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I denne forbindelse nytter vi' hovet til a gi en liten historikk over vAr avis. Den eta
tet. umiddelbart ettar at tyskerne hadde lagt beslag pA alle gode nordmenns radioapparater. AV1.
sa inneholdt da ikke annet enn de nyheter som ble sendt ut fra .London. Opplaget wr fra begyn,
nelsen av selvsagt meget beskjedent. Etterhvert hle det sa skaffet til veie mere nodvendig mat
riell og mannskap. Risikoen for a bli tatt var jo ikka ~A stor den gangen, sA vi holdt det mad
letthet ~aende slik i temmelig la~g tid. Avis8ns tilholdssted skiftet do~ flere ganger, etter
som vi felts oss i faresonen. Det har'! det hele taft ~rt utvist den sterste forsiktighet 83
vel av avisens medarbeidore som av avisens mange lesere. Vi er overbevist om at vi pA grunn a, \
denne forsikti~het er kommet meget skansomt igJennom vanskelighetene •. Ingen av v~re medarbeid(
har vrert yrkesjournalister av noe slag. Vi.har alle batt v~rt daglige arbeid pi de forskjelli€ '
omrader og arbeidet mod avisa er utfort utenom var ordinmre arbeidstid, og forskjellif politis (
oppfatning har aldri ,kastet den miDste skygge over samarbeidet. I lope~ av den tid av sa har
kommet ut pr 3 av vare medarbeidere blitt arrestert. 2 ·av disse ble sittende inne fra arresta-

I. ,s~onen til krigens slutt, uten dom, den ene 2. mAneder og den andre 3 mAneder. i Fem andre matt
·~v forsiktighetshensyn og pa grunn av cn av de foretatte arrestasjoner reise til ~verige det
siste halve Aret: Forovrig har ingen vmrt utsatt for noen overlast og avisa var i full slag
orden,'til det siste. Aviea kom ut 2 ganger ukentlig og opp1agets st9rrelse de 2 eiste Ar 1A pa
omkring, 2 000. . .

. $~lv om vi som for nevnt har kommet bra gjennom vanskalighetene, mangler' det lkke nerv&
plrr~nde og til dols ogsa fornoyelige episoder. tt av ~e ,stoder yare rorste m~be1dere holdt
,t,il var i· et lite radiovcrksted•.Et r~G~p~rat ~~m forretningen hadde ute i oppgangen skarfe'

1 Q~6 mangen for'skrekkelse -i liv\3t nAr, vi arbeid-et pa "overtid" mad radioen 1nb011for. Tyske 801
dater fant ofte et ,tilfluktssted der i oppganfen sammen med sine ndamer" og kom r~tt som det
var bort i: ringeklo~a. De som var innellror m tte jo tro at geetapo ato ~~nfor•." ~ tid de~
Isiste'aret drev vi vart arbeld i at offcntlig kontor her i bren. $tedet var en onskeplass'pa
mango m.atcr, det var bare det uhelaige at "norsk" og tysk po iti hadde mrcnd, inn' og ut de:- oft ).

- akkurat pa den tiden da vi arbeidet med trylmingen. En gang holdt det pA A gil galt. Vi holdt p ...
. A tryY~e 2. side da vi horte at politiet gJorde sin entre. De holdt til ~ver og pa siden'Bv OE :

o sa alle utg~ger var sperret .. Vi gjorde oss Im1dlertid ferdig~ 0& rinete pa v.aktmesteren for
fa folge ute Vi 'var '2 mann og hadde beige ·svrere regn~lag ~tenpa og tok hvar v~~ 'Pskke aviser

. under.·armen, og med vaktmesteren i spissen mnrajerte vi sa ut, Idet vi bApet pa denn~,mAten. A
kOIIlJ~e 19jennom soerr.ingori.. en ute i trappa traff vi pA selvasta don tyske schnellkommanda'som

.:, uheldigvle akkarat da v~r tllkaldt i o~ t-kstraordinalrt tilfelle~ Vi ole' stoppet og vaktnleste
r~n svarte pa foresporscl at vi skul13 opp til ham privat, hvoretter de lot dss nsssere, men
glante svzrt atter oss. ~tentor haljet regnet ned, og v;re regnslag var helt tBrreJ' m~ dst re
f14kt~rte ikke tyskerne over. Et oyoblikk etter var vi oppe i vak~esterens 1~llighat, g1kk ne

:' '.' bakveien og kom ut pa gaten i stUll1!'Qcmde marke og var Teddet.
". ' Pa grunn av·a.rrestasjon av .an yare l!ledarbeidere matte vi. senere fly-U,e hertra, men kom
pany i kontrovers med"statspolitiet". Da ~~ PA dette tidspunkt Dare var 2 mann om arbeidet '~ed
avisa, del to vi datto m~llom oss og gjovde det ogs! under fll~ningen til det nre 's ed, so~ la
are V. 1 et par kvartaler borte. Alt gikk bra til vi had~e bare stensllma'skina igjen, som slst 1

.. 'mann skulle t,a,med seg•. Vi hndde en analse om at kontaret var skygget, men hadde ikke lagt mel
:. , ka til'nodn mistenkelige p~rsoner i stroket. Vi var ogs! nodt til ~ ta en liten'sjangse hvis ~ •

skulle °fa ut aviso. til dagen ~tter. $iste mann dro derfor ivei mod maskina og alt syntes,a sn~
'1 le g .bra.' Da t,lalve veien Y&J;" tilooke~o.gt satte han maskina ned for A ta en pust, r.un plutsel'

kom det en lang rakel i vindjakke. og sportB~ lopende etter og stoppet v~d masklna, utga set
for ".statspoli~i" og viste s.itt ski.lt, og so. begynt~ sporsmalene a :\lagle ned"over var mann.
~var fikk han pA alt og'det beste Bv'dot hele var at svarenc falt i god Jorde Han fant til sl~
iptot mistenkel~g ved,det hele og presterte til og mod a be om undskyldning idet han gikk sin
vei~ mens var mann ble st4ende igjen-helt himmelfallan over resultatat. "Statspolltimannen" kc

. ,nok,en rt pa andre tanker og ~oldt da ot ~varo, sp~takkel for a finne igjen bAde var mann og
, Maskina, men da var begge deler sunket i jorden. '

, ,. Reoaksjonsnrbeidet har nok batt sine farefUlle sider, men de som har batt den storste
risiko er ut~n tvil distributorene, som skulle bringe avisene til v4re abonnent~r rundt om i
bY0n~ Faren for a bl! tatt var jo alltid til stede og smrlig pa slutten var'det nerveplrrande
med dc' stadige gat~razziaer som nhirdenn foretok. Som eksempel pa den k10kt og offervilje som
ble utvist n'r det gjaldt a lure npolitietn, skal vi fortelle hvordan et av yare bud, som gi~

und~r dekknavnet ~~er, ordnet seg. Han gikk alltid med frakk, og denne hadde 6 skjulte 10m
mer, som bruktes nAr han skulle ut og fordele avisene. Nar han hentet dem pa sentralen brukte (
han en lang snor mad en krok i epden og 80~ han hengto over ryggen under frakken saledes at
aVisbunken - 500 aksemplarer- ble hong nde sa lengt nede at den var usynlig nAr han gikk.Han
mat e 1m1 lcrtid gl langsomt forat ikke bunka skulle slingre og robe ham. Andre gikk 2 og 2
i folga !det en av demo glkk foran som observa~r og den andre kom ctter pa tilborlig avatand
med avisbunka kamuflert' Bom en eller annan U8~ldig pakke.

Vi takker vare distrlbutorer og andre medarbeidere for godt kameratsknp og utmerket
eamarbcide under krlgen og biper at de ogal denne siste gang vil gjore sitt beste mad distri
b'.ls,jonen, og at vAre 1 sere vil ta. aot var siste' -avis med don samme velvllja 80m tidligere
under krigl3m1 og at d . ~.llo etter evne og hjcrtelag vil stott den sak som denne gang er det
enLste fo~l m·d aviso. .Redaksjonen.
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