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orj..:an for hoim:fronten

Nbrze skal wJrn.os ned viljer  av  st6.7.2

N:Lheten 28/5.-193t
RiTup15:faErIELrni: i 8SIfl ble i nntt utsatt for ut kraftig arcrep

;2.v britiske fly9 23 fly P:ikk tapt. Natt ttl i Zeiss-fabrikkon(
og Schott Glassfabrikker cn.irupet av Dosr1ltofly. Flydn3 WiT holt nude
i 70 motsrs iwyde ever nlet. Tre,ss til d‘i_o fere: ftkk i
•aslys ovtJr tysk omrde9ikk kun 3 fly tapt. Unler anu:rup over
Nord-Frankrike ble 2 tyske jaerLe skutt ned av norsko jr, urfly. Nerd-
ntJnnene Imddo incf:Ltn tap. Den voldsclit2 luftoffensiv met Italia:fortow
ter. Flyplassur på 5ardinia blo kra2tig ingrepot av flygt.tnR
fstniner, sert Vflf ldsaaut av „YF:;trfly. 20 Messorschnidt-jarfly
"okkon :jikk opp for å oppta kat:n9 13 av disso ble skutt nod -p),t bo-
koSitnin. av 1 jagtrfly. tantellanla ble angropet uten tap for dealli
orte. i;:rusk ubSt har snkot 2 akouskip i ige._rhuvet. EdJn uttalts
at krium uot Italia vil bli fortsatt ubønnhørlir: til Italia brytcr
nanmen. Dot ittliensku folk kan tak'Ke Mussolini og de faseistiske le-

tu,e for oine nåværen_o og framtidie lidelssr. Det  var; Italia  som
bugyntu dons. e krien ucd si Lt lelk,Jstrit i rytt,un pS, det slacno Frank-
rike. Inzen ou 1 holooa opp nod Sombinnon vil bli hørt,
Det var ikk3 oss sen startct ,:Lonne luftkrij:en. Det v:tr Wriw: og Etie
Luftwt-ife som hoverte bvtJr angrJponu pa Warschwa o Rotterddm
med opptek film fer a sk=ine sine fr ntaligo ofre mtd hvilkn skj.obt,

fl;, GM de satte seg opp uot Tyskl^nd. Det var MUsselini son
Eitler GM f Nmre nud vod bonbin'on av Lc,rJen. Det h;tr vi ikke
Det muldes fra Washington at dor v-r eppn[tdd full enigh-et ncL hunsyn
til hvor og nrir de nt.ste dag not - koeunkt(Jno vil bli sltt Resulta-
tet av forhandlingune ur ovorbrt Stulin9 sort hur erklært st3:,
Stalins sv.r var alresscrt til :Ivcrotkonflu'rtornde for do rrierikansk
styrkor. Dut russisko kornunik jielder on furtsatt otor luftaktivitet

Kuban-frontun. N.ø. for Novorotisisk er de tyskc troppdr drvet til
Fonri4T kun rekejnosorin. Iflg. on hollandsk avis ble

over 1000 hollImduru drw4 9  1 soldator eg 3.3. fersto opprotthuL
buleirin (ostilstnd. - »N.v d:J 7 nerdm,Jnn som  Lil' konmdt tilbake fra Sve-

son krinkstinLt.n i. Oslukaraktorisorta som flittigs ug ar-
boidssomu_9 ble 2 utvist på ;:a-runn av fors:k pa svindlericu,. Flere av
den hsr sittet arrestert9 oL r11,JonJumen varpursoner som desvonskb c.j
norske myndttiuter hao,tdc hAt nye bry ucd. 4 nordmJnn ur d5:d i tysk

Bakkdn9 19 år9 Arne FiertJ9 St.:trT,nr9 Trygvtj Taub19
eslo oa Nils V,:otrho,im9 Oslo.

Div,Jrse:
u Rjont rtjttot Lanch,:stur-fly den 1C. mfli ani,rep not Tysk17:22,s

største vannreservoir,o5 Tdor og MohnetermingntJ i•Wsstphalm.
har dastinon un kurn.sitLA 1.“- 213 nill. teJnn. I Miuhne.deuninjen bls der



brutt ut en flonge på ca. 1C0 n,Jter, o v-nnmassene flemmet ut mea enorn
kraft. Et kraft~k i norheten 51, feitt vkk, og Ruhr-dalune blo
satt under vann, c)% i 10f).it av 10 fiernn bredt sec; ovur 120
km. fra brudistelene, 54 byer c , 1.nis-cy,r _r ovursv,„smn,,.t, j,:rnbfor-
binielsen mellem Dortuund 2Xisseld,:irf brudt, Haarteck-hreen hen4:ur

luften. øde1ge1sen ,:ncrn e:• l(rakteriJres som dc:n kata-
sum hys rammot Tyskl.m.:1 un:er jenne Reservoir;ne ble i

vesdnt1iste brukt til elektrisitfursynin. for inJustricn. 60 7;
av kr2tmtndene er ått tapt. 8 fly .10 tapte britene unLir i;,Ate
Ln:r.)pA, Ellars har len nilitwre situ::.sjon vort pn;52-t enorm luft-
virks,A712t. var i forrie uko ::,jenstand for 4 n-ttan,:rep av
britskte Musclito-fly. Xiii , Flunsburgs, BrL,rien er attl i Ruhr I i vwt
krafW bonbA forri0 uke. Fruja 21/5 øl Mlnelmshv(ra n: Imun
bembot av anrikanske fly. 10 fly !:ikk tapt. 1 1211crs har
sorn natt i Ja siste 14 d_nenc bonbt flyplsser hfl.vnur i
Be1gic. o Frrnkrike.
N-tt til indav ble Dortuun:11 nia::rGpot av ca. 1000 br9fly, bv:rav da
fluste var 4-netors bombef1y.  37  fly tapt) 2000 tonn bcmbst
ble slepput 01/.fl' byet, 3g Jer ble 'flttL:t enoru skaa, Luftvurn:rtil-
leriet ble etter kort tids bembinc brret til taushet. Dette vif:tr dut
største anc:rup sum  pct  er  fl' blitt rettet nnt en onk:flt by i Tysk-
Eunfl. En ster dal av rustr± k. i Essen var  tiJliere  blitt
flyttet til Dortmund. Det inst3tcr3t; anr.rpet mot Tyskl-nd var bombin-
-,en av  Düsseldcrf  natt tll ensa Tusenvis av brann- GC spren.:ber2ber
bli kastet over byJn. 27 fly tr:pt. I Mildelhavsområdet fortsetter
don intenso bonbirc av Inner og flyplisser i Italia og pa Sieilia,
SnrJinia ea• Erntellaria. Ph 4 drc",er (21/5 - 24/5) er ovjr 300 aksefly
skutt ned.De a1liert,-; trpte 30 fly. En italiensk krysser ble sunket
i ferriae uke.  En terpedujer oL; tre andre skip er blitt skadet,
I Atlanterhavet er 3 bloknaebrytere blitt serket av sinJ tyske beset-
ninuer ottur h være blitt oppdact beskutt av allierte
De førto viktieu rr!stoffer for krit7sindustri(rn og var på vei fra Japan
til Tysklana.Bcsetniny;enu ble tatt til fan3.
Aksens tap i Afrika oppvis til 930e00  (1)::pte, sårue 0-T fairjur, hvorav
227000 tyskere. tonn aksiAnnri4,i ur blitt senkot.
I Russlana fore r stadil; patru15uvirkcomh2t lnnts fronton santilig
sra russerne bvnter Jo tyske sH2,b,.:nCslinjer. De f.irste ukinc av nai
skjct russerne nel 1300 tysku fly. F Dnetz ,Jr 6 1Jktere blitt senket.
I Kubfln har russerne bedryt sine stilliwjer. Likeledes i Lissisjanek-
.-nrålet. En venter at sr-mnerJffensiven i Russland vil ta sin begynnelso
i ripix frentia.
kjyrA Athu i Aluuterrunpen er praktisk talt tilbakeerbret av amerika-
nerne. Kun sprodte japansku ssripper ahir ennå notstand.
Kull-leveransene til Italia er p ,iaçjrt på runn am ø1e1ecelsene i Ruhr,
e. resultatet er at en stor 2,01 av Italihs rustnincsindustri r;r ned
iiinskrenket drift eller iflr nc)ttet innstille.
Si=ens-fabrikkenu i Tyskl-nd HrbeiJet kun i 4 jaur i En
lokenJtivfabrikk har stanset driftun. I bu,ye tii.ullur or „:runnen rå-
st.)ffn=;jel. Etter unit:rsr'k1ser m .Len tyske arb:;i:.sfr_ntS ledelse
har foretatt i 42 st::rre be.lrifter, viser at utf!'rte antall
arbei-stiner er ntd 20%.
Den 3. internasjenolo ppløsninL, er blitt it mottatt i allierta
presse, s-n et skritt p vJlen til n‘re in-unt samarbc,ile ne11m le
stere niliorte nakter. Det frmrijr ?-m vc.s.r hj,Lumlie presse ht cpp1ris-
ninL;an av len 3. intrnsjonale flier tyskerno uhyre  turct for brystet:



rra ntiri ragoavageLso%nuem:ir va:
Bruddet mellom Soxjst
26. april ble det opplyst at Sovjitregjaringen hadde brutt forbindel-
sen med den polske resjdring Sikci.ski. I innvidde kretser har brnddet
lense vært ventet, men  deh  umilde:ubnru foronlednina var ny, I forbin-
delse mad det angivelise funn av masscravene i Katynsken'en ved Smo-
lensk har tyskernd sendt Det Int;rnåsjonaln Røde Kors en opnfordrins,
om å granske funnet. Røde Kors  hLr  ikke funnut å kunne gjøra detta
med mindre alle interesserte porter ønsker det. I denne situasjon
sendte resjeringen Sikorski Røda Yors en oppfordring cm  a  undersøke
hver dat er blitt av de polakker som er i Sovjet-samveldet. Sovjet
oppfattet detta som utslag av et bevist samarbeide mallem.den tyske
og den polske rejering for ved fal_ske bavimuidler  us  vitneprov å
overføre skylden for nedslaktning åv 10 - 12000 polske offiserer fra
den tyske til nen russisko resjerins.
Dat må under enhvar omstandighet være klart at Sovjetreg.jeringen har
srunn til en slik frykt. Dan polske "republikk'' hår fra sin første
dag, 3. november 1918, ført en politikk hvis grunnsetning har vært
korrupsjon, tyranni innad cz erebringslyst utad. I 1919 begynte Polen
on kriF mot det utsultede Russland og erobrat den vastlise del av
Hvita-Itassland og Ukraine. Fre Litauen erobret det i 1922 ViInadistrik .
tat med bl.a. Litauens hovedstad - i apdn tross mot Versailles-
traktaten og Folkeforbundet. Store-distrikter med nesten ren tysk
befolkning bld også inn1ammet i strid med folkeavstemninsans resultat,
og alle nasjenala autcriteter blc undrykt med stupid brutalitet.
Voldsomme jødeforfølgelser har vErnt  vdr113:nn  i Dolan ftd 1919-av,  cs
regjeringsmakten falt i hendena 70 den sakaltd "oberstklikk" av korrup.
te offiserer og godseiere. Evor ratne forhcldene var i dette land
som ver fullt av naturrikdommer oa hadde et folketall på 32 mill, og
som allerede i 1920-arene brukte 30% av statsbudsjettet til militær-
forberedelser, framgår av det nosten øyeblikkaIige sammenbrudd etter
tyskernas overfall på landet høsten 1939. Dan daværende regjering
haede bl.a. "æren“ for sammen med tyskerne å overfalle det forsvars-
løse Tsjekkoslovakia og frarøve det Teschen-distriktet. Den hadde vad
in konsekvent sovjetfientlige pelitikk gjort alt for å unddra Polcn

russisk støtta da det tyske overfall satte inn. Dette hindret ikke at
Sevjet utelukkende tok tilbake de deler av landet som hadde en hvit-
russisk eller ukrainsk majoritat, da Eclens sammenbrudd allerede var
et faktum. Av de 13 mill, innbyggere her var det båre 2,8 mill. polak-
ker. Den daværende regjerinr gikk av, men den nåvmrende regjerins,
Sikorski, er til dels utsatt fra den samme klikk. TIt av polakkenes
førsta foretakender i Fingland var en antisemittisk avis med et av
repjerinsens medlammer som madarbeider. iienjerinsen har offisielt
krevd tilbake av Sovjet de distrikter med overvelende hviterussisk og
ukrainsk befolkning som urattmassig ble inn1eamet i Eolun ved freden
i Eiga 1921. I till g til Vilnadistriktet har den forlangt å få inn-
lammet hele Litauen, østpraussen m.m., pg den har usjenert sått i
gang med forsøk på å ferberede en koalisjon nv statene ved Sovjetsam-
valdets vestgåense, an koalisjon som åpenbart skulla virke som et mi-
litmrforbund rettet mot Sovjetsamveldet.- Uoffisielt var polakkene i
London i stor utstrekning gått enna videre og krevd  Trensene fra før
Eoldns første delingd.v.s. at Enjapr skal danne østgrensen. Samtidie
har disse kretser utfoldat en hensynsløs antisovjetasitasjon og gjort
alt  for å forsøke  a  formifte forhnldet mellom de tc allierte europe-
iske stormakter. Selv om denne siste episode med utgangspunkt i tys-
kernas funn i Katyn4onen ikke var korimet, ar det sannsynlig at brud-
det  likevel  viild  skjedd i  løpet  av de nærmeste måneder. Det er for-
ståelin at Sovjetregjørinen frykter at pelåkkene i London vil prove
å underbye tyskemies bcskyidninner vJd falske vitnaprov.

visee polske høld har der vert dnevet en helt uansvarlig propagan-
da for et Stor-Polen etter krigen, det har endog vmrt antydet at
orensne  fra før rolens førsta deling i 1772 skulle gjenskapes. Dette



er suivsaErt ikke len polske seeye.,2rings standpunkt 9 uen egså dcn krevår
sterk2 atvidelser. Ddri Vil bl.s. k9 øst-Prdussan on V'vre-Se'ellasin fra
Tysklnnd  ouf ep'retteleu av grensene not Rnes-Hnd fra 12.1å.en 1
lfl. icrIHre'''res:',. fer danneIsJ av st-est  -1'sdcrasjonH '  Cbt-Furupa
med tydelib, 2ront uot S0vjetsumvuldet.  7  Tsjekkeisisvnk:n Icever deen
Toschundistriktet. Den tel)kee se, ,, 0;e.så Ln  Lordisk foduråsjen  under
Sveria'es ledelse, Vid,re at I:ticr. skal  .:11  kentrell ovor inn3effinan
til Csturajeen ved at Polen beeettur bnser 1.a Jiliand et de dsly l.c eer,
Det er klart at slike vidtrekkend planJr us vekke un i den nnwirende
eituåsjon. Forst etter kriFons avelutniå ',.) etter det ur donnet en
Fielsk rurLjuring son virkeli[; represLntorar det polskL filks munin,
kan icluns Eronscproblener dr,:ftes i samitinnd ned di .øvric, pre,blumer
som ua irJEK:Se En kan gå ut fra nt dette også or den russisk• re,sjcrins
oppfatninE, a)s nt den kler har vill,ut markere detts vcd A bsyto med
dcn nr:weircndu -ao1sk re:jerin o; durved presiseru :et Crsftniw av
slike løsu p1onar ikkeYvirker heldig pri ,T:_st,onmarbeid sem er sa tvin-
p.:cnde nodvendig mellern alle djm sen ebn kjemper un hard  kamp  mot de
nasistiske overfalismunn, ():: at act 1-1,11,r ikki er noe gedt rrunnlara
for samnrbeidct for fr.cdune prablot*r,

f,rbeif,2„sinnstsens
Do rysten:e kjunii.Sgjerningcr eae tvensirn1 orein7-, i den tyske kreigs-
makt i forbindelse mad dun "nesjenale arbeidsinnsats" hnr vikt forfor-
delse i hele vårt felk. Dc unE-Jouuer som under  fnlske  ferespcilinier
es trus1er ble uttatt til de sa_knite sjåfs2rkursor, er i du oppsatte
leiru sokt tvunet til a svcr6-c ocn tysklydirhetsoden til Adolf
Kitler. DAte må være at nlverliL vårske til alle som nettar innkalling
til tvan.:±arbeidut. Dlir du d.nnkålt, så ferlonå: å få vite hvn du skal
LjOru tej nven en skal arbeiLe under. Gjelaer Jet årbid til-ferdel .
for ukkupåsjonsmaktens krivforin,b, sa nekt i henheld til Haa‘jkonvensjo-
nens irtikkeI 52, ,T,orri lyder:
"vLisor in natura ou tjemeter knn bere avkruvue kommunar efj innbyL:-
ere 1-4r det sker til dukninL-: av bescttelse,shu:runs behcv. T1e sknl stå

5. forheId til ln.nts hjelpokildur c),  v=J 7,v  en slik art nt C-2 ikke
*iudfo_rer folitliktc1scr for befolkninn cir ::, -E.deI i-FriflE,Lp;:neLer_
,41E3.6 FIO---73-sitt rEaF6lariTT7=HTTE-ti-rituno ker. bnre 5.vf6ruvris i
1.-InhelA til betii-ndir:,isT. rfg-?, den_E.Lren sun. f,arcrjtorivoon o5. ved-

crTd.:n.(fer-ETsåfte sted,"
flii-r-LTM:reiTer-jj-rferbindielsc eleci orbuidet, sa nekt i hanhold til
f?ntikkel 451 sou 1:ror:
"Det er forbudt å tvingo befolkningon 1 ct bcsatt onråde tiL å avlee
ud til en fientli::. makt."
Hvis tyskerne hevder at linnkenvcnsjonen ikku fr,jcller, forli nrb.ii.fs-
innsdtsen ar foranstnitct nv quisling-ruaLjoringen,  sa  henvis til art•
ilkkul 51, hvor det bl.d.- kcter:

t
Yluisur krn bnre oppkreves 1 henhold. til skriftli bcsteumelse o. =

)a. oveystede _harlurs_nn;syr.
1:

±
 henVis viact;:; Uil at EaL tyskernc of::; nasistene åpent hnr inn-
Cuust at Ner::e fortsatt er 1 krig med Tyskland oy; nt 'Quislirc cr inn-

ntt  av  :t;r1. . -/-ske., okkupasjorÆoakt,Dt fl- frkundet uuJ storre risikc
og fare idees la set- tvnnssunj.,: til de tyskc arbeidsl,:ire c11cr ur.-
dog rat'Lttutrukke i tysk uniforu e lirLe det er å nekte det felkerett-,
striUirr.0 arbeid for fienen,
lOer -.1i scu al.lorcde _TJr sendt oa tv-...nsarboid for Wrt lnnjs anJurtry-t
kere, 5jolder 2,ct oa?;sa p.å psrunninc: 7:v felkerettcn - a sore., f.)r dt
i'.cres nrb2idsinnsnts blir  :,:kr ninst mulia: btyJning for fienden.

Nylig fnnt pelitiut i esle i cn luilihet likene av te draumensere
sem beTE» hnr jort rnkkertjeneste for oar tyskerne.

stnkket ned.mcd kniv,



Herr ninisterpresident

Det Gkjer ting i aisse dagbr vart folk sen tvinger Oss til å
vende oss til herr ministerpresidentor. Vi sikter til don mate
hvorpå loven av 22. februsr 191d2 em alnindelig nasjonal arbeids-
innsåtG blir gjennemfert. Efter lovons tittel og dens uttrykk måtte
man  gn  ut fra at arbaiasinnsatben skulle ta sikte  pa  å styrke det
nasjonale arbeidsliv i Kerge og  dved  ,Aet greduksjon å sikre vart
nwringsliv og folkats forsyninger i da vanskelige tider son no
forostar."

Len nå ds utskrivningen er issng synes det klart at mange av
menn utskrivos til en tjenestG sen i virkeIigfroten ea en

tysk militmn innsats, under tysk kondpFdado,  i tyska unifermer, til
dels under tysk militner jurasdiksjon  bg  med tysk oksersts. Elandt
annet er det offantli/ uttalt ht en dol klir satt inn i Orgbalsa-
• sjohen Todt. •

Vi er fullt klar ovdr at vi son elkueert folk ifolge Kaa»T-

koi-nsjonen er forpliktot til vitee ytelser i forn av varer og

ntbbide m.m. overfor okkupasjonsmakten. Derfor ble der haller ikke
gjort innsigelser ved innneldingan eller ved innkallaIsen til den
nasjonaIe adbeidsinnsats, idet man gikk ut fra at utskrivningen
ville bli foretatt overansstennende med Hasgkonvensjonen, som tydb-
lir uttaler at de novnte yteleen "ikke skal vmne av den natnr  bt  de
innebrer ferpliktelse fer befelkninama til ta del i krdsope-
rasjoner mot fadrelandet."

Den forn for tjeneste sem mange av våre marm nå blir satt inn
strider avgjbrt mot denne bostemnelso og gar ogsn utenfer det

som loven av 22. februar tok sikte  pn.  Dette virker ikke bare så-
rende for nasjonal følefse, det bringor våre menn inn i de svEares-
ta samvittighdtskonflikter. den stund det hersker kristilstnnd
mellem Tyskland og Nerga 2  er det klart at da innkalte kan bli
tvungat til h delts i militære operasjonar aller handlinger snn har
militmre mål, til beste fer den makt aed hvilken Norge befinner
seg i

Overfor denne samvittipghetsnd knn Kirkon ikka tia. Den vidIe
da svikte både sin Earra og de nanigheter og enkeltnunnesker_ den .
skal tjene eg verge. Som kristne  ma  vi se  pa  vårt land som  en
Herrens  gave  som er betrodd vart folk av Gud. For unhver norsk
borgbr - som fer andre lands burgero erP det derfor ubrytelip:
såavittighotsplikt å vuore trofast og handle rett mot dat land orr,

det folk som Gud har satt han inn i. Denne plikt er hellig fordi
don har sin rot i Guds ordning og er bekreftet i Guds ord.

Gud hsr kaIt kirken til å were samvIttighatens vokter overalt
hver dut øves tvang not Gjelene. Ut fra dette vart kall ber vi
dinisterpresidenten ern å avstå fra å utskrive nerske borgere tiI
en tjeneste som strider met deres sanvittihat og rettsfolelse.

Gjenbart av denne skrivelse sendes dflndets prester til per-
sonlig orientering.

06129  den 8. nai 1943.

Don Midlertidige Kirkeledelbe

C. Hallesby Ludvig Sapa.

Til nersonl iL i anledning av de mange spGrurd:al til

hirkeTbdeIsen  ae.gaende utskriv r ingen til den nasjenale srbeids-•
innsats oversendes hermed gjenpart av den skrivelse D.M.K. har
sendt Ministorpresidentan.



s*vizsenc i Drcep
1:rte 12.  u2i P.slgendu bekjcntjrreloGt

ettermi-dr.,s; Eb,elje iLichskobie,,n  fl  n kr21=,:er
mcd n;,rsko tyske myndiinctr  I,. Tryfl:::
henJelser j. 3n siste tj J hnr rltL_rJninc:
fr byen Drawen:

utlevorirui av 01.-dritu,sa tcb72:k blir mccl eyeblikkelig
virknin ferbutti DL ubestent  ti4,'Untta-Lt fra Lit-iiet  21- innehc,ver
fr-beicskorf,
2. Kincene blir lukket pb ubsterot

1,11e ferlystslscstilstelninger blir mel cyeblikkclig virkning for-
bu-2,t," Etter er årshkcn til "an:rdnininJ"  flt jat cr  kflppet

kcbel fur Wchrmitcht. IBcoistrtngen for  •rbeskyttorne" tcr
aies å VECTO mccicrat ogst i DrainE,Jn. Vi trr iufilertil it Tcrb.:even
Utnno ha apart segj lukke kincenc, det  hbile  aliLurodeirannonserne

Jv boscrt v,j utt uffsktiv kiAa t,r14k  hcnsyn til inndrdnr
tobakksrasjonenc, rLt Jet blir scn

ta mindre enn intet. Men di-cfln, den niktet ikkc  der  Hcrr T«Achs-
kcnuisar lurc de gode dr;a:)1n6:1,: f0r S snart ble kjente
,tre folk til Oslo og kjCpte pf brennevinsklippene d r sP rasjon,_rn:
for mi-juni  sr  i hwrt rflll pf..t kn_n my<±skje",
sicr folktt i Drariten.

VAE FORSIKTIG.


