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Kongens talefra Lenden 10, j,uld 1941.
Etter alt hva der er henåt ute og hjemsic siden jeg sist talte

i kringkastinRen,føler jcg ,t-årtE, til å sende en nilsen til nordmennhvor ad enn fe'rdes, og tll cor utfivttodcHorge,Jeg uttaler min takK og bundriog"for den fasthet  eg  ro som Derehjemme fortsatt viseru 3%)m der(2  hø»Je av utonriksministerLies talei kringkastinwnforleden  6-,P: o” aT:tolsen og beundringenfor deresukuelige holening - i Steobrttanio smn i verden forøvPig - stor,ogden bidrar mer enn Iferc :5fcnoke solv 2orstår •i1 å lette arbeide foross i retningav vår ondej  i dilr. oppgo. :e å frirflorevårt fedreland.Liekledes ønlker jr;:g å nftale enevarm,takh t':, vår handelsfl3teoe1.1
a iterte og nerved har blarrAL tal å øke fordt c sen av Nolgessak.

e menn scm me. il_zYt.us,åmot: fremåele uvipe n  ci .E orsIze f42g  na al.IX7..og som ye sni innsw;t3 6jø-;-_31.L yLter9 or a h3.e-y„ vare

Jeg  nt at dere  sjøfolk som er Q.vskåbet fra hjem,slekt og venner oftemå føleengsuelseog såvn  os  unsshet om de kjæra dornjo mme, men
deru har tross detue ike sveket 1 erøvelsensstundog for detteier jiaDere alle erl hiel, t3ligt.ich, Også til dot

,
utflyttedeNorgeithier+ ris,i 1.1"{nncick,;t:I Herc,w. landr2.1ar.d,sendp-;) jeg nin hi lsenpg.1,_ sympal of, lojaiiret nvormed dere i

Wi tiden omfatij:cr‘JUI kams,for frihe'S-on. Dennesee.19114sp
er °S8 1 VarG arD,noogx-urocn pa Var salCS rettIeraigneu og

Ade1igeseic-rez dcH biapa:eil å gjøre Norges navn hjent bg æret
dver hele ve-2d{n

Ved tyskei'nes overfil nil Rusoland er krigen komnet inn i en
fase. Fra trekooncs siec frmst.illes denno kamp uteluhkende som en
kamp mot bcisjevisnek,mau la Dere ihice villede av dette. Overfal-
let på Ru331;21 ei' et lcd?L tys2ceures . kamp cm verdensherredømmet,
og hva-detviI1.0 bety fer 7årt lond bonøvel cg• ihke fortelle llere
duhjmume som dogig cr vitflo t11 hJorlcdos tyskerne tråkker på det
alle nordm?n.:.s2ttr hoyost hJr 1 livot, frilict og selvstondighet.
Seirertyskorre vil dec bdy iniJortry:±else of; slavcri for Norgc
somfor 11-2niC, IGIVV1'11;1lij t(=CC: Og brutalitet tysherne ntviser
er tilstrokKallg bev-is lichNcider en scg dett hlort for øyet,
er det ihho van'S'Irahg å sc ti.: hetJ-fo .1 Tyshiane i dets hamp mot
Russland e JT2'.') MC't 7å.:L (2(. .-, 3_mid3 frgjøreide fra det tyshe åk,
Vi er i krjj filee riTis-Lland::!.»:1:::2"1e CT) vkre flender. Fozhol et til

Finnland mcb ihhc furtyrre c L . l'ir-...og la ingcn p:-erYMIli °Dere .
I denno for"Ljndelsc,hvor :tengc1.•DcJI ibr rett oz retcrdighot
mot bruto1iLet2:nahr, og T.cign koa •di)o.:can inzen 71tenion 1dag er over.
bevist emåt Plet rrode til slintt må \-1i_nic oi.-.-.: dot onde,_ g .

' donno Krig Ireceer ret= SOM Or
En vil kaskjc inLvyade Lt det

det avgjørondc,men kiLencr,taelJ3np:flyt Onyir on h:1diertid 13roon

på rett og retticcdthidtLOY lach:13:1Tir og nesjoner, har livet tapt
s3.nverdi. Jog vil au:fo: tilsLK:tt "baro ?).5.: Nold ut,Tap ikkc motet,

men vnr sir= pi',. et flhrc; izef shol loi1 fritt og uavhongig hvis vi

alle fortsttt s* vår -;likt og vått ytLerste for å nå vårt mål i
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ifEATESTRIDEN. Tcaterstriden nådda sitt høydepunkt den 26,juni i og med

arrestesjonen av  styret for Nasjonalteatret og representantskapets ord-

fører  og  viseordfører. Nasjonaltcatrcts ledelse hadde denne dagen ved-
tattikkeå søke kulturdepartementet om den 1ierts san teatrene nå
nit ha for å virke 1"nasjonale nyordnings tjeneste. Det somine vedtak
gjorde ledelsen for Den nasjonalc sone i. Bergen, og Trøndclags teater
er besluttet oppløst. Detter svaret fra do stetsunderstøttede teatrenc
på forordningon som skal ensrette norsk teaterlix i nasistisk ånd,Det

fjerd e av,de statsunderstøttedc teatrenc, Det norsko Tcater 13ar heller
ikke søkt lisenS inncn den fastsatte fristy men forbeholdt seg å la sa-
ken behandke av sin gencralforsamling. Eircne av dc private teatrene i

Oslé har derinot i k k e vart scg sitt ansvar bovisStr idet dc har søkt

kst, Lundes linens og antagelig.kommer-til &.-sette igang igjen i nærnes-
te fremtid.

Nasjonalteatrcs representantskp var innkalt til møte om etter-

middagen 26/6, På forhand var saken behandlet i styret . Etterat nasis-
tenes-Frits Jensen og Holtskogehaddc trengt neg inn i styret, var der et
flertall på tre noramennn Mot a ofkc lijone, nemlig formannen,prof. Fran

sis Bull, direktør Grieg og diroktør geiersted Bødtker.- På represen-

tantskapets møte opplysto oedføren, advokat Jens Nichael Lund at detvil.
le stride mot teatrets statutter a søke liscms etter den nye ordning san

forclå og styretrs innstilling ble deretter meddelt. Under debatten,som
fulgte'var det  boltskog-som førte an fra nasistisk side med innlegg som-
vesentlig besto av pøbelaktige,.personlige utfall mot de andre styree
meaemmer og 4russler ptter besta nåsisike mønster. HoltAng ble avrig
sekundert av ordfører'Fritz UensenVed voteritgen ble det 17 mot 15- -
stemner vedtattikke åsøke lisens. De 15 utgjorde den nasistiske
gruppe som represèntantskapet har fått etterat..statens og komunens. re-
presentanter er blitt skiftet ut med forredere.
Umiddelbart etter voteringen ga Holtskog et tegn, og dermad begynte den

forestilling som skulle innlede Nasjonalteatrets nze epoke under nasi-
styret.De Stere dørene som fører inn til teatrets :oyer,hVor møtet ble
holdt,gikk opp,og inn marsjerte kst. Lunde fulgt av en skare uniformer-

te politåenn. Lunde tok ubedt ordet og skjelte løs på derassam i motsett-
ning til ham selv var fiender av norsk kunst,og som konklusjon ga han
ordre til arrestasjon av prof. Fransis Bullydar. Harald Grieg og dir,

Seiersted Bødtker, prof. A. VI. BrøgEer pg adv. J.P. heyerdal. Dissc ble
kort etterført bort og anbrakt i fengslet i ikebergveien.Derned slo den
lille Gøbbels-etterligner sitt første slag for norsk teater.
Etter det som er skjedd vil Nasjonalteatret og de andre statsunderstøt-

tr.  fre e i
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andt Skuellspeerne son hadde erkImrt seg villidg til å ta opp igjen .

beidet i 1121p om å få sine fenrslcde kolle3er frigitt, vakte de nye arP
estasjoner en ny storm av forbitrelse, og Aele teatersituasjonen kar i

/. de siste dager vært preget av usikirerhet, enda anmå regne med at i alle
fall noen av de eriSeate teatrene åpner egjen. Reichskommisar har med-
delt skuespillerné at en må betrakte afæren som op ag avgjort.Ikke desto
mindre var de fengslede skuespillcre så sent som a midten av denne uken
fremdeles fengslot. Sikkebt er at toatrenes publikum ssom spent følger .
den videre tivileling,i3e2ce betrakter strid en sam opp og avgjort, men vil
ta den holdning som u=lingen xixxxktilsier.
Et av de store poenger i Lundes fantastiske tale til representantskapet
var forøvrig en trussel mn at santlige'møtedeltagere(nasitene naturlegvis
unntatt) ville bli holdt fengslet så lenge krigen vatte og også utover
den tid hvis et oneste orfl ble sagt over London kringkaster om det smn
var foregått på møtet. Så rolig og ren samvittighet har de menn sam idag

er satt i spissen for norsk kultur.
En av de arresterte, eref. Brøgger ble forøvrig løslatt allerede tirsdag
kvell•De øvri•e er seTeere løslatt.
Bland t skuespillerc og teaterfolk i Sverige er det satt igang en penge-

innsamling til fordel for do arrestorte norske skAespillere. Det er
kommet Iaan stere belep.

VITT7191= .

Nasisten Bjørn Sommervold adskiller oeg en smule fra de andre quislinger

ved at han om mulig cr enn& mer flabbæte og p.t. snørrhoven i sitt an-
sikt4 Forleden dag gikk hen (i sivil og uten foreningsmerke) forbi hird-

mann Prytz på gaten. Prytx hadde den bestamte følelsen at Sammervold så
hånlig på ham bg ,-;ikk for sikkerhets skyll bort og slo ham med sin gummi-
kølle,Deretter reeste han ham opp igjen og slo ham ned piny. Det sraMe

gjentok seg for tredje gaeg.alisling Sammervold har tå sendt klage på
hirdmann Prytz til Jedas Lle.Denno gang kan en gå ut fra sdm sikkert at
Jud as Lie tar affmre mot en hird mann. Det blir i så tilfalle første
gang4 Det or av sine egnc en skal ha det.

, vvvvervip vv virv
Forred eren, skoledirektør Juland i Bamar bispedømme er inderlig forhatt
blandt Inrerpersonalet etter sin reise med skolesjeit Bakke, da han rak-
ket ned på alt som hadde vært gjort for skolen før - et arbeid som du-
land selv har deltatt i både san stortingsmann, formann i fylkesekole-
styret, erdlører og skolestyreformann. Nå roiscr han rutdt o.spytter seg
selv i ansiktet for å tekTees sinc Aye herrer. .Eor kort tid seden deltok
han i et lærerkursus i Elverun smn foredragsholdar. Da han kom på taler-

stolen begynte han mcd å si?Jeg har egontligeikke så mæget jeg skulle si

idag: hverettur han straks ble evbrutt av brakende bifall. Deltagerne i

møtet forteller et Juland sto å så ned i katret under hele foredraget.
Han var ikke istryld fil a se sinc kolleger i øynene.

vvvevve evv VV
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er råRmnpn_Mplgeth pldtsalig blitt

avsatt.Den 1, aug, blc han erstattet av bnnkfilialbestyrer
Egil nauglid fra Uslopsom aldri har §iatt sino ben i Pors3runn c
før,Og d ormod begynt0 .:nyordningeniji løpet av to dagor ele

byingeniør SmithHavsatt, bostyrer andersen på arboidskontarct
bablietckar Ernst W. Lundt ingeniør John Abrahmmsen ved byin-
genIørens kontor og ingenirassistent Gustav Olsen.Samtlige
flkk barc ct kort brov QZ at dc var avsatt. De ledige stillingcr
ble besntt av hirdfolk. På c4rbeidskontoret rykk_ot en beryktet .
gårdbruker fra Gjerpcn inn,ftnnulf Skaugon. han 4ordc scg umulig
etter ct par dageår og er crstnttet. mcd on banditi, av en hird -
mnan sam hetor Grogersch, on beryktet mann som så3år løs på

kvinner og barn i sin ustyrlige nasigalskap.
amkrIng 8. nur. ble kinebestyrcr BjåIand nvsatt or i hans sted
kam en hirdmann fra Skien ved nnvn Olnv Hantioit:Han har ingon
som helst forutscttningor for sin stillinz, komentanb ble det

så 1 Porsgrunn kinostrcik som nå cr blitt 100% offektiv.

SUon er ytterligero endel kommunalo funksjonærer avsntt for

sin tros skyld.A110 hnr.fått dcn samc korte meddelelso, ingen

vet om dc får noch.lønn utovcr den'dagon dc ble sparket, ingen
vot om dc får nocn pensjol av d en kammamale pcnsjonskasse san
d c cr mcdlemmor av. Dc-fflste.av dc som ble avskjodiget ble

nv den nyc lodels0 for .n•bcildiskontorct straks utshrovet til
vedhuist.
FRA SitEN, Ogsa S'Skiot tl4f19,4emmunalo tunksjonrer og ctat-
sjefor blitt avsatt, 1 øycblikkol vot vi ikke noc om hvem sam

er blitt innsntt, mon byen hnr . to blandt nnnet slike nasi-ko-
rrfocr som barnopiskeren fhv0 revisor or sprittyv Seeberg. Han
sflt nok-rede til en hvilkensomhelst rat;_kortjenoste.
Don nye redaktør av Skinnfjord3ns Pressc J,Hanscn Grim har et-
terbvert vist sitt rettc nunikt.Enn har selvsagt ingcn omgang
i. Skien, ikko engang i nnsikretscr, for offisiclt skal han være
pcn og pyntclig og tilsynclntende ulnr11z. Ann hnr vist seg å

være en fyllebøtto som viser st,F4crusut på byens hoteller og 1

Brekkeparken,Vi vot ozså nt han vnnskclig for å holde sine
kvinnebekjenskaper fra hin=nnen, og en av hans elskerinner sam

heter Dickic Arnesen frn Oslo skrivar nocn slette bokanmolaclsor

5. hans avis og nocn noveller. undcr all kritikk. Helo Skicnsfjork

acn ler av Grims eventr, oz når nvisen ikke forlenggt er boi-

kott et cr det utelukkende nv nensyn til alle dc som har sitt

levebrød i foretagondc. Alle kicnner Grimsmeritter og hans
latterligc ovorskrifter, som 1110 viscr nnnct enn mannens tota-

lc talcntløshot pk juu l mnrådc.
VV-VV7 VVV1P-VV-
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Don 13,  aug‘m4ddelto prIspclitiot i Telemark at cn byggmestcr

inica 1,n4/In fått tilsammen 413,000 kr, i mulkt og inndragning
for å ha beregnet seg for høye priser ved o-)føre1sen av et'bygg.
Denne byggmesfer heter Ole Kikut og bor i Tcien. Han er medliem•
av /"og satte op en masse brald:er-for tyskerne. Nå ble han
anme1dt og har fatt sin straff, Det er av sinc egne man skal
ha dcti . vvvvvvvvvvvvvv
Det er satnevnt i pressen åpnet et refferentkursus hvor det
holdes en rekke vektige foredrag. Da kurset med sine 20 delta- .
ggre.harfåSt så stor tilsluttning,erTdet meningen i nær frem.‘
tld å arrangere et nytt.Her holdes følgende foredrag:

Pressedirektør Beggerud; Fra sløyaserur til pressediktatort

cller hva d et vil si å mre brod av reltaktøren av telefonk;ta..
logen, •

Red aktør a Rishovd: Om kidnapping av en avis,

Albin Eines: Fasiame og kommunisme er ett og alikevc1 to.

Eller om å gjøre svart til hvitt og rødt tabrun.
Krf,'Ribbentro 1? pakt.med Soviet-iflag„

Abtellun ter'Eac •-Felkeskolen som  grundlag #or
4g.1 Pr_ossoa. E2Jers 'PLIcAr vin  00-  Ae.s.

ar Fritt Fo k: Underslig  oftrløperi. /
Ges a oS  of  Dr ckeber er: Om. inndriyning av avismulkter,

o s ømme se av "fengslende'Stoff.

Y.e kAfitiSszJgariag5g Pgiujimaijogi
avde 4$'

fstad Fritt Fo1k:- Ko rupsjonens nasjonaløkonomiske
bety  ng,  tp on Inn edea,av kst. stat,ar&d:Hausstav-lin.

arses no merla a moa staven Liknoten mv son

spraag og  P61it s o unspring.
Kursot  avsluttes med-overføring sra London, hvor redaktør

Sohanehe Jonassen talep om annet: Gantlonen under the press,


