVrenehes og

1:i nserkolonnene skar inn i Bretagne var kampen om Normandie vunnet. Dan rommelake

taktikk å kapsle inn bruhodet, hadde slått feil, ôù den koneentrasjon av tropper og

materiell som tyskerne hadde måttet foreta hadde lagt store deler av det indre av

Frankrike åpent. Det bie en smal sak for amerikanerne å besette en rekke viktige bye

Bdre.byene i "Atlanterhavsvollen" blir-seigt forsvaet, til ni er ubåtbasene i Bretave

fremdeles på tyske hender.

Det synes å ha vart en forholdsvis lett sak for de a/lierte å gjdre terrengvin

ninger, og tyskerne har i sin propaganda i det siste sterkt betonet ekt det ikke dreie

seg om en kamp om byer og områder, men on armeere At det er en realitet i denne på-

stand, som også de allierte er oppmerksOm på, har de bev(st ved sin knipetangmanevre

mot von Kluges panserarmeer. Men likevel er det klart at de territoriale erobringer

her gitt de ellierte store fordeler, de har fått det albuerom som deres motoriserte

armeer trenger for å kunne utfolde seg. Tyskerne var fullt oppmerksom på den fare so,

lå i gjennombruddet ved Avranehes, og von Kluge satte inn en stnr del 3V sine tanks

et fortvilet forsek på å avskjere de smarikanske styrk.er ved Mortain. " Oette mis/ykte

fullstandig, og tyskerne fikk snart nok å gjere med å forsvare seg mot de amerikenske

styrkene, som etter erobringen ev Le Mans rykket nordover for å. prdve å t de tyske

hov.edstyrker i Nermandie i ryggen. Samtidig presset kanadierne. og britterne voldsomt

på mot Falaise. Det utspant seg en voldsom strid i trekanten Fle-rSefalaise-Argentan,

men det synes som von Kluge har klart å få berget ut stdrsiedelen ev de 14 divisjoner

som inne i sekken. Over 25000 mann er imidlertid i det dYeblikk dette skrives

tatt til fange her, og fangetellet dker stadig. Resten av'de'tyske bovedstyrker trek

yer seg tilbake nordover mot Seinens nedre löp, men er under voldsom forfblgning av

de alleerte. Engelskmennene og kanadierne trykker på fr;" iör. og amerikanerne presse

på nedover langs Seinen. Det er et kapplöp mot Roven. De tyske kolonnene er utsatt

for voldsomme bombardementee, og de alliertes fly hee fullstendig herreddmmet. Alle

tyske kommunikasjonsmidler er under voldsom beskytninge serlig er ferjene på Seinen u

satt. Det tyske tilbaketog minner sterkt om det franske i 1940. De tyske tap nermer

seg nå 1/2 mill. , derav har general Pattons arme tatt over 100 000 fanger.

Slaget om Paris er i full gang. Mens von Kluges armeer, som skulle sperre vei

en til byen for Montgomerys styeker, må retirere mot Seinens mUnning, er amerikanerne

i full gang med å omringe byen. Hvorvidt tyskerne ekter  å  forSvars ,byen, er ueisst.

De her i alle fall erklert byen i krigstilstand og innfdrt de strengeste restriksjone

for å hindre befolkningens bevegels'esfrihet. Amerikanerne har satt over Seinen både

no-dvest og sydvest for Paris.

Det er fordvrig ikke /ett å danne seg noe klart bilde av situasjonen i det ind

ev Frankrike. Begge parter er av gode grunner sparsomme med opplysninger. Etter ero

ringen av Orleans er det sannsynlig at amerikanerne vil prdve å nå den sveitsiske

grense, for derved å kutte de tyske styrker i Frankrike i to.

Oppgjdret med de tyske styrker i Sydfrankrike vil formodentlig.i vesentlig gra

bli overlett til landgangstroppene på Middelhavskysten  oe  de franske innlandsstyrker.

Ldndgangen på Rivieraen kom overraskende på tyskerne og har hkett :stor fremgang, På

under en uke er omtrent hele kysten fra den italienske grense til Marseilles erobret,

franske styrker rykket inn i Toulon allerede den 6. dagen etter invesjonen. Store

allierte styrker er på marsj mot Rhone-dalen.

ee  franske innlandsstyrker er blitt en vesantlig faktor under frisjdringen.

De her renset hele Haute 5avoie, erobret store deler av Savoyen, grenseområdet mot

Fyreneene, samt visse områder i Midtfrankrike. Disse tropper dukker'oPp i departemer

etter depertement, og volder tyskerne de sterste ulemper véd stadige engrep på dares

.kommunikasjoner, depoer og mindre garnisoner. De franske'innlandsstyrker har gitt res

et glimrende eksempel på hve en underjordisk arme ken utrette når den har tålmodighet

til å vente til det rette dyeblikk er inns, og den ellierte overkommando gir-signalee

til angrep,

Den militåre utvikling har i de siste dager tatt en slik vending at det bere e

et spersmel om dager fdr kampen om Frankrike er vunnet, I deette dyeblikk gjelder det

kam"pen om Seinen, men det er i realiteten opptekten til kampen om Belgia. General

Montgomery her gode grunner for sin optimisteske dagsordre til Soldatene den 21, augt

der hen uttdler at krigens avslutning er i sikte, og; "La oss gj•re slutt på den på

rekordtidl"



- 2 -

Kampen på Datfronten har i de siste ukene vart av mere lokal karakter. Oen hal

tiske fronten karakteriseres i byeblikket aas den .russiske offensiv vest for Pskovsjben

som alt har fdrt til erobraMgen-av det kr&t»aunkt Valka, på jernbanen Tartu (Do
pat) — Riga, og nI gjelder •Rujen på 'tinjen Tyakerne har i den senere ti

rettet heftige 'aagrep fra Riga for å praye å bryte den ryssiske korridor til listersjae

En stba-re tysk flåte er gått infa 1 R'igabukten for å statte disse operasjoner. .Av Latv

har tYaaerne nå bere igjen Rilga Og en Smal kyststripe nordover, og den tyske flåte ska

antsgelig prOve berge de stirkene som trues med å bli kastet på sjden har.

; Ved-Ost-Preussens grehse har det lenge pågått heftige kamper i skog og sumptrak

ter. Noe sårlig freagang her ikke russerne kunnet notere i den senere tid.

Det russiske framstat mot 4arsjeata er begynt igjen, og russiske armeer rykker

mot byen fra fiDst og nordöst.. i:byen her den polske frihetshår under general Oor

lenge kjempet, og holder enkelte av de centrale bydeler.

Ohn farligste russieke_trussel mot Tyskland har inhtil nå vart marskelk Konjeva

braihode. på vestsiden'av Wisla ved Sandosierz, sydvest for Lublin. Det har virket som

en Maanet på de tyske reserver, og heftige kamper har /enge va‘rt i gang, men russerne

har.hett jevn fremgang. TYsker;le må for eahver pris pröve å stoppe det russiske stdte

hera da det er rettet like mot Schlesia - Tysklands viktigste rustningscentrum etterat

'kUhr er utbombet.:-.

Tyskerne melder nå at russerne har åpnet offensiven på den rumenske front, mon

russerne har fårelepig ikke me/dt noe om det.

På laeliafrontin har deh gjenopptatt offensiven langs 4: aterhavet, og

tyskerne måtte vike med en gang: f4en her gjelder det irngengen til Posletten, så tys-

kerne kan ikke.gi stort teu hvis de i det hele tatt vil beholde Norditelia. Firenze e

definitivt sikret, ettes...at de.tyske iropper_er drevet vekk fra hbyden nord for byen.

• Flykrigen raSer heft'igere enin noensinne. De allierte bombefly har sårlig lagt

sin elsk på da tyske'oljeatentra", både.de naturlige og de syntetiske. Sårlig ille er c

gått ut over Ploesti:som aa sågodtsom jevnei med jorden.

Offensiven sOt je.aan aår sin ganga uavengig av kampen i Europa. 9. august kur

ne aMerikanerne melde Om at all 1“ransk motstand var opphbra på bya Guan, den tidliger

amérikanske flåtehasiS.HIthordbUema har engelakmennene god fremgang og har erobret

Mykiang tilbake. Amerikanske k3empefly har-parytt angreeet Japan a dagslys,

Pra allé kanter.eresser de allierte pa mot akse,maktene. Tyskland står overfor

stretegiske prohlem44 som er ulaselage: de alliertes mangedohbaåta overmakt av materis

og sOldater:, eg.disSe soldater'preser på mot Tysklends grenser tro 5st og vest. Va5 .

salstatene vekloca tiendr'Ut fredsfdlere i alle retningeo, Torrontskrigen, spakels

fra forrige krig, er nliit .et faktum, også på landjorden. Intet under et tonen på

side er grav alvorlig. I en foi.hausende raalistisk lederartikkel behandler Valkischel

Benbachter den 4. august Tysk/ands stilli-7, og gjdr opp regnskapet med falgende beme,

ning: "At solskinn falger etter regnvår, hjelper ikke den som holder på å drukne i

regnvaret".

vVy

Hlemmefrontens Ledelse melder:  

Tyskerne har begått ennå et,folkerettsbrudd ved å benatte forsyningene som tomf

skruer til:å fremme sine politiske; mål, I forrige kortperiode fors5kte de å beröve

store taler av befolkningen sine eksistensmuligneter ved å nekte kort hvis de ikk.

underkastet seg nasistenes meningslas; krav, Det samm, m deres hensikt nå. For å

"slå ned dette anslag farst og fremst mot store daler av vår ungdom, har Hjemmefronten

sett seg nbdsaget til å 'sikre seg de nadvendiee kort, En lastebil med 75 000 kart a1 .

derfor besleglegt. Kortene val bli henyttet til dam som rammes 3V nazistenes sulte-

akSjon, For å hevne seg har tyikerne skaret ned r‘tsj -Jnene med 6% for storparten av b.

folkningen. Vårt svar iCå dette må ve.:e at produksionen nedsettes med zttarli2ere min;

aa for alt arbeide som'pas  nnen måte direkte eller indirekte kommer nazistene til 2ode  

o2  her må alle stå solidarisk. Hvis tyskeree straks cpphever sine represatier, og gi

ennver kort på normal. måte, vil imid/ertid de beslaglagte kort bli recurnert.

v Vir

haamaefrontens svar.

Da makthaverne i slutten av mai måned gjorde sitt forsök på å mobilisere tre

årsklasser norsk ungdom, hadde arbeidsdirektoratet bestemt at disse aldersklasser for

få sine rasjoneringskbrt matte fremvise en bevidnalse fra arbeideformidlingen om at d

var registrert. Det var den gang for knapp tjd til k.ortutdelingen til at makthaverne



kunne sette denne trusel ut i livet I full utstrekning, men det lyktes etatspolit1-

sjefen Marthinaen å få gjennomfdrt den i noen kommuner, bl.a. Aker. Hjenmefrenten

fant den gang utvei -til å avhjelpe den mangel på kort som oppstod, alik at ingen le
nöd, og mobilis rr ingen endta de ogeå med et dundrende nederlag for forrederne.

" Det efar imIdlertid klert at makehavernes truael om å nekte rasjoneringskor1

de som ikke edyer sag for deres pålegg, var  et  ferlig våpen. Rasjoneringekortene e

jo gruenlaget for matforsyningen, og vi har ikke glent at det lyktea maktheeerne A
tvinge gjennom registreringen til den alminnelIge arbeldsinnsats våren 1943 nettupp

ved hjelp av dette aiddel.

Det var derfør å vente-at makthaverne ved neste kortutdeling ville prdve å e

fektuere sin trusel I hel utstrekning, både overfor de tre årskleasene og I det hel,
tatt ovarfor alle soe ikke etterksm deres påbud av forskjellig art.

8ekreftelsen på denne aneekelse kom med den avtale som 20. juli ble sluttet
mellem statspolitisjefen Marthinsen eg riksfulleeektig Astrup vedrdrende avhentning_,

forfevina everfør Eersener see ikke etterkommer EfIleag  av den offentliee erbeidefui
nidling, ender avsnitt II b etår det her: "Sefremt vedkommendes oppholdsated ikke
kan bringes på det rene, sendes meldIng til forsyningsnemnda I den kommune hvor ved

kommende slat fikk  sine  rasjonerIngekort om at ytterligere rasjoneringskort ikko sk,
utetedes." Videre innldper det også rapporter fra forskjellige kanter av landel om
arbeidsformidlingen truer motvillige etekrevne med at deres rasjoneringskort vel bl
holdt tilbake.

Situasjonen var altså den at hjemeefronten måtte vente at ca. 80 000 villd  b
nektet kort. Det var bare et svar hjemmefronten kunne gi makthaverne på denne trus,_-
og dette svar ble gitt onsdag 9.8 da en av hjemmefrontens aktive avdeIinger ved ee

kupp  sette  seg'i besiddelse av en . lastebil med det nddvendige antall kert. HensIkt,

med kuppet var naturligvis ikke bare å sikre kort til de befolkningsleg som ble rek

av makthaverne, men ogeal å gi de eletnevnte  et  bevis på at hjemmefronten eil enhver
tid vet å gi det rette svar på nazistisk overgrep. Det nytter ikke å prdve å forkl,
disse polItIske gangstere det morelsk ferk2stelige i å bruke raten som våpen i den

litiske kamp. At det har vert et svar som hele det norske folk er enig e, er nazie
tenee egen reaksjon det beste bevis for. Nazinyndighetene raser og truer, og
atere skattefrie beldnninger til den som vil selge sin sjel. Nazipressen skrivee

side opp og eide ned for å prdve å innbille folk at det er en svartebdreaksjere ja

forbauser oss ikke at makthaverne bIir forbIlret når de ser at et godt våpen er seU

ut av deees hender. Dette raseri visee hare hvor effektivt hjeneefrentens svar he:

vert, og skal øgeå tjene til & dekke det tilbaketeg som makthaverne er i ferd  rad å
foreta. 2.daaer etler kupEets den 1.. auguste ble det nenlig sendt telearem til  f2

seninasnemndene om at kortene skulle deles ut oaså til dem som ikke hadde forside 2  

forriae heftee  d.v.a. de som da ble nektet av nazimendiahetene.  
Kortene som ble tett, er nå i trygg forvaring. Men det avhenger av nazemere

hetene L hvilken utstreknIng disse kert blir brukt, kvis det vis'er seg at maktha,e

virkella hår gitt Opp å praktisero den nasjonal-sooio,liotio35e fordeling av resjoner

kortene som de innledet kampen mot de tre årsk1asser med, vil ikke et kort bli"de/
ut. 01  hvis dertil makthaverne opEhever de straffeferfdeninger mot befolkningen s3,

er iverkeette  vil de få kortene tilbake, .

Det er ikke å vente et maktheverne tar Imot dette tilbud, og det norSke foll(

må nok finne seg i å dele de byrder som kampen förer med seg. Vi har fått tal/rike

beviser på at hele folket ar enig i det sver vi hur gitt makthaverne. Og mer ene d
Den menige mann har forstått et den kamp.ungdonmen her fdrt og fdrer, er en kamp

hele folkets fremtid, og mange som fdr har stått utenfor, er glad for å få denne ae
ledning til å vise at de gjerne tar sin del av ofrene.

v Vv
Fiendens n/e  fremstat  mot hienmefronten.  

Det er å vente at den nye totalnobilisering i Tyskland ogatil vil få, gjennen-

gripende fölger i de okkuperta land, også Norge. Det nazistieke hevedorgan edlkiee
eeobeehter skrever åpent at Ade store resurser av arbeidskraft i de ekkuperte lind

vil bli utnyttet til det ytterste".
Et skriv fra Arbeidedirektoratet til arbeldskontorene gir en pekepinn om frel

gangsmåten. Distriktskontorene pålegges e oppnevna serutvele innen hvert arbeidsom

rede til å gjennOmgå bedriftene Amed sikte på å eringe på det rene den arbeidskraft

som direkte kan frigjOres for annat -rbeid  Hensikten med utvalgenes arbeid er

å ekaffe arbeidskraft og det bbr i fdrete rekke behandees- bedrifter av mindre

viktia art  elent bedrifter innon neente  bransjer bar  feret behendles da som ik

har  oppfylt sin eeldeplikt...e En rapresentant for disse utvalg, ledsaget av 2

folk, har i disse deger begynt å oppsdke beeriftene forsynt med en fullmekt fra r:k



befullmektiget Astrupe,

det gjelder utskrivning eller registrering til nasjonal arbeidsinnsats er

parolen fon bedri-ftslederne klerf De utskrevne som selv tar  et nasionalt s'tandpenkt  

må hlelpes beSt muliq. 09 regiStrerinpsskjemaer utfplles  Nå skal altså nye me

toder forsökes bl.a. personlig pågang. Dette endrer tkke forholdet, og.en bedrifts-

leder må helleh ikke under disse omstendigheter vdre behjelpelig med oppgaver eller

opplysninger som letter fienden i hans etskrivningsarbeide selvom altså disse besdk

kreveh mere direkte og aktiv motstand. Motstanden kan anta forskjel/ige former, og

det blir hver bedriftsleders sak med kjennskap til bedrift&as spesielle forhold å

finne  den mest effektive motstandsform.

vVv

Nasionalsosialistisk_arbeZeseolitikk i Ner2e.

Hver gåhg nazimyndighetene er Ute  og  skal ha tak i folk til 'arbeld for våre

fiender, får vi hdre at det er våre egne Ifvsintee t esser-som skJ1 titgodeseas. Folk

SQM tas fra kMntorkrakk og disk får höre at jordbruKet 43g: lendbruket treMger dem.

Sårlig i den stste tid, såden herr Astrup har fått kommamdoen over arbeidsinnsatsen,

har propegandaen for "folkets livberging" blitt hdylydt-.

Vi skal nå tillate oss å gå Arbeidsdirektoratets jordbrukSpolitikk Utt nErmer

etter i sdmmene,

De  den nasjonale erbeidsinnsats ble satt ut å livet våren og forsommeren ifjor

viste det seg snart hvilke "låssinteresser" som skulle Ailgodesees. Landbrukets krav

på arbeidskraft ble fullstendkg oversetta Arbeidsdirektoratet gå den 5. juli det mes

kyniske uttrykk for dette i rundskriv nr, 188 til arbeidskontorene. Her heter det:

"1) Bygged- og anleggsvirksomhet m.v. Da det: fremdeles står store udekkede behov

for arbeidSkraft til bereverk, bygg- og anleggsvirksomheten-, og da dett'e kan få de

mest alvorlige fdlger, må direktoratet på det bestemteste innskjerpe at'det ikke  må

utskrives en eneste arbeidstaker til jord-  Og  skogbruk som etter de gjeldende regle

kan settes inn i bygge - og an/eggsarbeid nf.v. som omfattes av de gitte oppdrag".

Landhrukets krav var imidlerttd ikke ti-lå kamme utenom, og Ar'beidsdirektorate

fikk da dem geniale ide at dets behev fer arbe.idskraft skulle dekkes ved friv:.11)g

hielp,  5,  juli send f es således ut rundskriv 189e om Frivillig arbeidshjelp til jord-

og skogbruls. Her gis det forskrifter for denne bjelp. / sine hommentarer til disse

forskrifter konmer imidlertid herr Guldber 'i skade for  å  gi et  nytt of.-Lrykk for

hvilken vekt makihaverne legger på matauken;  )1Da  en  for tiden ikke kan tildele ve_-

hogsten slik arbeidshjelp som kan nyttes til de krigsviktige tiltak: se rendskriv av

5. ds. er det for tiden aller mest om å gjdre å få ut frivillige (feriefolk) til denn

vedhogst".

Enhver som har -litt greie på arbaidet i jord- og skogbrukst-, vet imidlertid at

det er et fagarbeid som trenger erfarne arbeidere, og kiagene fra landbruket ble  ete

hvert så hdylydte at'arbeidSdirek:oratet måtte gjdre et forsdk på å kneb".e krttikken.

8. juli sendtes rundskriv nr, 190 ut. Det omhandlet bl.a.: Jord- og skogbruksarbeid.

Opplysninger til preasen..

Foranlediget ved en artikkel i pressen bygget på opplysninger fra rbeteisfor-

midlingene mg iordstyeene meddeles at det er forbudt å gi opplysninger til press2n an

gående den nasjonale arbeidsinnsats, utskrivång til denne og spdrsmål i forbindelse

med denne sak, likeså i spbrsmål vedrdrende den frivillfge arbeidshjelp til jord-  os

skogbruket. N.T.8. har samtidig fått henstilling fra Sosialministeren om ikke å senc

ut meddelelser Om disse'spdrsmål uten at det har vart forelagt for Sosialministeron

eller sjrfen for Arbeidsdirektoratet. Det er også rettet henvendelse tilftandbruks:f

departementet on å gi jordstyrene .tilsvarende instreks om ikke å gi opplyninger tiå

pressan. "En gjdr i denne sammenheng også oppmerksom på det som er sagt i rundskriv

nr. 189e sa2 om at formidling av frivillig arbeidskraft til jordbruket etter forskrif

ter nr. 3 inntil videre ikke skal finne stedt.

Allerede da utskrivningen til arbaidsinnsats begynte, midt vår -onna, ble det

kjent at nazimyndighetene ikke bnre  nektet jordbrUket den arbeidskraft det trengte,

men  endog skrev ut folk fra denne nåringsgren til tyskerarbeid. Arbeidsdirektoratet

prövde naturligvis i det lengste å skjule dette faktum, men 3. sent. sendte det ut ef

sirkolåre som avsldrte forholdet slik at selU den blinde måtte ae det. Etter innle-

dende bemerkninger om at veivasenet i Nordnorge ikke har fått den arbeidskreft det

trenger, og at sm4brukere ikke er blitt utskrevet til dette i tilstrekkelig grad, si€

Arbeidsdirektoretet: "En er klar over at-overfbringen på den årstid da jordbruket ear

stbrst behov for arbeidskreft, faller sårdeles vanskelig. Kravet om cverfbring er

imidlertid så ufravikelig  at diskusjon om denne sak fre dZstriktskontorenes stde

ansees formålslds. Overfdringen må innledes uten oephold".
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Våren 1944 frigjorde herr Guldberg seg frd sine siste hemninger, og like fdr

våronna skulle begynne, den S. april, sendte han et sirkulere, det beryktede rundskriv

nr. 210, som vi her gjengir i sin halhet, da det klarere enn noe annet avslerer den in-

teresse våre nazimyndigheter omfatter matauken med:

Forbud not å skrive ut yrkesfremmed arbeidskraft  

til jord- oi skogbruk.

Det er inntil videre forbudt å utferdige arbeidspålegg eller å tilvise arbeids-

kraft eller å godkjenne ansettelse av mannlige personer i jord- og skogbruket ned mindre

det dreier seg om folk som yrkesnessig eller gjennon flera år har hört heime i disse

yrkesgrupper. Personer som arbeidsformidlingen blir kjent med forseker å emgå denne

bestennelse ved å sbke direkte arbeed I jord- og skogbruket skal straks gis på/egg i

samsver med de foreliggende oppdrag horfra. For å kunne fere en effektiv kontroll ned

gjennomfdringen harav pålegges det ombudsmannen å innlede effektivt samarbeid med eS

lagferer og ordfereren i koMmunen.

En gjer merksam på at ombudsmannen er personlig ansvarlig for at det ikke skjer

avvikelser fra dette direktiv. - Vedlagt fölger 2 gjenparter av dette rundskriv hrnav

ett leveres til NS lagferer•  oe  ett til ordfdreren.

Guldberg (sign)

Dette rundskriv ble endogomtalt i dagspressen, og bdndene, som i det dyebliek

ikke ante hvorfra de skulle få arbeidskraft til å oppfylle de krev som jordstyrene

hadde slillet til dem, fikk nå et uomstdtelig bevis for falskneriet. Selv

.blant bendene syntes nå det- gikk for vidt, og naziorganet "Norsk Jord" skrev en skarp

artikkel om situasjonen og rettet kraftige bebreidelser mot nazimyndighetene.

Men intet hjalp. 6. mai sendte direktoratet ut en innskjerpelse av forbudet,

der dat ti/ slutt •hetere "Jo bedre De serger for å dekke de pålegg som De allorede har

mottatt til bygg- og anleggsvirksonhet om arbeidskraft som ikke er jordbrukskyndig, jo

lettere vil man kunne oppfylle de krav som jordbruket stiller".

Men da nazimyndighetene den 19. mai gikk til utskriving av 3 årsklasser norsk

ungdom, under påstuddet "detskrikende behov for arbeidskraft i skog- og jordbruk", net-

tet ikke hyrdelonene mer.  e- -- det norske folk forSted nå et Hjemmefrontens Ledelse

hadde sett rett da den i arbeieSinesatsens fdrste tia sendte ut parole om absolute  

boykott av den. Og ungdommen sluttet så mannjevnt opp om ledetsens nye appell om sereek

mot mobiliseringen, at det.var åpenbart for hele verden at fiaskoen var tota/.

Selv lyskeene ekjente at.det_måtte vare noe galt-ett eller annet sted. Leppe-

stad ble fratatt ledelsen av den "nasjonale" arbeidsinnsats, Guldberg ble skjevet

bakgrunnen, og herr estrup trådte frem på scenen SOM "befele.mektiget" for arbeidsmobi-

liseringen. Ho05 tiltredelsestale, offentliggjort i dagspressen 29. juli, er en dyster

klagesang over den manglende arbeidskraft i skog- og jordbruk. Og senere har nezepees-

sen spydd ut den ene arteikkel etter den annen om hvor nedvendig det er for folkets ::v-

berging ut folket slutter.opp om arbeidsmobiliseringen.

Men ni er alt forgjeves. Selv ikke den dummeste lar seg bedra. Det er  gete  opp

for hele det norske folk at det er fiendens interesser som skal tilfredsstilles: Og

derfor felger det,ungdommens eksempel OG SIER NEII

YVY

Sabotasien.  

Sprengningen ved Sporveiens busscentral på Korsvoll er det hårdeste slag sa-

boterene til da hadde rettet mot Wehrmacht. Etter bembingen av Kjeller flyttet tyeker-

ne reparasjonsverkstedet for flymaskiner og deler (et meget stort verksted) plus

betydelig lager av flymotorer, 80-100 (vesentlig Messerschmidt) til Sporveiens buss-

central på Korsvoll. I dette store betongbygg lagret de dessuten en mengde redskap og

maskiner av forskjellig art, på tross av en serskilt sterk tysk vakt lyktes det "e:bo-

terene" på en genial måte å komme inn i kjelleren hvor de fikk anbragt sprengladnenger

under verkstedet og lagerets gulv. Helo gulvet ble sprongt bort. Veldige flamrer og

reksdyler sto heyt over bygningens tek. 10 DOO hl• knott som ver lagret der, kom  1

brann etter sprengningen. Brannen varte vel ct dSgn og gjorde skaden• komplett. Hele

tyskernes reparasjonsverksted og /ager ble edolegt. Dertil noen busser• Man vet mod

sikkerhet at ingen norske ble drept eller såret.

Deåne genialt uttenkte og gjennomferte sabotasjehandling hadde samme effekt som

et storstilt hombeangrep. Befolkningen i streket omkring åstedet er meget lettet over

dot som er skjedd. Det var på forhånd stor forbitrelse Over at tyskerne  pe  en  slek

hensynsles måte lagret så krigsviktige ting nidt i et tetthebygd strdk, 09 man gikk i

en stadig frykt for alliert angrep f,a luften.

Sprengningen av svovelsyrefabrikkene på lysaker og i Rdyken er en langt storre

katastrofe fer tyskerne enn man ticligere har ment. Hele sprengstoffindustrien  e Norge

er basert på svovelsyren og de to Sprengte fabrikker var de enesta i landet i sitt

slags. Oe hadde lagre for bare ca. 2 meneders drift p.g.a. tyskernes redsel fRr at
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sprengstoffet skulle misbrukes. Hvis Norge Lkke kan få svovelsyre fra T.yskland i son-

mer er det derfor fare for at hele gruvedriften må stanse.

I den forldpne uke har Wehrmaeht blitt tilfdyd et nytt velrettet slag av sabe-

tdrene. På en gang ble en rekke olje- oe bensinla2re tappet, sprengt eller ddelagt.
ForelOpig har ai fått rapportert 2 sprengte tanker ved Smon, 10 tosen liter_har rene

bort i Hallingdal o2 Valdres, i Dremmen 100 tusen liter bensin og over 100 tusen liter

dieselrlje. Fra Skien meldes at bensindepoet er blitt tilsatt "noen spiseskjeer  sukker

og er blitt seigt som krokan. Vi har ennå ikke oversikt Over den totale skade.

vVv
porgervakten etableres tåny- NEKTI  

De siste eg meget vellykkede sabotasjeaksjoner har vakt reseri og engstelSe på

tysk side, Fienden har ikke lenger soldater til å passe på alle sine lagre av enhver

art, og fdlgelig griper de til det siste midlet: borlervakten, Flere Steder er folk

utkomeandert til å passe på bensinstasjoner langs veiene, Dette er ren kri2stieneste  

på fiendens side, og vi innskjerper atter parolen fra Hjemmefronteris Ledelse:

Ingen möter frem frivilli2 til Boreervakten, 02 blir en hentet av eoliti, stik-

ker en av  på fdrste vakt. 5kal det våre borgervakts skal det våre vakt over 6or2ervak-.
tert Og den som bryter fronten må våre klar over risikoon: sabotasjegruppene  her  ordre

om ikke å ta det ringeste hensyh ti/ borgervakten, selv om denne påstår seg å vgre
_

aldri så god jessinee

v v
Fdi:er2arden :_åpen mobilisering  

Som vi meddelte i vårt nr. fOr ferien har. Quisling sett seg ngdsaget til å skriv

ut mannskaper til Sin private garde via Arbeidskontorene. Det var sleni.ngen et det var

N5 og stripete som skulle utekrives, men de streiker-de,også,; og.så ha'r makthaverne

prövet å utskrive skikkelige folk. Dette er et forsdk på mobiliserinl, og må natUplig-

vis mdtes m'ed et kraftig.neil Den som med eller mot sin vi/je lar s verve'til ve2-

nete, fåentli2e strke'r, begår landsforrederi og må ta de fdi2er som snart kommer.

Norsk idrett samler se2 til py innsats.  

Den fgrsto "front" SeS deeSet Seg i Norge mot-tyskerne og forrederne, var ung-

dommens ldrettsfront. Siden den lid Charles Hoff og konsorter prtivde årive til seg-

ledelsen av idrettsforbUndet, har kenkurranseidretten vårt ddd her‘i landet.' RIktignok

har idretten fortsatt sitt liv på skeeen; menresultatet ao den treningen vil fbrst
bli synl:g når vår overkommandosir signalet.

I Sverige har imidlertid konkorranseidretten blitf iherdig dyrket aV våra lands-

menn, og forleden gikk Kri2smesterskflst av stabelen. Resultater var 49.2på 400 m.,

og 47 m, i diskos viser at karene kan sine ting. Idrettsfesten artet seg fordvrig som

en enestående hyldest til norsk ideetts hdyeste beskytter, Kong Håkon, som ble 'hyldet

med taler og telegrammer.

Når renskapets dag nårmer seg -  

En av byens revisorer fikk forleden besök av en av sine ungdomsvenner som han

hadde mistanke om at var stripet selv om vedkommende til enhver tid hadde sdkt å gi

inntrykk av det motsatte. Han sa ferst at han var kommet for 3 konsultere en regnskaps

ekspert i anledning av en del inntekter som ved mat beklagelig uhell" ikke ver kommet
med i bdkene. fian var nå redd for at saken skulle bli oppdaget og at  kien  skulle bli
straffelignet. Revisoren svarte at det var en affere som sikkert kunne ordnes i normal

former med ligningsmyndighetrae. Denne mulighet passet inidlertid ikke herren så godt.

Etter en del utenomsnakk kom det fren at inntektene stammet fra tyskerarbeide "som han

selvsagt hadde vart tvunget til å te". Revisoren mente at hvis han hadde vert tvunget

var jo saken klar, da kunne han bare betale beldpet inn straks krigen var slutt og

fremholde at han ikke hadde hatt lyst til å for gre de netistiske mynnighstene denne

inntekten. Og så kom da mannens sizte bekjennolse frem: At det ikke var så bett å

vise at man hadde  vårt tvunget, og at han når alt kom til alt gjerne ville tholde pen-

gene han nå hadde fått hånd om. Nan hadde planer om å utvide virksomhetes etter krigen

og med disse pengene var det hele kon met innenfor mulighetenes grenSer. Om revisoren

ville gjdre ham den vennetjeneste å gå ågjennom regnskapene med ham, og "behandle" dem

slik at de ble uskadelige både fra et politisk og et skatteteknisk synspunkt.

Det Sier seg selv at mannen ble vist adren. Men dermed er ikke saken ete ev

verden. Mannen går sikkert sin gang videre mellom slne regnskapskyndige venner. La

han og alle hons likesinnede vandre restlese om med sine dårlige papirer. La den ven-

te til regnskapets,dag.

Mea la osS ogSå Vare enige om at der skal komme en regnskapets dag for slike.



La osa  -sOi"ge  for at det ikke gror epp  en  eneste  ny  bedrift her i landet hvis kapital

st.mmer r-ra nasjongl prOstflusjnn. Det skylder vi dem selv, og det skylder vi de gode

nordmenn• sem har latt sine forretninger, ofte bygget opp gjennom  et  helt livs slit,

forfalle heller enn å selge seg til landets fiender.

vVv

FinnlandS tragedie.  g

Et*ersemmerens begivenheter har igjen bragt Finnland i forgrunnen. Et tilbake-

blikk finske  politikk  kan. derfor våre Onskelig.

NUa utmerkede redaktdr Bo Enender har nettopp sendt ut en kortfattet oversikt

over finsk utenrikspelitikk fra krigsutbruddet frem til den 'ruSsiske offensiv 9. juni

i ån,.."Finland och det andra vårldskriget". Enander understreker at mange spbrsmål

enda c: stå åpne, da kildematerialet ofte er- sparsomt. Den endelige dom blir det så-

ledes ettertidens sak å felle. - Det inntrykk en får under lesningen av den /ille boker

er isår dette‘.Det en kunne kalle den rdde tråd i Finnlonds tragedie or landets belig-

genhot i det storpolitiske spenningsfelt mellom.Tyskland og Russland. Finnland betyr ,

ikke i og for Seg noe n trussel mot  noen  av stormaktene, men son oppmarsj- og operasjone

område fnr den.ene efler den annen av dem  kan landet bli - er det blittl - en militåre

nolitiak faktor av fbrste rang. Dette er bakgrunnen for de russiske krav 14. okt. 193r.

vinterkrigen og narsfreden.  Det  en'også bakgrunnen for den tysk-finske tilnarmelses-

politikk som utviklet seg snart etter og sem fra sommeren 40 av etterhvert fbeer Finn-

land inn  so:4  aktivt . ledd i Hitlens felttogsOlan mot Sovjet. Fra sept. 40 begynner

transitt-trofikken av tyske "tropper 'k.rigsmateriell fra sydfinske 'havner til Nord-

Norge og senere til Nordfinnland, g Slik  åpnet finnene sift Iand for Hitlers oppmarsj

mot Russland, slik ble dat tyek-finske våpenbrorskapet en kjennsgjerning lenge fdr in-

vasjonen begynte den 22 juni 41. Finnland'eluttet seg til "korstoget mot öst" og målet

var president Rytis egne  ord  "vårt folks livsrom", etter Mannerheims dagsbefalin€

"et fnitt Karelen og et stort Finnland" (d.v.s. med Innlemmelse av russisk Ostkarelen).

Det må ikke glemges atpraktisk talt hele Finnlends folk gikk inn i krigen under stor-

finske panol2r4 De var sikre på Tysklands seier og lot seg rive med, på ganske få  unn-

tak  når, Ferbindelsen med andre, vennligsinnede land, gikk i stykker, en etter en.

finnland gnbi fra sin side det diplomatiske samkvem med Po/en (til og med på  en  kren-

kende måte) og med Storbritannia.. Fbrst da den finske hår var rykket  inn  på gammelt

russts.k n",råne ng regjerigen hadde .sluttet opp nm Hitlers ontikomintornpakt kom den

britiske'krigserklåningen.. Allerede sommeren 41 gjorde USAs regjering det fbrste for-

sbk på å megIe i den finsk-russiske 'konflikt. 18 august fikk den finske regjering he-

skjed fna ../ashngton oM at Russland var villig til fresforhandlinger på grunnleg av

territorielle ,nnrOmmelser overfor Finnland.  Men  finnene avslo, de ‘..rar sikre på at

Sovjet vlla tape krigen mot Tyskland. Imidlertid stanset de finske angrepsnperasjoner

si  Russland, og fra sgrJ-bsten 41.har finnene bare haldt vepnet makt langs den linje de

til då hadde nadd. -,:åren 43, etter Stslingrad, prbvet amerikanerne påny å hjelpe  Finn-

.1and  ut av nrigen, Igjen avslo den finske regjering, etter påtrykk fra Ribbentropp.

Men  nå  var fc stemningen blitt moden for en åpen debatt om fredsspörSmålet, det teåd-

.te frem en kraftig "fredsopposisjon" som utpå sommeren satte frukt i "de 335" henven-

delse til president Ryti. Pipen hadde nå fått en annen også fra erklårte sovjet-

fienders og delvis fra storfinnenes leir. Hadde folket vårt enig 141 var det nå et

alvorlig meningsskille tilstede. Omsider sbkte regjeringen via Sverige kontakt med

russerne. Forhancjingene våren 44 er ennå i frisk erindring. Enander har intet ve-

sentlig nytt å fdye til på dette punkt. Under sterkt tysk press kom finnene til at

prisen  nå  ver  r  hdy, med sin beste vilje kunne de ikke påta seg å betnle den. Spdrs-

målet er om viljen virkelig var den beste. Det må ikke glemmes at en betydelig del

av det finske folk, isår blant ektfinnene, var, er og blir nazivennlige, om ikke naziS-

ter, Her dreier det seg ikke bare om  en  liten quislingflokk men om innflytelsesrike

kretser og brede lag i folket, sp:sielt innenfor offiserskorpset, i den politisk betyd-

_ ningsfulle organisasjone AKS (Akademiska Karelsk Sållskapet), i det ekstremt anti-

demokratisko IKL-partiet (Fosterlåndska Folkrdrelsen) og til og med på mange hold

innenfor samlingspartiet. Det var fremfor alt disse grupper som drev Finnlands folk

samlet inn i krigen på Hitlers side, hindret alle forsbk på å få istand en hederlig og

gunstdg fred fra sommeren 41 av, og .som våren 44 fremdeles var sterke nok til å hindre

at folket gikk samlet  tgt av denne krigen for å berge  sin  eksistens som fri nasjon.

Såvidt Fnender. Men den russiske offensiv  som  startet 9, juni og raskt fOrte

til gjerrombryddet på det Karelske Nes  on  Viipuuris fall, forstyrret på nytt balansen

i rin'e varden ventet finsk regjeringsskifte og fredsforhandlinger, !Men i-

stedet kom RibbentropP og tyske forsterkninger. Ryti lovet på Finnlands vegne ikke å

oppia rorhandlinner om serfred. Ferbauselsen var stor, ikke minst i Stockholm, og
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fordrimmelsen av den finske politikk ble ledeaget av  en ikke mindre skarp krilikk av

den militåre beredskap  pe  det Karelske Hes, "som ikke stod i noe forhold til den stiv-

sinnede.finske politikk". Den elminnelige dom over den tyskfinske avtale var at den

gjorde slutt på tesen om at Finnland ferte en separatkrig. Finnland brat med Norden.

rinnene holdt dog ennå en ddr åpen, idet avtelen ikke ble behandlet av riksdegen.

Ferst det russiske gjennombrudd i Raltieum og erobringen av Narva fikk finnene

til  å  ofreta ere mere realistisk beddmmelse av den tyske hjelp. Ryti måtte gå den 1.

august, og Mannerheim overtek presidentverdigheten. Det var nå klart at dette beted

systemskifte, og Norden ventet spent på den nye fineke regjering. Det dr8yet adskilli

tid fdr den nye regjering ble ferdigdannet, og det synes som om de reaksjonbre stor-

finner, selv om de  nå  innser at slaget er tapt, ytterst  nölende overlater makten til

andre. - Den nye regjering  er SOM den forrige en samlingsregjering, men den  har ingen

av de mest typiske representanter fra fredsopposisjonen. Den her derfor måttet få en

reservert mottakelse i utlendet, og man avventer dens handlinger fbr man feller noen

dem. Den har imidlertid prevet å få istand fredsforhandlinger med Russland.

Disse forhendlinger vil stille  den  nye regjerings dyktighet på en avgjdrende

preva. ,At forhandlinger blir vanskelige, fikk man et sterkt inntrykk av nylig, da

Moskva radio offentliggjorde en erklåring fra en russisk undersdkelseskommisjon som

hadde gransket den finske adninistrasjon av ruseisk Karelen. Denne konkluderte med at

finnenehadde foretatt handlinger som viste et de aktet å legge de erobrede områder

under Finnland for godt, og "de finske krigsforbrytere sen er ansvarlige for dette,

må eidmmes av sovjetrussisk domstol". Visse tegn i russisk kringkaSting i de siste

dager tyder  pe  at den  nye regjertng ikke har store schanser.

fterrden folges den nye finske politikk med spent oppmerksomhet. Et fritt og

uavhengig Finnland"er også i norsk ånteresse,  men  det må vere et Finnlend SOM regjeres

av sbnne demokrater, og ikke av den reaksjonere fldy som under storfinske slagord

sluttet seg til den tyske erobringskrig, li håper at det blir det finske folk selv

som foretar oppgjaret med disse kretser, og for Finnlands skyld håper vi at det skjer'

snart.

HJEMMEFRONTSNYTI.

v Vv

Hjemmefrontens Ledelse har over Lendon Radio sendt Danmarks Frihetsråd denns

hilsen: "Den norske hjemmefrontsledelse sender Det danske frihetsråd en varm lykkansk-

ning med den seir som det danske folk har vunnet i kampen mot vår felles fiende. - I

likhet med det danske folk venter vi i det. okkuperte Norge utålmedig og besluttet på

den dag da eignalet g5r til at vi kan tre frem med fell etyrke, drive de nazistiske

undertrykkere.ut av landet og vinne vår .frihet og vårt demokrati tilbake."

vev

Av meldinger av Norsk Pelsayrblad og dagspreseen fremgår det at nazimyndighete-

ne  har avsatt styret i Norges Pelsdyrlag og har som nytt "styre° oppnevnt nazistene

R. Dalaune, Knut Vårland og Aamund Sjemeling. Sammenhengen er denne: Da Pelsdyrlaget

'holdt sitt årsnete 15, juni iår innldp det frn neringsdepartementet et telegram hvor

det ble meddelt at lagets  styre  var avsatt, at de ovennevnte 3 nazister var innsett.

Departementet forbdd uttrykkelig årsmetet å holde valg. Represententene dröftet saker

i lukket mdte og vedtok enstemmig ikke å rette seg etter departemontets påbud.  Års..

mdtet gjenvalgte deretter enstemmig det gamle styre eg de gamle tillitsmenn„ Pels-

dyroppdretterne har ved sin holdning p5 5remötet åpent gjort front mot NS og nazifise-

ringen. elle oppdrettere skal derfor nå boykotte det nye "styre". Ingen skel la seg

registrere, ingen skal delta i utstillinger eller andre tiltak "styret"  måtte  sOke å

arrangere, ingen skal betale kontingent.
vVv

eiefen for papirfirmaet Gude Smith på Karl Johan, Fritz Semb Thorstvedt, ble

arrestort for en tid siden. Firmaet hadde utstilt ?n prdvekelleksjon av visittkort i

sitt vindu og ver kommet i skade for å ta med at av kronprins Glavs visittkort,

vVv

legene er for tiden utsatt for pågang fra nazimyndighetene anledning av ube-

talt kontingent. Men parolen er klar, ingen betaler kontingenten.
vVv

Direkter Sejerstedt 88dtker er aluppet ut fra Grini etter å ha sittet der 1

.38 måneder. Han hle som kjent arreetert sammen med direktbr barald Grieg og professol

Franeis Bull i forbindelse med kooflikten ved Nesjonalteatret for vel 3 år siden.

Dirokter Grieg kom ut ifjor en geng, men professor  eull  sitter fremdeles. Fien Halvoi

sen, som dengang ver Statens teaterdirektör, er hovedansvarlig for disse arrestasjonel

_vev



En fredeg kvald kom 276 mann fra Falstad og Vollen til GrIni, De hadde relet

og ikke sovet siden tirsdeg, aten leirledelsen bestemte ' I betrektning av den tottle

InnsatS at badning og omkledning skulle akje med det samme, og de stod hele notten

oppstillet på plassenn
•

vev ••
Uneer de siste skytedvaleer i Oslo kunnsjorde tyskeene at det ble overlatt til

peblikum selv i de strek som iti faresonen om man vilIe forholde seg luftvernsesSige

Arbeiderne på Akers mek. Verketed benyttet anledningen til streks 'ekytingen begynte

A nedlogge arbeidet og begi seg til ti/fluktsrommene, hvor de bla eittende sålenga

Skytingen varte og vel så det.

.vVv

15 na-folk skel nå ansettes som politi med spesIeloppdrag å arrestere slike

som unndrar seg den nasjonale erbeidsinnsats,  De  skal sortere direkte under

reren av'Oslo Arbeidskontore

v Ve

FRA KIHKEFRONTEN.

Nok'en erest ddd i  te.sk konsentraseonsleirl  

Det er innlbpet eelding om at pastor Ingolf Boge, tidligere prest  å  yjell ved

Gergen, er dbd I. april tår i tysk krigsfangenskap. Nan ble 44 år  gemmel. Hen  ble

sendt  til  Tyskland ifjor, ril tross for at han dbde I. april fikk  hans  hustru ikke

meddele/se om dddsfallat Tbr 5, august, og da gjennem statspolitlet. Hans hustru

sitter igjen med fem  barng

Det norake miseonsselskeee ejennom lengre tid har nazistene hatt dem vanvittiga Idd

at p,N.m, har brukt sine midler til å understette de norske prestune, som ikke har

hsvet Idnn av Staten siden embetsnedleggalsen. Men en rekke undersekelser bragte

ingen beviser for dagen. Og så har det da nazistane Zmellom virt drbftet hvordan en

allikevel skulle kn e nn gjennomfdre en aksjon mot Misjonsselskapet med skinn av retts

Inrtil endelig nazioispen O.J. Kvesnes fant lbsnIngen, Kvasnes satt som hovedstyre-

mediemi Misjonsselsknpet inntil han negynte å åpenbcro sino nazistiske tilbeyellg-

heter. Men de ble han ganske enkelt frosset.ut Og har siden holdt seg borte fra

hoveestyrets mdtar. Dette gjorde hae gram i hu og han her siden pensket på heve over

-Misjonsselskapet ag dets ledelse. I intimt sanarbeide med NS tillitsmenn i Stavanger

og KIrkedepartamentot her han sd ferberedt aksjonen. Han anmeldte ledelsen til po-

litiot og skrev til Kirkedepartomentet med anmodning om at dette sku1le utnev'ne  ny

ledelse t selskapet. Den 19, mai grep statspolltiet inn. Det ble foretatt hosunder"

sdkelser på selekapets kontorer og . i generalsekreterens og hovedstyremsdlemmers private

leiligheter. Selskapets protokoller, regnskaper og korrespondanse ble baslaglagt

sammen med ledelsens privatpapirer. Alle selskapets bankmidler ble sperret, general-

sekretår Einar Amdahl arrestert og en rekke personer eålegt meldeplikt for politiet

2 ganger daglig, Underseakelsene hadde vdrt negative for statspolitiet, men linen

måtte lepes ut. Og så kom altså legnpropagandaen om "kommunisme", ulovlig virksomhet

8081 truet med oppldsning av stat og samfund oSv.  e  SalskapetS hovedstyre og general'

kekreteren ble avsatt og ny  ledelse innsatte

Kirkedepartementetet offentliggjerde begrennelsee for sitt skritt: Hovedstyret

hadde overtrådt sine egne greneregler teg ledet organisesjonen som ikke stod I samsvar

med de krav som hensynet til folecet og Statens'felles geng krevet, ag det hadde stbt-

tet oppostsjonen mot landets styremakter. Generalsekreter Amdshl og formannen, dom"

prost Kernelivs, ble sendt til consentresjonsletren Berg ved Tensherg, Det berettos

at de der hsr vårt uteett for an opprdrande behandling, Sonere er det meldt at dom

prost Kornelius ug pastor AmdahI har.f4tt en sikrIngsdom på 4 - fire år, fordit

I) de med alle midler hndde arbeidet fOr  å  aktivisere kirkefronten mot dot nye styre,

2) de hadde latt sine misjonerer tre inn I kirkeIig embetstjeneste og etfere kirkelige

handlirger, som var ulevlige ifelge atatettene, Dat meldes im1dIertId  at  både Kerne-

lius og Amdahl er i full vieert

Til nytt styre i misjonsselskapet ble innsatt neeibispen Kvasnes 80M keemisa-

risk formann og fhv. misjonår Thunam som generalsekreter. Også Thunem er fanatisk

nazist - selvsagto Da han ferste deo kom til sitt kontor var det tont. Dette fdrte

tIt at'floro av Mesjuneselskasa.s folk i Stavanger som var bortreist, ble etterlyst

av politiet, og 6 av kontordemene•er senere blitt innkalt til statspolitiet, soa

drevet at de skulle gjanoppta sitt arbeide. 5 av dem nektet. Redaktbren av"Norsk

Misjonstidende har fått samme oppfordring,' men nektete Det nye"styree får nOk ingen

Iett oppgavep Overgrj pet  har vakt forferdelse og sorg over lele laneet og det er
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oYsi ganeke kraftig gi4t'uttrykk for dette. Selskapete havedstyre rettet etter "ev-1
settelsen" en skarp pretest mot •vergrepet eg do usannferdlge beskyldninger. landets
14 kretsar fre Nbrdkapp til lånddasnem nekter å seerkjenne solskepets nye ledelso og

fereaer seg sed hovedstyret å deti protest. Norsk Misjoåsråd har å skriv til
departementet 1 verdige former protestert mot overgrepet, orgardsasjenenes Fellesråd

her senere  serdt  et lignende skriv, og de norske prester her fra prekestolene i landm
ets kirker med pretest gjort rede for f04 holdet og sigodt som hver eneste aV Misjons-
selskspets hjemmearende misjonitrer  har  sandt protestskrie tiI Kvasnes og Thunem. De

sier seg aamtidig lbs,fra den nye ledelse. Dat semme øjeldor Misjonsselekapets hjem•
mearbeidere. _SudenisjonSen Osland, som vikarierer for peStor Tbnnesen som sitter

på Grinl, er.senere blitt innkalt til statepolitiet og ble stållet valget mellom å
undertegne en loyaliteteerkläring overfår det nye styre eller å bli sendt på tvangs-

arbeide. Nan valgte overhodet tkke og graver nå grbfter på Jhren. Foreten sitt

protestskrtv sendte kretsatyrene ut en redegjarelse om atillingen til alle selskapete
foreninger. De fremholdt at de fremdeles Wil våke over selskapets interesser innen
kretsen og vil fortsatt stå i'forbindelse med foreningene sålangt forholdene tillater

- Men det ble tkke med dette. Det-har nå etaelert SOg St Midlertidlg Misionsstre  

1 Det Norske Misjonsselskap istedenfor det hovedstyret som ved et maktbud er hindret
fra å utave sine funksjoner. Dette styre har satt seg som oppgave å treffe de dis-
posisjoner som trellgs for å holde erbeidet i det gamle spor. I et skriv til misjona-

Vennene lendet rundt - Misitonens Arbeidslinle har det Midlertidige Misjonsstyre
pointert et Det Norske misjonssalskap er en "fri, uavhengig kristelig organksasjon",
som er blItt til ved kristenfolketa eget initiativ og drevet ved dette kristen- og
mlejonsfolks frivillige arbeld og ytelser, og lede% ev dets egne tillitemenn. Videre

uhderstrekes at statsmyndighetenes inngrep må oppfattes som et forsbk på å legge Det
NOrske Misjonsselskap inn under ststsmaktens kontrell, hvilket  er en krenkelse  sv
selskapets grunnregler og hele liv og vesen. likeledes pekes der på at "skulle det

lykkes å gjennomfbre denne statskontroll, ville det oppheve selskapets grunnleggende
karakter, og mlsjonsfolkets tillit og ytelser ville totalt lammes". De beskyl.dnin

ger som statemyndighetene har fremkastet som grunnlag for eitt inngrep, overbevieer
heller ikke om at ledelsen har misbrukt sin atilling og forbrutt seg not selskapets

grunnregler. -  Ut  fra dette  grunrisyn  konkluderes der med fdlgende uttalelse: "Vi be 

trakter derfor det stxre som er Innsatt av de2artementet som aloslig, og m4 svvise

ethvert samerbeid med det. Sovadstyret har fortsatt vår- Tulle tillita Hele selske.-
peta liv o2 virksomhet fortsetter så vidt muli2 etter  de  ienle 2runnlinj.er - med de
praktiske tillempnInger som situasjonen tilsier•

Det feretatte inngrep gjor et ledelsen av MIsjonssalskapet ikke i alt kan fore
gå under de samme former som  fdr.  Inntil denne situasjon er over, må vi derfor gå
frem  på  fhlgendo måte3 I stedet for hovedstgret, som ved et maktbad ¢r hindrot i å

utdve sine funksjoner, trer et midlertldig nisjonsstyre. Dette treffer de disposN

sjoner eom trunga for å holde ,arbeidet gående i det gamle spor",

M.h.t. selskapets virke utover landet presiseres der at hovedvekten i forkyn-
nelsen og hele virksomheten nå so'm fir vil bIi legt på å fremelske kristen/iv og
eisjonesans. Selakapets - såvel hovedstyrets som kretsenoe - arbeidere fortsetter

eln  Ifrkeomhet som fbr. Og kretsene og foreningen - enten det gjelder fellesfore-

ninger og prostilag eller de lokele foreninger - fortsetter også så langt som det
15r mulig sitt Virke son hittil, Endellg gis der også endal prektiske vink soM den

nye_situasjon har gjort Jtddvendige. MIsjonens •rbeidslinje slutter med en hilsen
ti/ mtejonsfolket med tilknytning til  ohdene  i Joh. 16,33.

vgv

UNDER HAREXORSET4
Jueoslavte.. Det er dannet  ny  regjering for Jugoslevia med Subasic som sjef. Tito
har to representanter i regjeringen. Kong Peter og Tito  hår inelgått avtale hver

kongen godkjenner tito som uinnskrenket sjef for alle styrker i Jygoslavia. Kongen
er videre gått med på at hans krone skal'avejtires avhengig ev folkeavstemning etter
keieen, og har forpliktet seg til  ikke å  driva politiek virksomhet eller sdke å vende

tilbake til JUgoslavis får lendet er befridd, Overenskomsten forotsetter at det skal
dannes en jugoalavisk federasjon etter krigen.

Mihailovitsj kjemper nå åpent på tgskernes side,

Holland. I en rspport fra Helland heter det at 100 "frivillige" fra den obligatoris-
ke hollandska srbeidstjenesten er blitt sendt til Polen for å gjdre krigsinnsats.
Belgia 6 belgiske patrioter er nylig blitt henrettet.

Den belgiske faglige landsorganisasjon har under jorden gjenopotatt sin


