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t Udsendelsen af del~e
delLPe
Hog v'ar berettiget
ogners Bog
m~a vi dog
dag henhen--f
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D~'J.,g:kon· til ItaliEri
:t-~e.li6r' første G~Jig:"f9r
Garig:·f,Q~mange.Aar
Side~:;ha'lde
Dhj'3g:kou'
mangeAar siden)'
havde
j,et:; Sel.slcab
Sels]mb i.
i Kup,§en
Kupeen a!'~n
BI'· (,n entusiasti sl-:::D.ame.
sk"·bame. ])et.
Pet; var utxoligt,
utI'oligt, hvor
. j"ot\
-n!Ege.t. M\\,ssoli'n;l.
~r.1,1'gsolin;i. havde'
havd8 ·l).drstt
h~._I:"gene.2atgik.paa
'mEg<:t
udrett Gt, :t:crklare4e
tcrklare-de hun.._·).;9gene,afgikpaa
Minuttet og an!:::om
iml::om paa llinutttt.Tig€;erne,i:·Neapel
llinuttet .T1Sf;erne,i: 'Neapel atjal
st.jal ikke længere .
ll1li~uttet
... 1lot;#llElr
lUkkedes,ubønhGrligt
de,f6rcsøgteat<pa~dut'ta.·.enGæst
llotftllEir 'lUk;kedes
.,ubønhørligt ,hv1$
,hvi~ def9rsøgteat.];)a~d1,l.tter.:.en.
.... "sae:
'lUeget:sdm
.:en,. ~lne5.t
7ue.st ee ;.~,?~do
:?9:I::dO.~,JJ6:1q
: ~t .f1·;J,i,~Xl-.,.r.~r.,,#~:17~Ii~eE~St;
qr.·~am-. ""+
'saameget
,:som ./E;n.
.• )J6:1q,.lt~i~:q"
y:~r... ~~:v.ech.~<,st;qr.,:".am;".,
·.. let
:'til;Fremsl'::ridtog.Se..marbl'ljds
.. ./4.l"e
vex. eniS5,'og
enige,' ag alting
1st Vilje :til.Fi:'.lOmskridt
,og.~e..marb6jde~.
AUe ve.r
..bley
bedre og, 'b 6·d.!'6 Dag
D~ for. Dag. ..
. ; 'o
'·c.,
bJ,eYb6d~6og"b6dr6
.,. .
.;,..

nr.

mod 111t.,,)1'I'ad
,. Msn
lIIe.n hvad var
var dette :!!iod
a.lt,..31vaiJ. jSi;
jet; ophved6,
øplGvede j da,;j~g~Okdm
da;;jeg kom 'til
'.tn
~og16 Aar
Aår efter.,
efter, at'A'do~f
at·.A:uå;Lf Hi
Hitlerllavde
{)"6rtag~tMe.g.t.eIi,
Tyskland nogle
tler·havde {)VertagetMe.g;!;.e:ti.
'Arbe~'dsvilj€, Begejstring
Begej string og ]iTems·kridt.;
~Temskl"idt.; "
Alt var idel Enighed og '1u'be~dsvilje,
Hele. Tyskland stod Dg
og skælv6dG.oSOlli:sn
skælvG-d~,solli:.en vældig l\Iaskip;e.,
i\;askj,j1:6, åGr er,.ved
€T,.ved at
Hele
dri.ves op
op. til Toppræstation:
Toppræstation.' Og hvilkEm
hvilk.cn splid BY€lliug,
Bn;:l'ing,oerme:
uati'odri,vG5
oe=e: llati'oSt{J,t. Som
SOlI;, en.Pyriimd.z.
en.Pyrii!llide. Dets
Dets· brEide,
brede, veldlge
vr::ldlge
nale og socialistiske St'll.t.
var det store, arbajdeudctysk?F'ol}:.
arb8.;i dGndGtysk~F'ol{:,Og:
SoS steg
stGgdet.o·pau
IDl!ld
.... Basis var
Ogo·saG:
det .o·parl m~d
·Sj?id.s en. e:e;nrJ.6m
Scharfi.lhrere og Sturmbannftihrer6
SturmbannflihrerE. Dg
og Standar:ten1'u.hrere
St andar.tenf:Uhrere
-Spidsen.
eE1PJ1-elli Scharfi1hrere
nms 81ri',og Grup.,p6ri.riihrGr6.til
selve. der Flihr:er i .egGn.
Person:, hape•.
haxt'•. ··:a.
··:s'Qms~',ogG;rupjlet1fii
"gen Person"
h r He .til selve
'rraadene.ii sin Eåand, han, Bom
som lEdte,
l.sdte- b,dc
h.dc d:sttevæl:dige.
dstt6V'æl'ltige.
..... ·lede
1,,0.(; alle 'rra<ide.ne.
"'lI.ppa!'at
"Appa!'at nfod ehs'ae;nagt
ehsaenagt ig Storhed,
Storhed. en
6n strualE;nueFre:ntid
st r o.ale.ncieFrc:nt i li.•. VJj.rdet'
V,ardet·
ilcJr6: ,Virkeliggør61seuaf
,Virkeliggørdscnaf det. moderne I,~cnnesk6s
I;~GnnGskes Drøm om S=f'undet
Samfundet som
ikkE:
· cll.:rs,thmel Masl~~he,
Masl~;!.ne, ·~.elsmurt
'leismurt og effektiv, it,or
hvor al indre
ind.re !li:odstand
!JIodstand
,ell':rationel
ned til et
Gt lI'finimun:.!
I1finiinum! .
.
" . ".
..."
var bragt nGd
.
.
· .....
., .... P8,cifisten
P?'9ifisten Carl von
van Ossi€tzky sad g8.tlskc
gatlskc vist i,
i. KonoentrationsKoncentrations'lejr,
)iteIl hvad betød
b6tø'det
enkelt 1:!6!1Ileskes'
f1e!1ne.skeS TrodEighed.
Trodsighed.og
UVil'j6e mod:
mod.
l6jr, filen
et 6nkclt
øg Uvilj
et 1131 t" :i!'pl.!cs
:i!"'plks mod
)!'Od uetfælles
cietfæll€s Tilaccl
li:acU. rettede Vi,ljekrafU.
Vi,lj ekraft:;'.
.eth3lt'
. o..
;J:s... _n:!l::'!fl.:.12~~l~\LMILi.t):;;~cr F:ms
Fims Venner
'Venner havde
havds i1933ra<l.det
i 1933.ra!3.det ham til
is",_hU;,!~':'ll.~l~ILh§,tLi.t\$;~'[
at flygte ud af La"J.('et
L~l~Gt og
og.. begynde en Virkso1nhed
Virksomhed mod
~o4 Tisklandfra
f.',t
LÆn han vilde ikke, den
dee stædige Fyr. En Stemme sagde ham:
Udlandet. lÆn
"Du.skq..J.. ofre.s;!UOgsaa
ofre.s.:" ,Og saa of.redehau
ofrede hau. sig. Et ParAar
Par Aar' seuere'l'ar..:hans
seuere'var",hans
ItDu8l:;],Ac
lf~-v'iL:9g:.·a.l1-~sl.æi:Jer:Ran, den
den :,:oiitiske
l1011tiske :i!'ange
};'ange i Koncentrationsi.ejr,
Koncent"rationsi.ejr,
;'f~'V':iL.llw.;:.·a.ll;pi;;Læbel'.,Ran,
var:'pJ,1r<t~t;tildelt.Nboels
," ',
.
.
var:j)J,ff-J!lt:'~,ild€ltNoOels.Freds:pr:1-s..
Freds:pr:'.s.
:'
' :.
~:,::
. _ . 'o;j,j'a·det,:~j
"i~"a'det,:~jeblik
b·:;gync,te· ModstandEn
Modst3.udwmod
det nazisti
nazistiske'_Begime
...
eblik b'oe;ync,:te'
!!lod df,;t
skeo'.Regime
,~tYQki3e :oa~de i Tys!:.:land·selv
Tys:::land sel v o!'> i lidlandet.
lidlandet..
.'
'1J.~YC:k!?'3:balide
,,c' .
. L .... Men. hvord~nvar det Dl;J.ligt.;
set eneste.l\.lenneske·lcundek!')lJlll16
enestellIenneske·lcund6kmnme
,·~·)jell,)i.'i10r~emvar
m°J.ligt~· at eet
Hl:~t':1:i~t'yde:' satl
sau !l).egst?
.. tn·~t··bet'ydt
l1leget·/.,
. .
. .
,.
"
"'( :'r:Jpørli\1).al1ere:
muligt, at en tysk Diktator ~{an
:{an
:..r:';:pøJ::li!ihal~er6: hvorledes er det .muligt,
_.[
.....
gler'JU8, J'iv,:<:Ld
:b.v,:~d .FranskJne)ndenes
,Franskmændenes Henrettel.setif
Henrett€lselif Leo
Lee' 8chlageter.
Schlageter.betødfar
.... glet!'Jl\6,
betød for
dentyst.t
)''!odstand mod Ruhr-Otkupationen?Gav
Ruhr-OJ::kupatioIlen?,Gav Fr~rig .....ikke.6fter
den,
ty:st.~}i!odBtanc.
ikke.efter
til'S1ti:t?J;nd:s:aadet
meningsløsG. i,' at
at'et..fremmed
. til'Sll1t?J;ndsaa
,det ikke til Slut det tI1eningsløsG.i,
. et..fremmed
Lafi,:der'besaj;,llfOe,iEefolknineens
......
L&1l:ueJ;"besaj;.l1fOdEefOlknineens 'ViljG1
' V i l j e ' ? ''.
';'. " .
.,.,' ..Eller
-1).vordari. kan
k= <,let
<:let værG,
være, at en
ell helV6:J;'dE;n,
hel Ve J;' dE;n , sOL!,med:stor
son!.med·:stor Ro
" ... ~ ......,'.
;Eller 'hvordan
MorgenavfsE?n, at en Million Kinesere er omko,:',!:'let,
om..'<o':$l.et, ved en
. "læsE].'
"~~SE;l,~ii .. M9rgentwfsen,
(jV:ei$vc~::iJinels:e,e:0rae,d-eJ."ilidtlsesfuldt
Op:I;'ør ovtir,
over, :e;t·,
:€;t. to:ubetydelige
t.Q:ubetyde11gE.
. qi1er~,v)21~els:e-,gGra2.:deri
lid61ses;fuldt Oprør
KOlnDj(i:'aistC'r' ''led,
YE.Q. Navn Z:;.oo1'.o
Z').cchO og
o.gVunz;;tti
tiLden alek...
.. KO~j:.i:l1ist6·r·
1]"unzstti bliver dømte tild:enelek...
tris1CeS'tol.(
. ',... .:,,:
;',--:';
tr1S1c€$tol? '.'
. 'o
.. ....•
' .. . . .
. : - '.
',". :>/:;
. . ',Ell,J;r' hvoF:,daIi
hvo:rdarik'an.
dethængesa=en,
noglE. Tusind øvede:
øvedelllileri~"."... :·,:,;)h.-~;~:r·
,k'an _d'ct.J~æng6.
-SCTIlIIl€n l at nogle
'nn16x1kånl':kG' Tropper
Troppe'r og nogle flere Tusind øvede
øvedefiliIlpi!Iske
trivill::l:ge- .':
kån'EkG'
filippinske fri:vil1::tge-'
Maant;d .efter
r::alill€d fortsatte de't
de-t hanbløsG
hanbløse Forsvar af Bataan
Bataan og
.Eilaan.;dcfte
r li:aanedtortsatts
...~:~GQ;cregi(!qr
~.:C<{;t:.r6~iilqr' ii.19J~2?
..191~2? .,
'
. ..
. .
"'" .
. '.' .
'.'
.'
.
. ".
..'. ..",.
hvorfo'l:' i 'Himlens
HiJnlens ITnvn
lJavn beslu-;;t€de
beslu~t6de det ilde rustede Norge
.·
. Eller hvorfor
Morgenen'
dell 9,
MorgenGn'
til
d8ll
9.
April
1940
sig
til
at
sætte
sig
til
Modværge
imod V';rdens
V';;rdens stærkeste 11:i1::'
"l:i1i tærI!18gt?
tær:m8.gt? E:vorledes kunde de norske Solimod.
dete:,:, med .deres mil'limn16
:mitlimnic UddA.rmelse
UddF:>.nnelse opholde den int!snsi
intensivt
dete"
vt trænede
:'Iærmagt i 62 D'l.€':
D'l.gt,; Dg
og tilføje 1<'j6!ldcll
};'j€ndCll ti G~ollge
G::-.nge saa
SHa store Tab,
tyske :1ærmagt
(1.c: Bslv
8s1v led?
led'?
som ,1,;;
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ll,<isl~Clnp
Undertryk~~st[jnp mod Undcrtryk-,
D6t
er. tværtimod ydsret
yderst
lJet er
.
,;
',;
,
"
overskrideS;
mlIi'ikke'ma
~kke maaa ove,rskrid\3-S,
nogen Mening. Oe.
Dett ,,'
ave nogen
ænseg
"mell m.an
IJl.an ma;~!C..er
ma;I::\<:..e r
rrseg aar ,.men
st
ikke' ,~pør.l?;slll~~~~,
spørgsma.ale'" .,'SI!;"
'
et ikke
-1(e,l.t. ,'.~::'i->,I'''''<'',.iliIRiillllll'l
',~:;~i,",';"
en..1ce~t~
OM' 1l10DS~EREN.,
lii!:ODST.ANDER
SOM
a:J.
har'tJ:l'
at seJre,
sejre,man,
a: h~r
~.:!.lat
man
e::
lmo'h Man
Maner
c~ eller
eJ.le~ imo~"
,er i
gørbl1r(i'~ga!lske :;Ij,msj,mm~ gør'bare,ga!lske
.rnoget·Valg.
r noget !alg •
at de st
sV,re
Hærs og de
;;t
.re Hære
:'g
hemmelighedsfu,ld
:.g og hsrnmelighedsfu,ld
tige Mennesker, som gj.ordE'E,',
gjorde,
lft~gSrllenneske::,.,
d, oød d;m
dem at gøre saadan,
t
~a~dan, li:
:l:rts St
e=en sige.
sige: "Du
J'I:"
::l:::te
S~e=en
Du
.
;
,,',"
,
midlertid, at hvis man
m:i.dlert.l.d,
,"
virkelig s
sættGr
om de virt;elig
æ t t e r ·'
svare~de en smule
a svare~C1e
K
det. er dog bedre
bedrG
~~
dt, men, det
Kniven
>:.
mmer og sætter Knive~
,:,,~.
ller
dø?-- da svarer dee
t'j'
ler dØ?,
kan de :l.,kl~e,
ik1(e, det
dot lader,
lader'
),an
.'f
.....'
",
fler~''og.saa
og,s'aa øjnene op
ge flere
akkordere
akkordere;,aGr
dor fi'ndes
f;l;ndes .
.' .
, d'
E:,
til d.ens
d",ns ~agt
Magt gør
gl"r d's
e:, ti~
,e
Gr paa
paa'en
en Vulkan, de har
,._,
c:ab,m
Frl:,ser og Løfter ,
:~b.m, og Fr2.ser
Smn.'vit,tighed,
Tros;kaben
~amv~ttighed, Tro~kaben
tolv.
'
i,tolli.

,forsøgtG en
€llung
SA:"
, .forsøgts
ung SA-:spørge".. hvo::
hvor omfattende
spørge
"'3risl~€'Brbd'Crlondf!.
"B:risl:e',
B!'(Jo.'Cr: aIl d f!.
..,
,~,
gkundc"møIIstrG
g kunde 'mønstre omkring
SI' de..jo
ds Jo t ilst rældeel1
ræl<".keli g,
er
jee :l.kkc
ikke Ræsonnementet,
d JCB
lare sig.
.'
l~rs
ent
~f et'
e~L~~ds
ent::'.!.
La.'1~S< Befolkning l
edet, i1. en 1{r_t.l.sk
l(ritisk Stund,
Stund
.;;.
VEd .et
et leompliceret
l(Qmpliceret .
sker ve~
B(Ostil~k61sGr, ?vergreb
Overgreb
g BGst:l.hkelsGr,
..'i..'.
fre. e~,tll
en til ti,
en r:lsk frQ
en Rygrad,
Rygrad' og
ag .l.st
let .suggereret.
Qmstændighsderklcre sig
On!stændighcdsrklc.re
6rhovede~~tænkeligt uden
crhoveds"t~tænke1igt
'or
or !lIt ved at sprede se r
o~saa
Ogsaa deres Interesser.
Interes . •
13n,
!ln, men det hemmelige
" ,','
,"
og' retsundt, 'hæderligt
hæderligt c og
mc.gt, bliver Formaalet
Farmaalet :Cor
for
Mt.gt,
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t\~·~~:"-·.
..' .:.: ~:
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hemmelj,gj;;.'J?Ql'ftis grimmeste og mest samvittighedsløse
sEllIl'Vittighedsløse Forfølgelser.
hemmel~@,-:E)Q1:ftis
Det,~lt~~~ en Krig paa en usynlig Front.
Detc~l\~~~
,''';::I'
'Dåg findes der en saadan Front over hele Europa. Et mægtigt
,':.';~' 'D6.g
Apllårat"med tuSind
tusind Forgreninger, msd
med Millioner Hænder,
HændsI', ØjnE;,
øjne, Ører,
Apparat"med
Magt, hvis
hviS Storhed ingsn
ingen kan vurdere, men hvis ,Ssjr
Sejr er sikrere
en Magt"
end Soldaternes, fordi den ikke kender til Begxeber
Begreber som Noderlag,
snO.
eller politisk Smidighed. En
EnErer
blive slaaet, en
Kompromis ellsr
Hær kan blivs
kan slutte Fred, men Frihedsfronten, den slutter aldrig "
Regering lc€.D.slutte
den har ingen atsluttGFred
at slutte Fred med, 'denfo~tsættsr
denfortsættersih
Kamp/,til
Fred, dsu
stn K8lIlPi"tll
<·Resultat el"fJ.aMt
~rf1aact;
;t'lit'~t"3€Iinii\')cnmp~;'!l1tet
det endelige 'Resultat'
; 'og-den
og-den ved ;Æ'8t'·i,-·aeIin~~!rliip~"!Ii.t'E!t
forgæv<;:s.'
Offer for stort og intet Offer forgæv~s,
denne Bog vil jeg forsøge at give et Billede af denne FrihedsI dsnne
dsn at kende i Norge, og samtidig et
st
front, saadan som jeg har lært den
Arvefjende.
Billede af det h6mmelige Politi, som er Frihedsfrontens Arvefjends,
Det er klart, at jeg i det store og hele bygger paa Erfaringer
Fædreland. Men enhver
enhvGr forstaar, at jeg ikke kan nævne ~avne,
Navne,
fra mit F8'dreland.
Hændelser eller
"ller hemmelige Organisationer, uden at Frihedens Fjender
FjGnder
Hænd~lser
Repres.salier'. Jeg har derfor maattet blande Kortens
Kortene
beslutter at tage Repressalier.
en Smule, benytte mig af enhver tænkelig Camouflage. Det hindrer
ds Hændslser,
Hændelser, jeg gengiver,
gengiVer, virkelig har fundet Sted
ikke, at alle de
andet Land, sandsynligvis
sendsynligvis Norge.
en eller anden Gang i et eller andst
igen lægge
frsm
Efter Krigen kan vi igen'lægge
Sagen
frem
præcis,
som
den
var,
og
rette Navn,
Navn. Men det er bevist, at det ikke er
ex
nævne alle ved deres retts
vente, til Krigen er forbi, med
msd at gøre andre Folk deld~l
rigtigt at vsnte,
Erfaringer, som er indhøstet i1 det okkuperede Europa.
agtige 1i de Erfaringsr,
Fremtiden. Folk, som tror sig frie oe
og sikre, kan en Dag
Ingen kender Fremtidsu.
vaagn6 op,og finde sig voldførte
vo~dførte af fr€~~€de
fr€~~ode eller hjemlige Diktatovaagne
Møder man da Fjendsn
Fjenden med sammeUerfarenhed,
sammeUerfarenhsd, SOffi
som det norske Folk
rer. Mødsr
gjords den 9. April 19 4 o,
0, bliver d~t nøuveudigt
nøuvendigt at
at' €øre
€ore alle diSSe
disse
gjorde
Men det Folk, som er orientere!; og oplyst, som kender
kendsr
Erfaringer om. Msn
det hemmelige Politis Maal, Princippsr,
Prinoipper, listader
~etoder og Mentalitet, og
o~
dst
en,Frihedsfront skal organis"rcs
organiseres og arbejde, :aer
~ar
som ved, hvorledes en"Frihedsfront
allerede
'
al16rede
vundet
halv
Sejr.
,
d6~, som lyd·Jr,
lyd~r, naar Cl'2
d~ hører Stsmmen
Stemmen
Den fulde Sejr vindes af de;n,
ofres! Ir
.
sige: "Du skal ofres;"
,.
'' '
Hjerte skal sige dig, hvad du skRl
skal gørs;
gøre: Og du maa vids,
vide, at
Dit Hjsrte
det ikke
ikks er andr3,
andr", dsr
der kan hjemføre
hjsmføre Sejren. Det er dig og dig alens.
alene.
&~æblle ligger i 1!a
~ Huan,d,
H~and. Hvad du gør, nfgør,
afgør, om dit Folk
Dit Folks &~æbne
gent'inds den tabte Frihed.
skal leve som Slaver eller genfinde
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afslutte disse indledende Linier uden at rette en
Jeg kan ikke afslutts
dem, som har været mig behjmlpelig
behj$lpelig med at faa denne Bog
Tak til dsm,
frsmmest maa jsg
jeg da takke hsnde,
hende, som i Trofast• bragt frem. Først og fremmest
disse ~mancd€r,
~banedtr,
hed og Tillid og med rank Ryg ventede derhjemme i alle disSG
og sem
som unds::,
under alle Okkupatiorisaarene delte
hvor jeg sad paa Grini, o;
som med sin straalends
straalende Intuition
Intuition,og
alle Byrder med mig, og so~
og Intelligens mer
meI' end nogen anden bidrog til at klare alle
alls ds
de indviklede ag
og
gsns
taagede Problemer, denne Eog
Bog behandler. Dernæst vil jeg takke alls
alle
'taagedeProblemer,
Fangerne i Koncentrationslejren, mange
mangs et dem Norges mest kendte'
Fange;rne
ag fineste
fiuesteHjerner,
vore Evige,
tivige, utrættelige
utrætteligs DiskusMænd og
Hjerner, som under vers
lsdte mine TæL~er
T~~6r pau
paa rette Spor og skænkede mig .den
rette
sioner ledte
den rstte
'
,Indsigt.
'
'
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GANGSTERTEKNIK.
~~~§~~~~~.~
----E;-G~;~;;,
sem behøver et nyt Medle~;tii
Medle~:tii sin
Ban~e, gaar til
ttl
En Gangster, som
s'in Bande,
Værks pas:,
pas en meget enkel Maada;'
Maade:; Han faarfat
f'aar .fat i. en,
en ærgerrig.
ærgerrig, men svag
'Karakter
Karakter ,ogna,r,rer.
og narrer Staklen til.
til.at.begaaen
at'begaaen bagatelagtig Forbrydelse.
"Saa
'snart-'l;\enn-e,',
er udt'ørt
udtørt,,'har.
'-bar.:Gangsteren;Tag:i:.sit:·A;l1'f'er.-.:}lv:l.s
'Saa 'snart
--o..enn~··, ~:r'
:Gangst er en ..Tag:! <s i t.ot fer :-"Elvis han
og bed.re
trækker, Gangsteren paa
ångrer ogvi-+:,begynde
ogY~;L:,begynde et nyt ag
bedre Liv;
LiV, trækker.
Skuldrene,:.':-han
SkuldrEne:'
'han vil øjeblikkelig blive angivet. Det er nok bedst·, at
hah
hail holde).',!slg
h01de±',7sig til B511den.
B&nden. Planerne .tB
,til en ny ag
og større Forbrydelse
skitsereS. Vær saa gad
gOd og vær med
ned -eller
- eller gaa i Fængsel.
Fængsol. Og den
gaar:med.
'
_
svage gaar:J!led.
.
Ef'vere:1
Ef'tere,:1 kort Tid har han bidt Hovedet af al Skam. Der findes
jo ingen Venden-tilbage. Det er lige saa godt at fortsætte paa ForFOrbryd.erbaneir,saa længe'
bryderbanen; ,Blia
længe d€t
d'et gaar.
En Gangster, som behøver Penge,
Penge I kidnapper en rig r/la.nds
mands 1ille
lille
Barn og ,kræver ~øBepenge.
~ø8epenge. Meget enkelt.
Barnog·kræver
;,, Pa.a
Paa samme Maade
Maede gear
'd~_hemmelige
,Værks, teade
gaar 'dÆit_
hemmelige Politi til .Værks,
baade naar
ognaar det vil opnaarioget
af en eller
det behøver nye Medlemmer,
Medlemm~r, agnaar
opnaa ridget at
tlere
flere Personer. Kidnapningen kaldes i eaa
Elaa Fald, 'at
at man tager Gidsler
Gidsler..
anSlags
Gidsel,
Det lddnappede
lei dnappe,de Barn er jjo
o intet andet end en'
Slags Gi
ds el, som
SOllJ skal·
skal
den ,rige Mand betaler. Undertiden kan Gangster11gaerne
Gangsterligaerne
garantere, at den',rige
skatfe
skaffe ~ig Medhjælpere paa en anden Maade,
~aade. nemlig
ne~ig ved at finde ud af
en eller anden Uregelmæssighed i en Mands tidligere Liv og stille
Afsløring: Paa sa!IlIne
S8JllIn.e Maada.
ham Valget: Samarbejde.
Samarbe3o.e. eller Afsløring;
MaaO,e kan de skaffe
Penge j dette sids15ekaldes
sids~ekaldes for Pengeafpresning.
Pengeafpresning •.
sig Penge;
,
at· snage
snagl>
Det hemmelige Politi skaffer sig ogsaa:,I.'ledhjelpere
ogsaa;Medhj~lper€ ved at
\i
\1 Folks Fortid og finde mørke Punkter. De faarValget
fae.rVa.lget mellem at blis;randaliseret· eller at gaa en lysende Fremtid,
Fremtid i 'Møde
ve s~andaliaeret·
Møde som PolitifuDkt:J.C'illEreI',
funkt~cD.ærer, Partipampere,
Part i pampere , jja
a til og med"'Kulturpersonligheder".
med' "Kulturpersollligheder".
Paa sar~e
sar~G Maadd kan det he~~eligG Politi skafte
skaffe sig større Magt over
pae Gangste:..'sprog
GangstE~'sprog hedderPellge,
hedder ,Penge, kaldes :pall.
Mennesker (det,
(d.Gt, som paa
paa det
hemmelige
h6mm61ige Politis',
Politis Sprog
Sprog "Magt"). DGthemmelige
Det hemmelige PoHti
Pol·iti fører-et
fører- 'et omfattende og
og,nøjagtigt
nøjagtigt Kortr€g~~ter
Kortreg1~ter over Folks private Udsvævelser
for ved
ved. e'~' gunstigt .Tilftcld.e
Tilfæld,e -at
-tit anvende
anVende sine Kundskaber il.. Statens,
Tjeneste..
Partiets Ijg
"g den gode Sags Tjeneste."
.,,~,
~
. ._
!Lok lm;d
med Teori
Teo,ri iniltil
iniJ.til .videre.
videre. Bedre
Bedre; end
end' mange abstrakte ErklæMen !!.ok
riti.'S3r
HistorIen .om,· hcvorledes
b,vorlcdes en Person blev Medlem
rir.<.:SGr sr :?t
,?,t berette Histor'1enom"
af det heDW1Glige
he~1elige Politi. ~igheden
~ighedEn mallem
msIlem Gangsterteknikken og det
d~t
he)lll!lelige
hemmelige Politis Virksomhed er slaasnde.
slaaende.

z·'
DBr
Der ~r
~r politisk Uro og Grering'i
Gæring i Land€t.
La~det. Selvom Po11tikerns
Politikerne i
Kundskab~r og Erfuringer i ti1strækketilstrækkeVirkeligheden sidder inde med Kundskaber
lig Grp..d
G!'e.d, til
at' kunne løse de bramdend6
brændendE; SpørgsmallI
l1g
t 11 at
Spørgsmao.l - forudsat at de
,faar
T~d og Ro til at gennGillføreen
gennemføre en Plan paa
pan l~t Sigt ~ har store
faar Tid
·Kredse ~t Folket fuuet
fUllet en følelse
~ølelse af, at hele SaIDmenholdsmaskineriet
Sammenholdsmaskineriet
stcHr
str.e.r~.
,:i. S1;.::-\lll);$;
St~illlpe; _[';-der
r'; ':der mnu"komme
m:HI.'komme naget
noget nyt, e.t
c.t mnn
mern mac.
mo.c. samle
sronlG sig
ollL1{ring en vt-sstæJ;'kMand
giv;> ham Fuldlnagt
omkring
visiitæ:r;klVIand o~ giVe
Fuldlll.agt til et
at løse de indviklede Problemer.'
Froblemer.' \'Mo.n maa-hellere
maa 'hellere. ofre lidt 'if
'"if sin personlige Fri,'1iet heles.Vel.
helG8,Vel. Evaaskal
Eved:llkal'Vi
nc.ar Rigsdegen
Rigsdo.gen i
hed for
for~et
~i med Stemmeret, neal'
elle
ene T:j.ifælde
T:j.lfælde er a:f'!tlægt1g'i"!a~gt1g'i"!-~.
_
-_ '.
Idealistiske unge
un~eM6nnesker
Mennesker dr.nncr
d~nncr an
~n hemmelig IClub. De sværger
('.t redds,
redCl.s Smnfundet
So.mfundet fra Kao5'
Kaos-og
og blive den unge Garde.
Garde, som,d.(;'opbygsom ,d... 'opbyggende Ki'~tter
Ki'~fter kOn
knn støtte sig til.
., En M~nd
Mand m~d B~orp
8~nrp Hjerne, hvie
hv~a Hjerte ikku
ikkG kender til S~Yittig
S~V1ttig
hed og Moral, bliver naturligvis
naturligvis' den hemmelige
JjJfp-a
hemmeligE; Klubs
Klub s Leder. Jlf!?-s
.-/.
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maa'
Lydighed. Klubben mae'
og Uenighed som SamfunS~un"'. '.
' ''" .
ihdtil
re lydige og tro 1M.til
ykkelse
kkelse ved dette Løfte.
LØfte.
jærvt
storsl!lset "'e t ",
jervt og storsl!laet:,;,·/
r .dem
,dem ligesom etsoF:
e,t soi':; ',

",t i
Ho.n"6~,+c.f·goJ_··~';····Jt,

,
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~
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. Han 51' ",C! god~'\,
~de~ ,Gt: l~~~e~ ak
,.'.....
nsMczd6r
,6~
l~~
...
,r6t..B
',' ...
eget 'tel~å'ftnae
'1el'tia-f'gnae..", ".',.,
'. , filen
filEn'
aatte indskrænke Sig
.paa
,'s;'paa
tte sine juridiske.
Studier
jUridisklLStud1er
og fint dannede Profeser den unge Student. hjem
ske et Glas Portvin; og
tid og de mere og mere
tid
,
se
s'amtt.i.l-er. Han
Hen ved e;; Saznttil-er.
essor
essor P,-vilde
P.'Vilde bliv6
Idealer de dyrker i
de Idec1er
~
igennem, at han sympaig~nnem,
, men paa
pas den anden Side
g Respekt til Professor
'
aet,
ortvin i Stedet for
tor eet,
slører pludselig under
der af ulle
olle Slags Ford[~e en privat
il at d~nne
soner tilhørende det
uationen skulde
skUlde blive
e og se~e dem til en
'
en vis Skamtuldhed føler
føl~r
.

g mo.o.skilles.
maa skilles.

11l1e
~r blevet en hel lille
menig. Over ham stunl'
stunT
pefører.
saadan videre
efører. Og saadanvidere
e
l. Y~asse rr.ed
a 1.
med T9get
er.
'
uvirkelige Dage, da Rigsn lader en snu Po11t1k~r
paa'
evægelses" Fører - pas'
'
af Ard,elinger
Afdelinger af
at Natiooa Formiddagen. Ved Midae.
ningen,
ningen, hvor Føreren
eeikke
ikkemeget.·Alting
meget.'A1t1ng er
o. en.dump
en dump Angst, som
ed
•.Om Aftenen
ed.Om
Aften~n er Restau1n.•
in" Champagne, Brændevin.
. E.' s overqrdnede.·Holdoverordnede ,'Holdom Aft6nen,
Attsnen, men det
det,har
har
oldføreren
taler 1i Enrum
ldføreren tåler
et E.' s13 Tur. Holdfø.rerell
Holdføreren
' . :.
• '.
an. "FakkeltC'f;
"Fukkeltcg og Fest-

~,

' 0 . , ' ,

.

,

. . . .

' . '

er

Bt emning Og alt',
alt'. hvadma::J.kan
hvadm&..:::l kan ønske.
ønske ~ ,Men
. lI'!€n Føreren ved 'bedre.
stemning
bedre. Der
Del' er
stærJ'.'eXræfteI'-i':Gllng.·f'or.
sta'tir
stærke' Træft eri':C,ang, efor , at",slipre
at ", slippe Borgerkrigen bs.
l'Ds. Landet st
f.ar
paa Grænsen
Revolution. 'Vi mal'.
Græilsen af
ar sil'
en' RevoJ:ution.
maa handle
handl a øj €l:l11:~'<:el;i.gt:
€l;lil'~'{eligt! Du her,
har,
iSede ]'oj:,bindel~€r
]'orbindelseT i de dannede
da.'1.nede Kredse
Kredse' OE,
06P'ae
Uni 'VErsi t dEit
etet.Ved
(!;cde
paa Uni,),H'si
• Ved du
af', om dGr
deT' elesistercr
GlcsistercI' n03;;n
nogi;n Art hCl!h'r.€,ligt
ht:))!ur,e.ligt ForbUnd, com
Bom Ir:.odarbejdEr"
Ir:.odarbejcer"
os?"
-'. .- .. _''.,
,.
.."
os? II
. ..
,.
,
'. EE... forstaar
H9.ns gamle
garde Ven P!'ofcssorL
PfofessorL ,har
,hat sat sig i
:;
,
f'orstaar straks.
straks, Hsns
Bsvæge'1.se Eai:l'men
rn.Gd .<;ine politiske
et gek,md
sai:l'men m.ed.s,ine
PEllitiskc VCllUl,r'.
VCllner'. E. tø'7cr
tø'Jer ikki'
ikk~et
SektU1d 'I'a'!~h'€dsløftet. r
Øjeblik ge;ldcr
ge;ldcr dGt
det}'ædrClandcts
trods 'l'a'tshcedsløftet.
I .{1.d:te
.-dd:k ØJf.bl1k
l!'ædrc'1andcts Ve o
og vel, int-et andetbetyd",r
andett6tydc1' nogqt.,
riogGt., lrHvc.mvilde
lrEvcm vilde i-mit
Stsd kaste.
Gt
i'mit Sted
kaste et
Eo'rg;;rkrig"ris Kacs
KaCSCig'
for-':Er13sor<!s -Bkyld'?"
, ,helt
hel.t Folk ud ii [6rg"rkrigGn's
"og' Elt-n'd.1ghed
E1en'ti1ghMf'or':'l:r(;sor<ls
-8ky1d'?"
håIl', ", "
..'tic~rLt.:Er
t~?ILt;:Er harF.-'
: .' ,
': ','.'
,.
"
'..'
Og han fort2lhr
,P,roics.sor",8. og dennes 1ih"ra1c
liberale Klub.,
Klub.
Og
fortælleT .OIt. ,Pro.i(;ssoi.;8.

.er

Dagen. 'c'ft SI' g&ar.~-Bn)J,E:If:paauniv6rsit"'tet.
ga'a:r- hen ~hq,:paa 'Univarsi tr,;tct, ldting
lJag&n:;'ftcr
Alting €r omtrent,
som de1;
.Profe·s Sal' , P"
P. holdar
.en lang lærd ForE:læsning.
det 'l}lejer.
'j,JlejeI".Profcsaor
holderen,
Forelæsning. 1\;,,,n
I\I~.n
,da han :ror fs;rdi·g;:.bHY:E:r;p~an,staa€nd'"
færdi'g,:bl-iv:6I,/l,2,n,staasndc et [lijGblfk
i/ljebl1!l: paa:Katec.eret,
paaKatec.Gret, og
saa rettsr han nøglE:
no'gie Ord ti.:I:St'uderiterne. "Land€t
en
tiI-St'udeIiterne.
"Landtt gerinE:rnlever
gennemlever en'
~riHsk'r1C_",'
siger'.han. 'IAllG
'IAl1Gmaa
Dis9ipl~'n og
og Ord6n,
Orden, ild\:<s
ilck6
,krit'isk"l'ic."
,- sigerM.n.
maa vise Dis9iplpi
h.de -,sig
nO,'Set, ,men [.eller'
t.c.ller· ikkE:'gaa
ikk<:'getapaa
h,de
"sig pI'ovoktc're
provok",'t'o' til !lo.,-,et,
'paa .Akkord
Akkord med
sin Sa~vittigh~d.
Sa~Yittigh~d. ~æm
værG tro mod sig
~æn skal
skel holde pa~ sin Ærs og vær~
5'Olv
juridiskS1;uoerrthar man et
5"lv.• Som
S0rojuridisk'Stu<i~nthar
Gt størrE;
større Ansvar Gnd de fleste,
ilian
Vc.gt . o~n<"'olkds'-:Rdshevi(l_8thed, .mUn
hævde Retten
roan ckal
Gb".l stac.
staG Vc.gt,o;'l<2olkds',Riitshevic,sthed,
,mnn Sk8,l
sk:3,l llævde
~·:2.btEm, SandhedGn
Sandhed",n rooc.
maC. .Agitc.tioncm,
.Agitdicnen, D\en
ri.en skal
sk<.l værD
R6tsid6ells Bo1mod ~';2.gten,
være Re'Gsideens
Bol-;ærlc: rr.od
,-,ærlc:
mod de.
de uansvarlig€Sj'
uansvarlige s , d.~forvilde.d.es
d~,fQrvild6d.es ",S.
'J,g I!'anntikernGs
Panul;ikern0s Sterrdøb.
Storzdøb.",;
.. Del' ;,iz;resTilløb
hØres Tilløb ti;1
. fald," d.ab.8Jlgae.:r
Katca.eret.
til Bi.
Bit'ald.'
,iahallgae:t ned fra Katederet.
luk)~et Privatbil.
::TT()e::"or,
Ud€c~or', ps!!.
J?sa Universitet·~~lao.8'en
Univers'i:l;et'~];il.ad,s'en holder en stor, lukl~et
To M,:-enu
Mæna -stif.;sr,
-stit;Sl', 'Ud
ild og ge\<1,r.
g<\8,r_ b€nimod
henimod Profe$soren
Professoren • .i:,i:andidat
.i;i:nndidat E.
E.' staar i
Vindustcg
ser., 'at'
·at-ban
ryst,o!' ]:laa Iiovedet,
E,ovedet, taler,
taler,' gestilcu1erer,'og
gestilculerer,og
Viriduet
cg ser,
ban ryst,,,rpaa
saa
~;luf-s8lig i bee;ge
sall. grib€s
gribes han ~,lu[,s8lig
begge Arme;:,',slæbes'
Ar!:J.€;::,slæbes' hEntll
htJntil Bilen
Ellen og kastes
brutelt
_,,:.
"'
brutiflt ind i den'.:
__,
, "":' .
' l : t'l:tPar:
P a r ' SekUIlder
Sekutdere.ft;·er:
er den bort,e.
borte.
.
.,,"
,
eft{er: er,
'"
R,har
Mellemgulvet. $t'udentcrne
$t'udenterne taier
F. •. J:1ar eliuncGr11g
eu unae'rlie; -,F,~lelse
',F'illelse ii :Mell,emgulvet.
tilier
indbyxu.es' med dæmpet 'Røs:t;.
'Røs.t. 'Han
•..•
indbyr'åes'lllecl.
Han Løre:t'el1Yt.elt
Lørerel1k.elt eOra;'
e Ord:' "".,
.• uforsigt af
uf
i'rof6sE'o"~e.n ••.• tjener ingenting til, naer
ht;:l' r·~,f;I.gten
L:f:I.gten,.,."
i'rofes['io:<~en
naar de hEil'
.•.• ;'
,tør:it
DeEe senel'e
fa;;.r Folk
F'ør::it 14 Dr-.ge
senere fU8.r
folk &t_
&t, .'licie,
:vide, at del'
del" er oprettet
oprett€t eu
el!
Koncentrationslejr. Professor p.
P. er 'a~benbart' der. N.:eri
N.eri der er',ild,€;
eX.iJeke
Koncentrationsl<:jr.
sea
slsmt derude,'
;:uan, Var:;terne
høe'er til .Politiet
sea' sl€mt
derude.' siger
sig€r;:uan.
'lar:terne høl'er
,Politiet o.";
03 sYJll:fl&sympa"tisererikke m~dF<!jr€ren
IDGdFøreren og !-18ns
tiS€I'6rikke
h'ans 'l'ilhænr:;cre
'l'ilhænG<::re.•.Fangerne·
,Fangerne faar
fuar Lov at
næoten, hvad de
.
.
gøre meDten,
ds. vil.
;,,;. Sa't;
Sa'!, gc.ar
l~,D<.lgG til, og
Og Folk siger, at?olitf€t er blevet
:,j,
ge.ar dn'
dEr 14,DtlgGtil,
m.sget ::;tr'onger"
f~tr>:;nger" derude'
derude: i ;:oncentrationslejren.
ung",
meget
l:0l1C€Dtrations16jrEin. Deres Chef, den ung"
Politiof1'i('er,
nGll'~ir.; skudt en
e.Jl Aften, e1'ter'
Poli tio!1>icer, blev neJll~ic
e1'teJ:" lit
o:t nem
hG:J. he.vd<.;
hevdc; nægtet
a't ud:1'0I'(,
\idl'ØI'[j en OreT"
OrcrG fra Juetitsminist~riE:t,.
at'
Justitm.ninist<:riE:t,", ;;l!'k-udt
'):!'k-udt uder..
uder. Lov og
Og Dom?"
"Ja; ,'r,atul'ligvis!
Politibctjent.:;nc·;3aabange,
"GatUl'ligvis~' Ognu
Og nu H' Politibet
j"ntcn" sall. bange, at dG ikke
srrgang
j)·zt skal.
Hd.ved", derude""
engang tør,
tør. tale l:!,<:_c1
l:!';;',d :'~'.angernc.
:~',angerne. I;.:;t
skal være et
"t r'e-nt
r'ent Hclvcdt;
derude."
:~ølE:r 8ig
~ig splitt
splitt0t,
Ene :Uel
hun jubler OV6r
ov€r LandGts
, E. ::'øler
Gt. D€n
Df'n ene
Del af hl1l!l'
Landets
:lEdning,
Redning, det nye StYI'6,
Styre, d'S
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A1'rBS t. .fuGl"),
11Gi1 c:e~"
d,,:r- cr.nogc..t."s:\;·tia,j:h['arn.:\;"
blG.g
c.r 1:4'
-i 'l:~~x':"lf" 'A·rr~Bt.Er~· .-i1pge~~ ,~t;"a.a,lh,~ar-ito~'1'i
,?i tldfr:yk
':if Stc:-ndll'1f"tigt.ed,·Vil·j.6$tyr.kii:'Icri1Uil1alråaden
hans Blil~.,
Bill:,. ,tt
tJ'dtr·yk::.f
StGndhaf'tigr"ed, VilJ6s'tyrkti;'ICi'lJninalr:iaden
·mærl-;:€r:
Vr:ed.en:stig,;
o,; 'ii .t";i:';.
~;Lj, D~~-"
Det" 511;(
Bli;, er
",r ·jo.
"~rk~~ "V~'~od.~11,~,~st
i t'{:;;· .0,/
"j~, 'sol!:en
Eow. .en"o.:Kri-gserk::1S"r'ing,
~.igs€,r~lær~~·rig ~
det GI:·
. ,;ri; uhø'rt'Frækhf",~,
E8.n gør.5~
gør 'O~ .,slcridtfrcIJ:!'.ci,J:ø.i't"r·Ra'iln'den
Slcri dttrclJ:!:,d ,JÆoft ,,'l' ·.HaUn'den
(]J:·6n
uhø'rt· Fr!clch"',~,. h~n
og slc.nr
<v['':',l€-r ogf::.ldsT
og filds" o.V;(jlllD.od
vebora:et.
slrW.r DrengGIl.
Drii:UgGri. D'~:';'Jc~
Df~,:::,,'vt-:,l€r
o,V;E;l';lD.{)d Sli:ri
~!'i Y€boro.et,"
Kriminalrac.den l-;:a'8tcr-~:g
o1'erbm
løs"al.t
K:;:-imirialraE'.den
~a8t!',r' s:.g o...·er:
L~Uil (Jg
Qg sl'20.r
sl'car ··løs,.
alt' hVCcl)\ankah
hvcq :'1)..an kan i
afsindigt;
·
. c
.'"">". .',
"
afsindig"\; ,Ra.seI'L.Ro.serL . . . '
..'
.
''..';
,
l~vnG'r l:,J.n
h·~n sig~o
sig~' IS(,:!.~'
'.C.t~!l :;,,~<:.:.
~!",ac..3k€
~€1i$klfj>~~f::
o
l-tævnir
SC].~' :C:C~l
..i k6 i dEnJ,"lEu;~
denJ·IL~.El~~ o·'Dr~:n.g
Dr~'!~~,,'et,
et, .G-€-n~~~~>~f'i
hvad
enG8.ng selv "'ar,
hVhd han enGHng
"in', en 'cfgc:ms
"rS.co.ns e.f'Icl;-;;"lis:me,d.:t'i1lJ1i;ftCdq
e,f 'Id,.;t'liS1l16;. o.~t ·Ulll~~1;tcdE;.
Ærens
old? ::"-,,,,:;,'.':::'
Ær6ns :Jlanke
:'lan.ke 8kj
Skjcld~
!:"'BV~:.. {?::, '.Ui..
:'::180.. sig
siG ~a·3
~aD G0n€t'.ng€ren
G-0nge.. ngETer.i. fl.'a
f:.:ri dEnUngdclD.,
den··UngdcI:1 r
hr,n svigtede>
sYigt€ode'?
hun
,
Hl.ll·p.nd5ll Time S(;:-t:;.~'c
sC:-,:;.~(c eJ:'
"~'" :~Gtj:n-:;f
:'~Etj"n-:;f bærer
di3n beeT C.-t
c·t ;f'.:>.:b::..
f.~.;:'b':'. 'L'''',
bær"r den
rr'J.lv"'.ne.,m
~':L:('t '':'':''~YP~~·;-:r
~c-'r:'l 1H?ns
hllDS I,luEn,
.Lnsigt~3t er opsvulDreng ud. ~J
~] :o.',:,:,c-t
'.1..;.~y:p~>~r ~:"'r~\
r.iUEd, .i.nSigt'5t
vid8t1~s€
vidstI~s€

o

.J. .

..

:1lGt
<:1' Sl8.[';en€.
l''-;; G~'d.
:l::.r han 8'~gt,
:J'~gt, L:kc;
ii-::kc et N:wn GI'
:net ::;ft
",f t ",r
Sl::::.e;<;nE, tj"n.
f"",ll. i.d:c,
i.d:r, t'''~
G:'l: :!"-r
er
ko:millC''c
hens Læb,:~·.
Læbr:~',
korr.nto"G OVGr
over h=<,
;(ri~:,.im:.lre.~~dcn l:'L.,r·
Y.;,,L.,I' s61v
SElv si;~ Bil.
BiJ_ ud ('0
~,d de vinterlig", Veje i
:(ri::,.iIlc:.lre~"dcn
Forst8.den. H".n
net , sl~b
oG ",n
Smul,c sulte!;.
Forst8.dGIl.
BI'.n €r
Er ttr&-:t,
sl,~b OG
611 Smul'c
sultel:. Ved
V6d lliidlJ&gsuordbt
Mdo(;.gslJord"t
131'
hfin still", hD.ns
er h'ill
hans r:lcstru
I:lcstru te1.cr
tc.l.cL' cm
om ;;;.t
?t t'lgG
t'l(;c En li1l(;
lille Tur til .FjeldenE
lil1·~ IJet-;;"r
L'Rt-:-;",r pludrer
pludr6r og leger I::<>d
r::ed Slc<:;"n
Sl~c;"n
dene . og stUfl
st<lfl :p(ta
pE,a .ski,
Ski, ;l'.:ns
)l'~ns lill·:
i 1-1at:6n..
iila(€;n", Det fe.ar
fe.6.r heR
:r~2..c "'\~.: ~_l
~~l c.t
c,t le.
le ..
Umiddelb!irt ,::t't,;!,
;;ft -,l' KCf'I'e;l
Kc:,fr'eli rlOjs.:;r
rGj 5<;:1' hfcn
gc.8.r l'(',
Uu:iddelbart
]wn sig og gt:c.r
tid i HavGn,
skruar
sneds;~:o: -;
Drivhuset.
skro.ar over
av,;r d'c
a'" snedo;~:":
~ Gr[Zsplænao
Græspl:;:on2r og dykkEr
dykker ned i Dri
VJ.1Us~t. Fcrr'.n
Fcrnn
noel" glø:l.ende
f:~~iO' b 11 vel' 11',Ul
stuael1de. Han lcærtegncr
gløiende Le. Fl'G~'C:;
FrG:,c2 ;:~:Jii('r
11""',11 :otuaeJ1de.
bllrtegncr
f'orsig-::if;t de køligG,
kølige, ":
': t"';,c
,';e; Dlcr:,stEl".
Dlcr.stcl". DEtte
21' hans højF.st"
høj estCi Lykke.
forsig-::ic;t
DettE. '3r
Han smil",r
smiler og gaar -;ic€~s,
fr:J. Blomst til Blomst. En stor, Iclar
Idar
-; id.E~,", G'-lar fra
Ro br"dcr
bre der sig over
bol·t e, c.ybt nede som i en
0761' l,,,,,,:.
]'<'C':. IÆllgt
~Æ;.:Jgt borte,
ISn mørk Ai'grund,
Afgrund,
finQes
med sin ~~endiGhcQ,
findes Hoben !!led
~lendiGhcd, sit Stivsind
Stivsiud og sin ufattelige
Dumhed. Selv be"æger::en
be\'æger ~en :::i,S;
Luft. Han
"'if,'; i Ove=.cLnoSsl,ets,højc,
OV€rIl'<G:meskets.højc, rene I,uft.
ind i Huset
Ruset ig,;)"
ig<ll', "0.J:,!e1'
Cl(".JC!er (iE:E
(1"n S~"l'6
S~:C,l'e '31ektriske' Gr8lliillot'on
Gr8lJl];lofon og læggaar ind
ger "n :Plade
Plade pas..
paa. B!ic;'v
Toner strø=er ham i DIøds.
BaC~'l.3 'ldI;:O:'''.li8;e
'cldccc<'lige TonGr
niøde. I Af'ten
A1'ten
vil }laH
han læsG
læse Digt ee.

Det'G:;) er jngen RClll1in,
RCIJlll.n, O€t
aGt ,'r
,~r \T::':"kelished,
SGlv 0",i'~oncentra
D6t'C8
\r~:rk:elished, selv
on l'_oncentratiollSl€j:T.'en
s.nd1'e Dei;(,iller'
tionslejren ii "det hv:'d.e
hvide Eel':Gd€"
Eel':ed(;it '.i"n;cn
'.it;u;cCl andrs
Detfciller· er blevet
for CI.E
brugt SOli?
som. Omskri .....ninge;:'
'!l'!.inge;:' far
C.E eg.3rtllg€
eg3rtllg~ ibnG.elso·,
lfu''1tielsC'J:, Men de::;to
der;to lettere
let t ere
maasl:e fOTC:::till<;
kan Læseren n:aasl:e
fOTC:::tilJ" ~ig,
oig, at Er;
E8. ::;;.,:::GIJ.en8t3:,,):~GIJ.enf><; Swest"po
Sw€stapo havde
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Helve·de".
de "det hvt"de Helve'de".
C.
illede
fl'B Politiappallede fra
sløshed. i en bestemt
sløshed,
skal blive effektiVt,"
- j.(;'.
den
iver Spillerum 1'or'
t'or 'den
;ril\,
og ""~,
ld af Medfølelse' Og'
n" indr'ettet, atirundet,
n'indr"ettet,
~t
Jrund~t,
mme
•
.c' '"
=e til
til. at'gørE!
a~'}:.!jø.r~f~!g;c·.S::~
;j lnden<de
Y",
' '"'o"~
1nden·de'kan~..miis~{~.J"
tcaen'%~l!fe~'S.r"
t', aEin'"!;~m€~
enkelt ·.Tilfælde
n hvert enkeltTilfælde
~tionærer,
r.tionærer,.
Kontorer
og
saa temmelig autoautO-i
atet sae
, ''
,"
. C"
,
'..mankbmme'r·l
, hvis man
'koIllI!ler'J:
slet iklce
ikke er lnil1tært
militært
sIGt
Linier og'nied
klare Liniel'og'med
ani
sat ion polypagt'fgt,
polypa'gt'igt,
anisation
efter mange
mangGa:cl:sl~i1:t.e:
efter
ad slci l:t E. , .
ingen EffektiV'tte't
on, illgenEfte!'.:tiv1.tet
ørlighed beror ikke .pan
.paa
ørlighed
ppa~atet,
sslv~ Syste:Systs~
ppn"I'atet, selv~
]'ølgs' af
e er bare en Følge
elte FUnlctionærers
ionærerne har ,levet;
.levet; i
ionærerne
ig er deres Vi1,je
Vilje ,:
" ,iJ,e
.iJ,e'
gevægtige
gevægtige,, nervøse,
System, som med sine
urokkeligo,
t end det urokkelige,
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Det"var lige efter
€fter Invasiqnen
Invasionen i Norge. Jeg sad i en overfyldt
o'Veifyldt
De{var
Jernbanekupe. Toget var seks Timer 'forsinket.
forsin.l<::et • Man snakkede rund::
rundt omJe:t'nbanekupe.Toget
kring miE,
mie, det var Damer; aom"vendte
som'>vendte tilbage til Byen efter EvaKueEvakuekrttig
l~enne ii det llioa,satte
mod,satte Ejø~ne
Ejørne sad en Mand ganske stille. En
ringen. Henne
rej$te
hfu~ sig
sigog:gik
Korridoren. En f'edladen
fedladen Dame lænede
Gang rej
$te hfu,
og:,gik ud i KorridoTeu.
sig. frem
frem;!'.od'
va~bleg
sig
;!'.od mig. Hun
Huilvar
bleg i Ansigtet. '
"Det' sren
aren Tysker";'
Tyske·r lt ;. sagde htin.
~'<"''''' '~',
.~ ..•.•
- ..... ~~_ .. :..... :"",,,,~>"DGt'
f1Naaja, det kan jo godt være, men
ll).en det er vel ikke saa farligt"',
"Naaja,
bid,er vel ikke?"
....
sagde jeg. "Han biqer
en' Tysker", fastholdt hun forskræclt.
forskræmt. "Jeg saa,
saa' at
"Jo, det er en
'rasken" .,
han 'havde en Kniv i 'fasken"
,'Den
eg.
:D6n Gang lo jjeg.
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naar man ser,sine
ser sine Venner,
Venner.
Men tro ikke, at det virker simpelt, niar
nsd som
det he=elige
hemmelige Politi.
Politi; Forsvinde ved
blive mejet ned
som moden S:r.d
S~d af d.et
en næ~
nær Ven af mig gjorde. (Det tog ni Dage at taa
faa Rede
højlys Dag, som ~n
d?r var blevet af h~)
ham) Se Mennesker to~svind:
rorsvinc.e midt om Na,Natpaa, hvad de~
ten, rGvetud
revet ud af .·deres
utrolige B6~etninger
BSTetn1nger a:n
0::0.
ten
'deres Senge. Høre de
de mest utrollge
l'Ife=esker. Nej,
Nej ,'det
ikl~e saa simpelt.
Vold mod sagesløse Mennesker.
'det virker iJ::ke
~impelt. Det
lamoende, den indre Skræk stlger
stiger op li en som en
virker skræmmende, lammende,
os ikke b'edre
bedre ena .den
dan tykke Kvinde
Stormflod. Da var de bedste blandt 05
Toget.Vo::-r.erre
have 'griBdt over, hvor daarlj"gt
daarlj.gt vi 1'or'1alter
forvalter den
i TOR€t
.Vo::::-t.erre maa havegri"dt
.har ~iV€t
~ivet os. ~or
Fer ~et
det var jo netop dett~, .de
de ~~skedc, '
Forstand, han ,har
Unde:i.'trykkerG.
DGt var JO
jo l~gf;
ligt; netop denne Angst, ae
de vllde.
vilds.væ1l;ka
vore Unde..
· trykkerc. D€t
vække
os,' Vi
Vi' sunde, ordentlise,
ordentli~ie, normale,norm.ale,.intelligente
Mennesker lo~
lod os
hos os.'
intelligente MenneskE;r,
S'la l)jævelen
;)jævGlen m,at",
m·al.". have lGet 5.1'
s..f fuld Hals. Vi var SOl!!.
SOl!/. Vo.(s
Voks li
narre, S'1:1

I Dag lo jeg ikke, hvis jeg hørte en saadan Replik i et frE~med
frel!'.IDed '
Invasien - ligemeget om det var 'fyskere
Tyskere eller andre,
Land tinder en Invasion
T6rroren, inden
som kom. For hvad bærer de Ord ikke Bud om? Det er Jo
j'o Terroren,
begyndt! uet er dEn
den paniske Lammelse af Sjælskræfterne,
Terroren er b6gyndt!
~jælskræfterne,
naar Folket'
Folket· har allermest Brug for alle sine SJæls
Sjæls6genskaber,
netop 'naar
egenskaber ,
fuldkommen Klarhed og nøgtern Opfattelse, for Besindelse og
for fuldkommenK~arhed
:3alance.
Balance.
tr.oede den tykke Kvinde? Troede;
Troede hun, at ,Tyskerne kørte rundt
Hvad troede
Nor~G oivilklædte
civilklædte og med Knive i Tasken
Task6n for at stikke Hul paa tykke
i Nor~e
Frueutimmere?Hvorfor
Tysker? livorfor
Hvorfor
Fruentimmere?
Hvorfor var det saa farligt, at han var 'r:\'sker?
dGt saa farligt,
far-ligt, at han havde en Y~iv
r...lC.iv ii Tasken? J''Og
.Tr;:g er sikker paa,
paa,
var d"t
kundenåve forklaret det sely~
Eelv~
at hun ikke kundenav€
I Dag vilde .jef,
jeg - maaske ogsaa kun med ssaa Udsigter til, at .
lykk€s - have bCQt
cc&t hends
hende om at ~orsøge
~orBøge at forestillG
rorestille 816,
sig,
det skulde lykkss
Maal de Magthavende har.
hvilket MeaI
,
Pali
t i har til Ml',al
MC.al at
Ikke engang det' mest bestialske hemmelige Po
l i ti
stikke Knive i tykke FruGnti~ere
Fruentimlliere eller uafbrudt sætte ,Folk i Fængsel.
stik~e
de9!Jnaa
Hvad kunde de
o]Jnas med .det?
, ' ,
,
'tl"aj, det'
det 'h'f!llll1elige
sikre
'<{ej,
h<;=l1EOlige Po l i tis enkle og indlysende Maal er at slkre
Me.gthaver-des Sejr, ikke blot mod planlagte Angreb.
Angreb, seri
m~m ogsaa mod,
mod:
de Me.gthaver..des
tæ~Ker paa - drømmer om Angreb. Det skal være de Magthavende
at nogen tænlcer
0n:ositiouen aldrig taar
faar Tyngde, Bredde, Indflyen Garanti for, at 0PFositionen
delse, Organi.sation,
Or.ganisation, politisk'eller :psykologisk
psykologisk Magt over Me~eske!le.
M6nneske!le.
delSE,
Det'Ge'" forsøger dGt
det henmelige
henlillelige Politi at opnaa
orJl1.aa paa forskelllge
forskellige MaaDette'
der, mtD
mth bag ved næstan
næsten alle de forskellige Fremgangsmaader,
Fremgangslllaader. ligger
der;
~ den ~"~lm€
S:;.tJIrl.€ Grundtanl~e; ved at sle,a
ale.a MenneskGne
Menneskcme med Skræk skal man forrorhindre dem i at tænke paa, tale om, eller virkelig gøre Modstand mod
~ hind;~d6ill
Magthnvende..
de Magthuvende
Saa simpelt er det.
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e det.
Modet, denne Frihemed Modetc,
i lærte, og vi forstod.
ridt af Voldsgerninger
Opgave var at forhindre,
for
er den enkle Parole tor
msn svær at gennsmføl'e.
gennemføre.
men
.' c
iaManl.
s.ManI. Det er:
c.·" .. ·
ELS:$
MAGT'':'ELS~ AT SIKRE DE 14A.Ql.l;'
NLAG.TE,.·MULIGE".ELLEH.;BLOT
..AG.TE"MOLIGE.c~.,llLOT
.
'
. c.
ger.
.
ti ikke at tage noget
ikke, at det uden videre
n s,aadan
saadan Fremgangsmaade
n,
tio'nen. NeJ;
Nej i det betyder
tlonen.
,~f' gc"ldende
gcoldende. Love
e bundet ,'tf
vendes Interesser kræver,
kræv 03 r ,
vendes
,
.
.
ikke li rørste
første
Opgave lkke
et, der skader de Magtdanne Anslag udtænkes,
er , flt
lger,
nt (let
,Iet hGlT.melige
hGJj',melige
ølg
J;IennGskcr, som endnu
l'!ennGskcr,
m "ved deres Holdning
øre
re det en skønne Dag.
i:t?D.r fuldkonll~~n
fulcD:olllll:Bn frit
et st~nr
hed for dG Magthavendes
.- For i Fl'a."::sis
Pl'a.lesis v~ser
viser:
forsksllige Tllfælde!
Tilfælde,
de forskellige
Skridt
e til visse bestemte Skrldt
større 'alg.(Helt
valg. (Helt
ar noget stør~e
nærer ~aa Grund
~rund af de~es
deres
nær€r
Ogde,.
oduktiv Fantasi. Og.de,
tigs over for det store
gtige
lader sig resom ikke lader~ig
.

opstille Frihedsfrontens
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styrke
nøgt~rn€ Besindelse. Særlig i Eegyndelsen
Eegyndolsell uf
Qf T0rroren
T~rroren torefore8ty~ke og nøgtGrne
l;:oIDl)l~:r; Vunskelighedern-e
Vunsb,lighederne uov0rvinG.61ige.
uov0rvindelige. MGnl'J,6s1~e:r
MGnn,6S1~6r er uerf8rne,
uerferne, en
)coml!H,.r
stor Procent er skrf".mt€
skrp~t6 - sam.
so~ den tyk!:.:6
tykke DE.Il1e
D~G i Toget -~ og de, dor
!ltorProc€!lt
stl:dcs pn':J.t~lger
p0.'J.tuger sig at ollbygge
opbygge det Organisutionsappar'lt,
Organisutionsapparn.t, som skal
st1-des
}'rih€Gsfrontens Rygrad.,
Rygrad, er·
er UVL'.nte
uvo.nte og uvidende om
cim det .heIDlllelige
he=elige
d=e },'rihedsfrontens
Politis
Metoder og Hensigter. r,len
Men nogle Gu~e ku:i:J.
kunJ~bejQet
lykkes
Po
l i tis Iiletoder
.... rbejd.et lykkes.
0,61'
som det kan be'Vi
bevidneS
DE:C .<ir
..jo
de Magto..
ar lforventning, eom
dneS fra ··Norge.
·Norge. De~.
er "j
o d.e
.hcvendeB Interessr::r
Intere;ssGr trods tr~
tre Aars.
Aars Terror lige 1!dsD:t;ts,
11dsai;te, ,d19res'
,deres StilStil,hevendes
utryg,.·ogde't
.1ykke.!ieadeIil.,at.
iling 'lige utryg
,·ogde'.t. er ikke i nogen Henseende .1ykk&des
.. de:m,al1 ,:l
Modst:md. ~orudsætningen
Forudsætningen 1'or
for ·en·sae.dan
'en'saedan Fremgeng
Fremgc'llg
forringe den norske Modst3.Ild.
er'dog,
C.t Folket hel
helttig12nnem
ig,,;ymem er s.mdt
s.mat ,et den
d.e.n enl<elte
en1,elte suav0l
saavel som
er
"'dal';, Et
stors Mængda
Mængde er gennelntr",ngt
gennel!ltrE:iingt c.f
af' sc.rome
5=e høje M9ral
Moral som Hist.orie::ls
Hist.Ol;iens
den store
et'ore Frihedskæmp"re.
Frihedskæmprn'e ,"c'
.
storG
kø.n ikke'
ikke tt8.ges
sam :E.'ksempel
~'ksempel paa, hverden
hvordan Modstenden
Mo.d"tenden
Men Norge k'3.n
<:.g<>s som
sk.u ucif'orI!J.55,
ud.f'orm5s, dersoæ
dersom Udsig',;erne
Udsig'Gern8 tiJ.
til en hurtig Sejr er smee..
amae. Hele
skC'.l
nOTskeFolk
frI': OkkujJaticnens B6g~'nd€lse
Begyndelse vær'etværet oV6rbevist
overbevist
det norske
Folk har jo fre
. om, c..t
8..t o.e
de nlliered€
nllierede JIil2,g-;;et,
Mag~eI'. vil l'lej
l'lsjrc,
·Dater
k1m min' person-·
re, 'Det·
er derfor k\ill
O'\'erbevisning, j sG
se; b~'gg€:;byggEr })I'la,'
pna, nc.ar
11:::'.8r j eg ha:vder,
hævd€r, at Modstanden
lilodstanden
lige Ove.rbevisning,
sc:mme, s"lvom
s~lvom Sc.ndsynligheden
S~ndsynligh€dcn h<=.vde
hc.vde te.lt
t2.1t for, at,
v~.r blevet . d,;n
dsn scrnme,
.
~.J:ysk,"-rnc
viLde: 'lindI.>
vindt.. Krigen: - jr.,' snd.ogsi:'.1
end.og",~c. forbIr,vet
forblf>vet den s:=e,'
s::=c,'
;~ysktTnC vil.de
efter:!,t Tyr-:kerne.
TyskernE. havD.c
~lUVt'\§. s",jret.
s"'jret. Det
DGt Cl'
er n;'.turIigvis
n:'.turligvis l:lUligt,
muligt, Gt
0.t. Fri~
Gfterat
h€dsfrantens Politiki-6t
Politilc i et saadant
seadant·· Tilfælde skulde 'rære lagt rioget
noget
hedsfrontens
~derled~s ~n, mLn salve
selve den uoverstigGlige
uov61'stig6ligc Skill~linie mellem
~derl€dss
JIl[r.gthavcrgruppen
og Frihcdsfrontcll
samme,
og, deri'·'
Mr.gthavergruppenog
Frihedsfronten v,n.r
"::'.1' bl~:v6t
bl",vet den
dsn S
= 6 ,og.
deri'
ligger. det argørende.
afgørende. S&ulænge
S&alænge der 4sill1i~
n·;;m1i", ikke opst
:J.ar nogen ~ra~
}'ra~
ligger.det
opstaar
t 03;cniS6ring, nogen Uklc.rhed,
UklcrhGG., nogen
nogcm Iwralsk
ITDralsk Uc.j~vning
Udjævning flf
Qf "Ing€!l-..
"Inge!l-.
tc;cnis61-inf"
l!l2.ndslanu;(, nogen Usikkerhed og Tvi'!len
'rvi vlen~ OE
0E V:tlclerl,
V:lli:le. n , vil Friheds'mc.lldslanu'·',
gennc~rørc Løsningen af sin første
fronten være ubrudt og kun gennG~rø~C
rr ·;'. 'sin H0.nsigt
vigtige Opgrc.,,·c:
·,opnu';.,
Opgcve : '-'.t
5.t forhir.dre
forhindrc Politiet i et
::.t;opn
}{",nsigt...
Fnl-:t= er, at 5Glv
selvom
UdsigternE< til ~n
·~n sncxlig'
F~~t~
om Udsigterne
snc~lig Sejr for
JTrihccJ.8ne Sat
S",C er smo.['"
smne., vil Modsto?.ndcn
ModstC'.nden kUIlJ":;c
kun.u€ opr.:;thoJdes
oprGtholdes cff61~""
effek·,
FrihuJ.ens
01' SU!lc.t
sundt i sin Indstillinf" og Frihedsfronten
tivt, hvis Folket Er
sørge~' :"01'
en kui
knivskarp
Grænse; mellem Ee.gthuver€
rEr-Gth",ver6
sørge:"
~or at opretholde cn
vske.rp Grænse
Befolkning. Dn
D.", voks\3r
vokser OgSUi
og8UJ. Udsig'~E:rnc
Udsigterne til Sejr i 'Tekt
'Tcl<:t !:led
ced
og Befolkning,
P'rihe.dsfront ens Konso
Konsoli.c.ering.
Ji'rihedsfront
li.del'ing.
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FM DEN ElIDELIGE SEJR.
NÆR ELLER FJERN.
FJERN,
ER SVÆR, NÆR
.
mere bunden ~i SpørgsSpørgs~'
langt m;rebunden
elige
Politi. paa
Pall. FrlhedsFrihedsig6,POllti.
gheu. Paa Frihedsfronton
Metoder. Man er bundet
Metoder,.
etskaff8nhedog Trofasthed.
etskaff::mhedog
til'Folket,
en.,
Tillid til
·Fo llc et , en.;
,·namrer i
t det i Blodet ,.l:l~.eri
tearde Stød,
St'ød,men'Adin
maD.
marde
'ID6u"som man
med
virke
ed at arbejde og virkc

g Forhindringer, er i
levende Kraft, som
dEns levcnd"
.
.
opnall. sin 'Hensigt
at opnaa
ntens
t€ns 5elvkontrol, Nerve-
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rringen
ringen sprener
spreder sig. MenDel' fortælles
fortælle s 4~
.da
løber. Der
al være blevet skudt i
orfærde11geSeener
orfærdelig€Scener Sted.
'
. ,
.
.'.
ngen.
ngen. Eans
Rans Indstilling'
I'~~
ar han, ·u"idende,
.uyidend6'i~e~agt. de .1Ilagt-.......•..
'..".. •
Skrækken, ·-hM er
er··~el'V~!t·
Skrækken,'-hlti1
'i'lelv"~t
''.c'
,'
.

en
.!1 lytter villigt til alle
er dem !leller
hellsi' ikke, fordsynlige. Han ved, at til
dsynlige.
ogsaa for Frihedsfronten,
st Tidspua~t
Tidspu~~t vil nemlig
forestj.llinger,
forestHlinger, mobilis.ere
det
lænI';6,
e.t derimod varer for .. længe,
Dc..
D~·. l(f'.n
lc~m Folket
FoU:et 1=o=e
]<:o=e til
det
d.et om at lD.mne
lDlnne udfør&
udføre.
e de opskræmto Kujoner,
klart beviser;,at.,·man
beviser;,at"man
uppellere
appellere til Folks
YolksRetsRetsfor deres Fejghed; og
vaagllet
Men h7is Harmen er vaagll€t
bli.Er at
og Opgaven bliver
Det er ofte ikke saa
S BEiJSTE
EGENSKABER.
ES
BE:i:JSTE I-;GENSKABER.
uerfarne,soIil
uerfarne ,som alligevel
eorg.
.·
alenE Q_Grinde,
B.erinde,
. I er alene
Stol.' :Han
t ...lar aabent
nl;l.n t"lsr
mm
en pas.
paa Skriv6l:Jordet
SkrivelJordet ll Tragten. R0n
H,U1 følger
.
g gøre
E;ør6 at lave ForstærFo.rstæreden af Telefonen, 8elv
selv
e endnu 'ingen saadanne
s8.adanne
et ·hn.lvt
'halvt M,.r,
Af•.r, inden
inder. de
for det e'Jldst
e.nd6t findes
slculde
elmide man so.a
sa.D. antage,
antage.
top i dette Øjeblik? Er
men
en jeg synes, ut du over-

hed at høre ham tale
tals pas
pas.
d~er ham, ser o~ til ham.
nd~er
pink1s Advokat, bahel'behel'pinkle
.

Gruppe inde paa Teleom med Udlandet?
Udlandet'/' De
Samtalerne mellem Deel om, at fjorten Mand
Samtale fra det hemmemmet væk alle fjorten.
Tld.et
"d"t gaar ikke
ilcke saa
opdaget, bliver de skudt.
alidelige" Folk om nogle

-~-

UgsJ;.-·allerhøjst."
Uger .. - al16rhøj st. "
·1Il\'len
"{I1en kan de da ikke
ikke. p:::-o
p:-o forma gaa. ind i Part i.et" , .-spørger.::jLB.r
spørger :p.a.r,·,
"fo,r·
MaGthavende
Lyset.? Qg f.ort:;iætte med a't' --rappor"for
at
føre
de
MaGthavenr1e
bag
Lyset.?,(;)gf.ort~ætte
med'
fft.·.
-.ra:f.pordig?'" .
, ..
. ' -- , "
~ ·c .. ·."
tere til dig?"
·'J}Tej
.r!~rej lH,
i,
svarer han
han kort,
kOlot. "Det e'r
er mnuligt;.
UlIiuligt; den,'
den,'somgaar
somgaar ind'
Hld "ii Pa:rti,et, er død for os,
os. selvom han forsikreIl,at
forsikr~!',at hari
heri gør'detfor
Parti.et,
gør· det ter
for~taar ~okingentillg,
nok ingentiiig, du. ;Du
v.ed 1~e,
ikke,' a~har
a~)1a:r .de
at hjælpe os. Du forstaar
,Du ved
de
førstf·?-aet en Mand ind
ind. i . Partiet
Parti et,,saa
Baa Mr,de
he..r, de Grsbom
'n.am.Nail.tilet
førstt.?a.eten
Greb om ·?!am.~'Naa,'det
var.1kke-det.,'·jeg
for at tale ~eddi€tc01ll~' Det vir iioget'e.nde:t,,·
.3 var.';.lCke
>det....
,.j
eg
kom
op
forat
tale
~ed.di~.om.·
.Det.
var
D:0~etUullre:t
'_
. ...
:·~'V1~
i.BmIgi1it.or'd1g;;!!,.·,'l\AIi"'±:f:'~<'I:."'-:~::~'I.~"~~ii3~;;;~*~",
V1~ ~BJmg,~r."d1g/!!,·.~7-n$.\lc-:4~·-:;~}~~~''"~~.~~~~*i:P-':~r.~'"
Et
Stolthed gaar igennem en. Medens han
nan ·ttalti,
j!;t .Tag af Stol:;hed
a'1t e , ·h!rVd.e
h!1Vire :!il:a:ri.manFøle1106 af. 'Skam
Månhar
en Følel:Je
Skam ved sin egen Uvirksomhed. i disse Ti\ier.
Tio.er. Mim
har
fortaB Rygterne videre og
og. været bange og' :1:'
for..:
blot hørt
børt Rygter og fortalt
<>1'' :
virret, og en Aften
Aft'en har man endogsaadrulcket
'for meget
virret"
endogsaa dru...lcket en Smule.
SmulE 1'or'
mege·t''for-o
fox'"
atktinn.e.blive
igen.• Nu er Tilfældet der,
kan ]co!r;1l!;
Jconr,ne'mc'd,
at
kunne .bli ve. Sig
sig selv
sel'l igen.
der " man 'kan
me'd,
]<'aren.·
-;
og man tænker
tænl~6r ikl~e .paa 1;'aren.
. '.
.;
., . ...
8terillue" , siger han,
him, ."du ta:le'r
tale'r ogsaa rigtig 'Godt';
"
"Du har en god. Stsllllue"
naar
i "rig. 14en
Rad1oen.· In:en':.lliver ivrig.
fuen du har aldrig optraadt i RadIoen.
In:::;en'
na<:.r du 'uliver
kender d.in
<iin Stemme
StGmme ii Høj.ttaleren.
I{øj.ttalG:l:'en. Vi havne
haVne -tænkt at spørge dig,:
diK,: om·
om,
du vilde beGynde
bef;ynde at optr::~d.e
optr~de ii vor nye Radio.
Radio •..
. Manforstaar
Man forstaar ingenting, Han .ler.
.
D'et s"l'imler
for ·en. Han ser pau
pall. en. Rans
lIans Blik er fast og al"1or':
Det
s~imler for-en.
alvor~
Saadanhavde.
~lan aldrig troet,
se ''paå et
ei; 'Mer..ne,"
. Mel'..ne··
ligt. Saadan
..h avde. lilan
troet. at Georg kunde sepaå
ske. r;::aI1
[(:an skal
skal' t11
frerr.starome et eller andet.
aniiet.·
.
til at fremsterome
"Du forstaar,
torstaar, det.
det· er farligt";
farligt", siger h=
h8.11,·inden
,'inden man eriSt.'!Jld·
er .1 St~"ld
til
t
i l at begynde
b eg:iIlld e .. "Ikke
""Ikke lige den første
først-e Tid, inden de harfao.et
har. .faaet Biler
Biler'med Pejlespparater
Pej1espparater ,som kan lokalisere
lokaliSere os. lllen
Men naar de faar .det
.det,,-bli'-bli'med
:"er
:v'er der en Helvedes Ihsil:o.
nisll~o. !\len
Men den maa"vi
maal-vi' tage. Vi skal sende )ea··
)a:a'
Ti.der ,l og Senderen K;:;rer
k;;reT v'i rundt paa en Last1JiL"
Han
uregelmæssige 'Iider
Last1Jil.." nan
ler. "K-,'1
"E..TJ. af Hærens'
Hærens Forplejningsbiler.Forplejningsbiler.' Vi har. Forbindelser over'alt',
overalt, .
som du
. .
sam
dU ser."
y;o=et. H,is
Hvis man 1m
)~Jog, stiller m?h
D.et afgørende. Øjeblik er to=et.
Det
nu er }~Jog,
m~h
sig. f'ør5t
f'ørllt selv nogle
nOg:!.e, Spørt;smalll
Sp"rgsmaG1 o::; sin Karakter og sit !\'iod.
Mod.' Bliver
man taget,
taget , "iil
vil de,true.
de· true med at sky.dee
s}:Y.de. en, 1.1vis
lIvis man ikl:e
iklce 'r'øber"
røber Havnene
si~E kedarbejdEr~.ftmn
fuedarbejder~.1~n l:an
]~an haabe, at de ikke gør ~lvor af Truslen,
paa Si~E
man: kan
nc;gt e bJ.anlet.
blankt. Men maaske gør de noget anc.et ist edetfor.
edett'or.
og DHilli
k·an m:=gt
Maaske ~o=er
kO=Gr Ll'il:l1nalraad:'
l~riIDnalraad:'i:. Ilied
JL.ed 6n
an Indretning af Jern,
J'ern, so:n han'
han
spænder o:nl:l'ing
o:nl~l'ing Gns Ben og skruer til. Kan
Ka.TJ. mM
man udstac.
udstoc Smerte:l,
Smerte:!, Ifai'!.r
nab.r
il:}1;e meu
m.efi et Ord røbe, hvad man ved,
man"
Benet knuses, og il:}';e
ved. Eller er man'
t11str~lckelig modig til omgaaende at sluge de. hurtigt virkende Glft~
tilstr~lctelig
Gift~
pi.ll·er,·
piller, som
SOLl man nlti.d
alti.d skal bn,::,e
bn,re paa sig? Ell€r
Eller giver'
giver i'W.n
i.m::i sig og røber sine lI1Gdhjælpere?
Medhjælpere?
.'
e.
.
.
. ,
Det er svært at svere
sv&Z'e sig selv æl'ligt paa
pau. saadanneSpørgsmaal.
saadanneSpørgsmaul.
Der :fordres megen Selverkend.else.
Se1verbmdelse. l\:::en
iI,en hvis
h....is man tror, at Sport'en
Sport'En i
det farlige Arbej
Ar-Dejde
de Vil !lCJr'le
b::r'1e Gr,
en,, give en IlIod
Mod til
t.i l aat
t udholde Tort
Tort'.ll'en
:lrE:n
Giftoll, saa siger
}o'or saa har IDan
IDun fallet
f:J.aet sit Livs
og synke GiftOll,
sige" mun ja. :For
store Chane.,:
Chanco: Hvis dette gaar
gnar godt, er man blevet
blevet'en
en :stærlc
'stærl: og
og' 'hel::
støbt Per,sonlighed,
Pe~s.ori1ighed, en af G.elh,
d.err, , som har erobret Retten
Ret'ten til at·leve
at'levE> i
i '
Frihed blandt sit
sit Folk.
Folk.' lden
Iolen hvis mar,
man tror,
t'ror, at lrerveansp<~rl.delsen·
Nerveansrx-:lJidelsen' :ti .
det farlige .Arbejde.
Arbe..J.de: vil udillatte en, tære Ilaaens
paaens :Re5I3l'VGr,
~Resel'vEr, udsJide
udsJ.f·de
!D.ol·~,lske F..r!Eft
Y..r.æfter,
hviss man paaForhaarid
puaForhaarid veG.,
ved, at ens.
ens Karalcens !llo).'alske
er, eller hvi
Karal~
ter er
er· sart og,
og. J.:om:;.lic
kom:;Jlic e:'i-:;
e:::'e'::; , og at man vil ]commekommE;" til at skælv<sunder'
skælv $ under ,
det paniske Mareridt
Mare.ridt - }..
_l,n3st€~
113ste~ for Myndi.gheder,
Mynd1.ghedsr, Mo.g·~;;H::.vere
Mllg'~iHlvereT1 .31egsmaal
.81agsmaal
paa nat.lige
nEtt.lige Stier el1el'
ellIOl' vilde Ridt i Bjergene·· da- s]<al
skal man have . Thiod
li:Iod .
til.at-sige:
til.at,sige:!'Nej
JtNej,l til dette duer
dUEr jeg ikke. Kan du ikke givem1g
give m1'g et
J.ob,
Job, .hvor jje6
egraar
'faar mindrG
mindre at vide
vide,men
,~en dog i alle 'I'ilf,,,"ldeTilfælee-' kan gøre
.
.
Nytte?"
'
.
'.
Sands~·~ll"!.irh~ds_.
SandGY~ll""q"~ds_. tql:;;t"l~:' f'or, at
et man under alle Omstændigheder 'Bva·SV8.-
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_ som kalder si&.
sig. MoMo-_
dfind~_~&~D5trbll~
df~.Aig~~ b11~
ym, som du kan tor-'
y!I:?
mig t.Eks.,
f.Eks., skal du
Illlg
Nyhederne tærdigfærdigNyhedarne
et Par Gange, inden
erne 1 Bilen kommer
kOll!lller, '.
dem......
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ke dem.
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r gk1ftet·Al'J.s!~~~",:·
kyld. Man kan ikk6.·lade
ikk6:1e.de
umferendel1l1e
Latt.er.
mnf'ertonde
1ill'e Latter.
æde ,som.kun
,som. kun kendes
læde
.'
Tr;j'ghed ved"'."",.
ved _ ,t-:'.,.
ig indre Tr;yghed
gna.,
selvom
maner .:;." ,_o
gne, selv
?mmaner
plever ens
sns Hjerte, ens'
p;lever
enS
dunderlige Følelse,
r sammen med.

en Morgen vaagner man
der !Jatbordslam.pen
dEr
!Ja~bordslampen og
erden kan
erdGn
"an det være? I .
l\J2nd udenf'or, begge 1
~nd
~n svarer
NIun
sv~er ja.
"
m
raa og
og' følg.
følg med
med."
D raa,
•.•
vil for
ro~ 'Oll
en J~ort
J<art stUnd
stund
De f'ølger
:fø... ger med ind i
ce,
1; il
G. .HændE:::'.
Hænder. De ser 1;1l.
De beder
bed.er om.
om ~t
at taa
faa Lov
,.:;nde:"
LYS6t. "'.;
f..€ ser
aer paa
t,=c.e:" Lyset,
'Ved ECg6r~e~.
Ecgerile., D:ke
;veQ.
D::ke et
...d0. ge=em
g6=em Døren,
=0ren, ned ad
at over
ovi'r for Porten,
laceret ?aa
~aa Bagsædet.
Jlaceret
Centrum. l:aa
Saa standser
Centr=.
s.~
0::- ind
i:'l.d i en Butik, som.
som.
uQer
:dl.er sie:
sig om og byder·
byder •...

"D6::1, som har en god ...
.. "De.'J.,
en."
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J:l."

", forsikrer m.an med en
n",
'gesoE
gesoIl:. le.ngt
langt borte fra,
tra,
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,jeg har jo hørt.til.,..
hørt.til.,.
err .jog
entedG
(;',:C det h.GlllID.ellge
hemmelige'
ent edr; l:",:'
de i Ma::J.J;leder
Maanederuden
ds
uden saa
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Deres Vedkoromende",
Vedkommende ,
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Købt
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gaar. Man ser paa Klokken. En halv Time er gaaet. Maaske det virke~
lig bare er et Forhør? En Time gaar. Hvad ii Alverden dl'ejer.det
dl'i3jerdEit sig
sig,
bestemmer
til, at spørge
spørge,naarKlokken
Glåar otte. Wan
'
om? Man best
emmer sig til·
,naar .Klokken Glaar
til a1;
om, hvorfor de
herhen,l
maa vel have Ret :til
at
spørge
om,hvorfor
de
har
hentet
en
herhen
men er alene med kontoristen
tænker man. Den ældre Herre·forsv.inder, man
Men
komme
Man spekulerer paa,·
yaa, om man tør tale til hende. <Men
ikke
et
Ord
k;ommc
over ens Læber.
andre. PolltiPol1tiLæber.. Klokken ·Er
er fem :Minutter
Minutter i. otte. Nogle an,dre.
f'unk't~c)nærer kot=er
allesammen 'og har .gule
,gule
funkt~6"I1æter
kommer ind, de ryger Cigaretter alles8lllmen
Dokument.Omslag under ,Armen.
ukelidt.e Ak.tstykker
Aktstykker i.
idet'
DokuJ1lentOtnslag
Armen. De henter ukelidte
det. store
Væge~ab·og snakker muntert ,med hverandre~"c,,Ingen,,#,,,dem,;LAegger,,~kll
hverand1:6~-n,Ingen,.:a.r~,dem;.J.ægger;:~ke"B.'
Vægskab
.,;'....
til
tl1 en. 'Pludselig kommer den ældre Herre ind
iJ;ld igen. Han faar øje paa
eiger ud i Luften:
Luften.:
en og
og siger
"Ja, ham havde jeg aldeles glemt.
glemt."rr
Han sætter sig ved en Skrivemaskine og spørger en om Navn, StilFødeelsaar og -dag og slaar
sleer det hele ned pas
paa et stencileret
stenoileret Ar]:
Ar!:
ling, Fødselsaar
Saa
Baa ringer han iLokaltelefonen.
i Lokaltelefonen.
"Hvis Ellmer kommer forbi, saa
sall. har jeg en
en. Mand siddende'her,
siddende· her, som
t age sig af..
af'.. "
han skal tage
,
. Man tænker i~ke længer~
længere. paa
pea at spørge om nogen·Ting.
nogen Ting. Tyve MinutS6nere gaar
gaarDøren
ung Politisoldat
PoU tisoldat kommer lnd,
ind, ~ørHon
gør Honter senere
Døren op, og en une
nør for 'den
den ældre Herre og ser pea
paa en. Herren antyder med en ~evægelse,
Bevægelse,
at man skal følge med Betjenten.
.
Man gaar efter ham ud
pea Trappen, ud paa Gaardspladsen, 'hvor
udpaa
hvor
staar en Bil - "Sortemarie"
"Sort emari e" som den populært kaldes. Det virker,
der ataar
Smule genert. Man sidder lige Over
over for
som om den unge Mand var en SIllUle
før i Tiden
ham derinde paa de ubehageligt haarde Træbænke, hvor der fø~
kun sad Fyldebøtter og Slagsbrødre.
Slagsbrødre.'"
.
"Hvad har De gjort?" spørger Politisol~aten.
.
Politisol!laten.
jeg.ved", svarer mim.
man. "Men'lll,aaskeer
"I1!len'maaske er j.eg ta"Ingenting, saavidt jeg.ved",svarer
get . som GidseL"
'
;;
.
get·somGidl;lel."
' .
"Ja, det er .der
der j9 mange,
mange,· der bliver", siger han ligesom
llgesomtr0stende.
"J'a,
trøstende.
Neal'
Naer man stiger ud, er det i Fængselsgaard.en,'
Fængselsgaarden" Den tunge Bygning
omkring
Sider
rejser sig oriL~ring
en
paa
alle
Si~er
mod~en
graa
Morgenhimmel.
Nøgden vældige'
vældige'Korridor,
lerne rasler. Man kommer ind i dan
Korridor, som gaar igennem
t1l at
tre Etager. Det genlyder dumpt under Hvælvingerne. Man kommer til
staa og vente et Øjeblik, derefter
derefter. føres man op til en Gelle.Der
Celle. Der
etaS:
eidderen
sidder en anden Mand der, en ung lys Dreng, som ryger Cigaretter.
Døren laases
Gigaretog
laa.ses efter en. Den anden byder €nen Cigaret
og begynder at
har nu slddet.her
siddet, her i tem
fem
spørge ~n ud om Nyheder ude fra Verden. Han .har
for .fire Dage siden.
fortæller, hvud
hvad .
Uger og fik Rygetilladelse tor
sid~n. Man tortæller,
ilian har hørt, lidt uklart og usammenhængende.
usammenhængende: Sua
igen.'
man
Sun guur Døren op igen.
En stor og tung Fyr med et lyst Smil over Ansigtet staar
staer i Døl'aabDøraabningen. Man genkender Ansigtet. En velkendt Mand fra de
da gode
ds. Tider, dagone
Mændin~tog
Samfundet.•
' .
Mænd
indtog Nøglestillingerne i Samfundet
"Ve.lkommen til Pen'sionatet
Pensionatet her~
her: Jeg er
er Gangvagt her og 'uddeler
'Uddeler
. "Ve.ikommen
il).d af'
af og ttil,
for j.eg
jeg har Nøgler. Nu
Maden, derfor kan jeg komme ind
1.1 , tor
skal jjeg
eg fortælle dig noget: paa .det· her Pensionat er altingtllladt
alting tilladt
.undt·agen
undtagen at være i daarligt Humør, men
roen det er ogsaa strengtf'orbudt.
Fr1hedsfront~n! Har
Har du forstaaet? og saa frem med Nyhederne fra Frihedsfronten:
hørt Frihedssenderen fornylig?
du hø.rt
hans· godmodige., muntre
.
.Man fortæller, hvad man ved, og ser paa hans
Anigt. (Og jeg kan forsikre, at det Ansigt glemmer man ikke, saa længe
man lever - hverken
hve~ken det eller hans Forbud imod at være i daarllgt
daarligt
.
Hum.ør.)
.
.
Humør.)
.
dukker Bibliotekaren op. Dere1'ter
Derefter er
er' det Middag. Daar. Efter ham dukker
man har jo ikke.faaet nogen Morgenmad,
Morgenmad.
lig Mad, me~ man er sulten, man'
Sea
~n anden Gangvagt op;
Baa dukker en
op. Man lægger Mærke til, at ingen af
Fangerne spørger en, hvorfor man er blevet arresteret. Man mærker
Ill!llrker

I,l,
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Un.deJ:1;o.ne LHuse1:.,~
~."~ ",'i.
tT~e
rden. 'En Bstj
Betjent
'St'tk- "'.
Tden.
ent '15t'ik" af pg
og lægger.sig.",,,
lægger ,s1g.,o:'
g'
,!~
~.f;.
raabe.r.,nog-€n.. . '
"Godnat", raabe.I':nog"6n..
vset·.
v:set. Forsøger
ForsøgGr paaa:t::
paa a.t:: ',:
'.:. "!
savets:omen
an har sovet
's:omen
som.jog
var: Angsten, BOm,
jog ';';.
..
."
. ,,'.,
..
.."'" ..' , .. ',",;.~.,.~,,;
'<';,~'.
.s,!'t ·tll!lJs~];""~,,.t1Jb-"f,lZ,s~.

lj~k;i~~~~"~~1~:?,f~~
~jeM'!k'il'~rl\:ang6;~;<-""~

\

o~,
O~i

.

lig'- ':
':.-.
. Gift? Pillerne 1ig'forvi-rret .,.: .,'
været .gansl-;:e
ganske for-vi·rret.;·:"
"r god'e
god'eRaM
dyr6~
'l
Band dyre~1,
fra:et
1;>~,:
er som Damp fra,·.·et
~
fi.{;'
gaa.r 'frem og tilbag.e
tilbag,,5 .~
'~ 1~.,.~
i~,'
gaarfrem
øre s ,mun
t·ænke· ,"~"~"
.' '~~i'
øres,
man maa. t'enkE;'
sin-Rol16 1)6dr~!:end
b€dr!;::end
~~,
e sin"Rolle
Æ;
mtænl:t
hver 6nt';sts"
(;ntSstt;;··T1ng,
mtænl:t hv:er
Ting, J.',~{
,:,.
s1e;<3 og,.
og. se for'"
vil de s'ig13
s Ns.~rn
Na7n,skul
~unne
,s.kul man !tunne
..
.';l"
':.' .~., ,; '.
folt'fær~el1ge,: -.
elserog fOll:'fær~el1g€,,.
·Læber·angive
blege ·Læber
·angive
med' nyt,
nyt. Mod.:
Mod,'
blikke meo:
.

;.
••

..

ntet
dC:-lne ·Dag.
'tet·.. Forhør d.c:1.ne
11eltglcmt
helt
glemt alt, hvad
ef\;er at Lyset
Ly:set
Gud, ef'ter
,.,
Barndommen.,. .beder
blOder
,"
n Barndommen.,
nen for at ~~øve
~?0V€ $in
Gud.
. .
de til Gud""
nl soni et ~lvincndl;O
:lVincnde.... Sav,..
SIlV,..,
sll. ,Iar,
i:IeI, l.ukl(er
l.ukleer efter,'
srr.
•
nnat
at tg}e
tl?-le ::ned,
derfor.
meil, derfor
Inspe]cticn paa.,
mmer InspeJctiC'n
g :;lilli
:;]0.0: indsl,yde
indskyde he~:
her, at
lills S'~und
S'~und for at "
n lille
r frem. ]j"
Dc førte
f'øTte 1'01'-'
:ror-o
Een. paa, og hans.1ln:sigt
hans. llnaigt
EGil.
mel;e:t: '."e6,:.jcg.
'.·e~.:.j.Gg. De.ts~
De:tsr
. mel;e:t.
paf\.' NU:TJJr.or'
Nu:mr.or 49'.,.,
49'.,.. og
r han pHa
..
··..;.r.:
.'
..
'
,.(.,
1'ø1e sie;
si 6 'seu
sca :r.o1ig
:to1ig
kan 1'øle
det ble"G,'
blot, scniom
sem om I.nd·";;,.
Ind~:
det'.
'la klare SteJ1l..men,
SteJT1..men, .inden.
.inden
aa
.
h.fen har røbet·
b.f,n

er
..
er.,

hGller i:kke
ikke at
eg det hGHer

c.
, .
,

Samtalell hen
han 'a~
af. sig
dør 8QI;ltalen
bliotekarGn gaar,.(Man·"
bliotelcarGn
gaar •. ·l\!an.. "
/rr.en
unde~
Dønnen
'ir.en midt unde
l;' Bønnen
'
,/." .:,,:,
"....
. ,:""'.'~':.~,
slaa.r øjnene
øjnene'di?~'
man slaar
op •.
?Erdst
Erdst GllS egen Tur

....... •
D ~ (en.J'ange
(~e tæller altid ~--de:t-~ve
Dagen.6l.--d-e.:t-~ve
........
69 D~
Aar) ble'v
bJ.e-v man overi'ø.rt
oveti"ørl til Kcn.c€.~on.sJ..ejren.
Kon.c-€.!It'rat'i·onsJ.ejren. Man er endnu ikke
Aarj
forhørt. Mfu~ synes ~sten,
næsten, man er kommet paa fri Fod, man be·
beo
bl~ f'orhørt.
gynder at grave Grøfter med sand Begejstring. Selv her gælder ForIDa,
budet imod at være i daarligt Humør. Tilpasningens Tid er forbi, maL
er blevet en helt dygtig Fængselsrotte. Allerede den første Aften
:ror, a~,man'
a~,man\
er man kommet i Forbindelse med en Fange, som kan sørge for,
faar Toba..lc
t11
.
"
faer
Toba..1c
smuglet
ind
til
sig.
I
.,30
ad 'j".
'h'
,30 Dage senere faar man Besøg af en Søster. Hun fortæller ,ad
Omveje ~ at 'man antagelig er blevet angivet af en af Damerne paa .,,,
Omveje;
"'
'~ontoret for at have indtaget en samtundsfjendtlig
samfundsfjendtlig Holdning. Man
Man.
'Kontoret
merl Udsigterne til at blive fri.
spørger ad Omveje, hvordan det er med
Bun tror, at man slipper ud om l~ Dage. II
(I Virkeligheden har ·de
Hun
de
hen:melige Poll ti,
lovet hende det hos det hell:Il1elige
Politi,
men
hun
er
klog, hun fortæller det ikke til en.)
en.l
forudgaaende
Tre Maaneder senere bliver man sluppet ud uden forudgaaends
Man, er ikke blevet. forhørt een eneste Gang.'
Gang.
Advarsel. Man,.

~et
Men Frihedssenderen? er der maaske nogen, der vil spørge. Det
har man faaet at vide for længe siden, det fik man allerede Besked
Korridorvagten.kom ind til en og
om fire Dage efter Arrestationen. Korridorvagtenk9m
fortalte, at Senderen var blevet tavs en Aften, men den næste havde
en
den været der igen. Der havde været noget Knas med Apparaterne, e~
forresten'
Spole var brændt itu eller noget ii' den Retning. Det havde forresten'.
. været en ny Stemme, som havde talt. Den tidligere Hallomand havde
Hænderne fulde med at organisere et. Par nye Sendere, det skulde
blive et Net over hele Landet, havde han sagt.
Og Georg?
. , .'
file man ogsaa at høre i Fængslet.
Fæ11gs1et. Morgenen efter, at han
Det f'il(
ind, var han blevet hentet til et nyt Forhør. Ud paa
pall.
var blevet ført ind.
Eftermiddagen gik de:.'
de,::.' RygtE;
Rygte 0='1,
O::U" at han var død. under Torturen. .
Fra det Øjeblik havde man følt sin Pligt mod sit Folk paa en ny
tavs sig selv at mindes Georg ved.al~
og stærkere Maade. Man lovede tav~
. drig at svigte.
svigt e. Ran
Han havde
ha-vde reddet en ved
ved sin Tavshed.
'drig'
fantasti:ske Hist~r1e
Historie at
.
Og nogie Dage senere fik man hele den fantastis~e
hemmelige 'politi søgte
vide, som baade Fængselsmyndighederne og det hemmellge.Pollti
at fortie.
.
Georg var meget rigtig blevet hentet af to Politisoldater, som
sl<ulde føres til det hemmelige
havde haft en Ordre med om, at han slculde
.Sygebilen, og saa
Politis Hovedkvarter. De havde baaretham ud i ,Sygsbilen,
havde de kørt ham direkte til et Sygehus
Sygehus,J ingen vidste hvilket
hvilket",. og
l1erfra blev han to Dage senere ført over Grænsen til Udlandet·. Histoøerfra
"Frihedsfronten". Men Fangerne havde
rien stod' i den hemmelige Avis ItFr1hedsfronten".
lIlere at fortælle: ~aa
:;Jall. Sygehuset,var
Sygehuset. var Georg blevet indlagt
indlagte:rter
endnu mere
efter
"Bilulykke'" og foreynet
forsynet m.ed
!ned udenl8.lldsk
udenlandsk Pas, og saa
sao. var han blevet
en "Bilulykke"
kørt til Jernbanestationen, hvor en Sygevogn var blevet indkoblet i
Udenlandserpressen. Paa fuldkommen
:ruldkommen lovlig Maade var "trdlændingen"
"Udlændingen"
tTdenlandsexpressen.
til Friheden.
. GeOrg kørt over Grænsen og ud ti~
.
sandt: Menneskene er stumme af B~~ndrlng
Bel1ndring
Eventyragtigt? Ja, men sandt;
.og fulde af Begejstl'ing.
Begejstring. Sandan
Saudun noget i?iver
giver Mad:
Mod. De~
Det afslører Pol·iPoli.og·fulde
Erihedsf~ontens ypperllge
ypperlige Organlsatlon.
Organisation.
tiets Afmagt og ffrihedsfrontens
Desværre blev en af de to unge Drenge, som havde spillet Politi,
·genkendt.·
senerG. Han blev sparket.ihjel paa
g6nkendt· og grebet nogen Tid senere.
.
Krilllina~raad E.s Kontor; Hans Forældre sætt€r
sætter en Dødsannonce 1 AviKr1mina~raad
ogsaa
sen. Næste Morgen føres begge til Koncentrationslejr. Men agsaa
dettee gi
giver
~~d. Frihedsfront
Frihedsfronten
sammensvejset.
dett
vel' ~:'~d.
en er sammensvej
set. Den holdes sammen
af Baand, sum er stærkere ~nd Døden.
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HVOl'for skal d6'~
de'~ "',:;;j)"slig",
PO,'i'~i
af':_øre en pol:ltisk Fånge?
Fånge7Af
HVOl'fol'
'-,,;;;"el~g.'. Po'
i'~l af;~øre
Af
ij:ensyn til .ham
,ham selv Cv;,,
.!""!'le Sag"'
SagO' }cr
0pklare, hvorvidt
l'.vol"v::'dt han ,er
Hensyn
,C. ,!Clnc
lier at epklax0,
;I'i3'~'~r.ker i'am
J'am fa:;:
for,I eller ej? Ne,t\lrli~visikke.
NE'_t'J.rli~l;iS ikke .
skyldig idet, man :J:i3·~'"r.ker
l,:u':.er 3116
811e Om"
Om;, ',ændigh"der.
da.- han iklcGer
ikke er aktiv
akt i v
"Skyldig" er han jj o c:\(:e1'
,ændigheder. da,
Tilhænger ar
af els
rie hlagtr,':',"EmLc.·
!l'lagt!',~,venLc.' :.iaI,
:.ia.Y, behøver
behøvt.r -ikke at'
at'-tage
noget -E:03nsyn
TilhængEr
tage llogett):ensyn
. ~il h8Ill,
er ,retsløs og
blive:,1:l€:i1rst~et.. ~.J,,)'~I~.~o
ham, han
haner
og k,ai:.
l:,ai: pr:::1.cipiel't·
pr::"lCipieltblive:l:l6i1rl3tte_t
ll.J.:l-~I"z."
sidde 1i Fangeflskablle
~~,;~"c
Fangenskab l-le 5t
st en,
eD, .af:
&<f'. si
81 t-,J,i;t,,;;:up.,6p..,··~pjFm~ME-ø,r6r,
t-,. Li.;v:,;;:up."P.A~!';ltith~M~~a~~·
~;,j" . "
c
-- ~,~";.~
",:,,--,,~';;~';.;,:'--'--"-'
eneste Gang.
. .." .-.'"
,"~" ~
::;v:
':;~~;", .. '"
Aarsaget: til,
';11, at c.et :.erort!elige
:.eIfilJ!elige Politi·anvcmderForhør
Politi, anvender: Forhør -~', i i
Dette er Aarsager:
'.
,i saa uhørt ringe UdstrllCkI'
U6strÆkI'.inf.:
noget, som altid forbavser'og
forbavser'
,i,
ink-: - 'loget,
skræmmer' den uerfarne. Utallige
Utr."ll:!.ge Fanger
fanger hH
vel' arresterede og løsladt
lø sladt ,igen
mer'den
bliver
længe;;-e Tidi,]'orløb
Tic;-J;;'orløb uden nogen Sinde athave
athave_ væ efter kortere eller længe:re
;
'
ret i Forhør.
.
, .
'- , PoJ_Hi e.ltsua
e.lts(la pludselig
pluaselig giver sig 1;il
cil at for, Naar det hemmelige PoJ,iti
fo~'
Man'd; kan man gf.is'
gas, ud :'ra,
~ra, at det ikke er aT'
aT noget som helst
høre en Mand,
Heneyn til h8l'l
h8!!l seh',
selv, msn fordi det pua
paa en eller anden
and6n Maade ,tj,e!1.er
_tj.e!ler
Henayn
PaU tiets Hensigter eller ,Interesser.
"
.
"" ..."" ,'Politiets
Interesser.
noge!l_ virkelig
v~rkelig skarp Grænse kan 'man inc.dele
inedele_FcrhøUden at drage nogGn.
:Forhø'første, anden
anden,']g
Grad..
-.
'
rene i 'førs'te',
og tredie Grad•
Førstegradsforh,)T ::Cammer
'-::dmme:::, sædvanligvis kun Jl[e=esker.
M'e=esker, som'er
I Førstegr'adsforh9r
fri. Fod, ,eller
eller Fa~1gel>,
Fa~lgel',som
m<ore Giler
eller mindre maa henregnes
l:!enreg~es [:.11
[,il
paa fri,
.som ffi'On;
"rene" Gidsler.
Gidsler.· Hensig'GGIl
Hensig'c6I1 er dels at skaffe Politiet,'€t
Politiet ,et Ind1;I'yk
Ind1;ryk af,
"renE;"
dels at ,faa
.1'aa OplysniJige:r
OplysniJiger om d'e
d-e
vedkommendes Karakt'GT og Indstilling, d6ls
Sags:::-, e&"lte
ew::elte Personer, aktuelle,St6mnircger;
aktuelle. Stemni::.g6T; FQlks
Folks
mest forskellige SaBE:::',
~Gt andet
~~det etc.·
etc., ~orhør6t
forhøret'kan
m~g€Til
Anskuelser om det ene eller QGt
kan i m~g6
Tilfælde tage' Ferm af "n
Gn uxuan
urban Samtale. Dette :er
'er farligt, fordi
forei Ofret
ræld€
derved føler sig lett iit
mGd Ting.
lit og pl',)lJlF€r
pl'llJlFer ud med
Ting,.,som
som det helst burdr,
burd,;
have tiet msd.
med. i\Ien
f,iien pluc.sclig 1:an
l:an ':'onan
';'onan fea
faa en anden
aiJ.den og ;11e1'e
Jlere truende
haVe
Karal:ter.
dukl,er
fr,.,ill. Politi;mænPoll ti,mænKaral~ter.
Ind
imellem
duklcE::i:'
Trusler
af
all"
Slags
fX·cim..
p~udseligc Ras~rianfalG,
Rassrianfale. Det ~agler ned ~Gd de mest
m~st utrodene faar pludseligE:
lige Besky,ldninger.
Besky,ldDinger. Dette er ogsea
ogsaa farli
farligt,
fr:rdi d",n
den ~lsrfar!l,,'16t
~lcrtar!lC:. let
lig;;,
5 t, fr;rdi
sigskræm.me
usrfor kcll1lJ:C.6r
"t
TiDE,
i!>:ke,burde
lader sig
skræmme
og
Qsrf'or
k~=6r
til
ilt
robe
Ting,
som
i~keburde
,
"
være nævnt.
.' .,
'.
høj s',: usandsY;lligt,
U.'3andsY~11igt, a:
e.~ '.i'n<slsrns
'i'n,sleriJ.e er
"r andet
I Virkeligheden er det højs':
MB.n kunde maaske rClsonn6re
rCJsonn6re son: saa;
sELa; at (let
(iet heill!llelige
heiu!Ilelige Politi
end Bluff. Man
nu og da maegøre
maa .gøre Alvor af sine Trusler,
Trusler. for at
ai; Folk skal lære at
dem alvtrligt. Menheri~od
Men heri~od kan man iadvGnde,
iadvende, ~t
qt ~ruslGrn6 til
tage d6m
Stadighed- bringes i Anvendelse un~6r
unler de
ce sae.kaldt
saekaldtee 'fredisgradsforhør
l'redisgradsforhør,"
Stadighed,
saa at deres Virkning i Aln:ir..deliglled
Aln:ir.deliglled er tilstrækkelig stor.:Cet
star. Det 'a:
'0:I:'
aaa
ganslte sikkert rent
rentundtngelsesvi:o,
poli'~iet gI'i"rÆ2'
gribeJe til Vold
Ycild,"r,:fsganslce
un<itagelsesvis. at polihet
;10:sSIHi uvæs.er_tltge.
uv,~s6r_tli(';e. 'Ting,
-Ting!
handling eller 'Tortur under Forhør, SOl!! gælder saa
c.e kan henregri:es
henregri'es til Kate/6'Jriell
,Katee,,)rien Førstegrads!'orh02''Førstegrads!'arhøl';
.- ..
-.
at C'.e
os tage et,
et,E1'::s€nrpel..
Gros8srer Ruhleben bliver ·'p1.uds€lig'·"
'pludselig',:
Lad as
Eksempel. Grosserer
·h0S aet
Jet hct.'l!:lelige
he1'l!:lelige Politi. Han indfinlieT
indfin6.e:r sfg t
til
'kaldt til Forhør 'ht's
i l :den
den
bermnmede Tid ag
og bliv€!'
bH VE!' modtaglOt
modtaget flf
er en høflig Kriminalbetj09v,t.
Kriminalbetjent. Til
ber=ede
at. begynde rned
raed 61'
GI" . det umuligt at
a':, vide, hvad Sagen dr,·,jBT
dr",jBr sig on:..
an:..
EJi;n€r føres pnc.
pau T~lle.·
T:l1e. 'T9nener
hele, TidEn
Tiden høflig
høflig.,
Forskellige Emner
Tpllener hele.
..
Pludselig bll
bli ver,h",n
v€r,hc~"'l spurgt, om hnuhar
hOll. har gade
gode Forbindels€T
Farbindels6r iUdi Ud .. ,
Pluds~;lig
maa indrøm~~, &t
~t d~t
det har
har'han,
hlin er jo Forretningsmand
landet. Ee.n IDaaindrøm~jj
han, hun
af udenlancsk;;
udenlo,ncske Yarcr.
Varer. Semte.lell
Si?..mt2.len drejer Sig
siB 6n
crll Tid o.:.
o~-. dette
og Importør af'
Emne, og Tonen rnar
f('lar Gll
en 1'16re
'truBnde Klang.
K).ang.
-,
Emne.
mere 'truende
.,
, Beo.
SQll.kemmer
det; :,JIUtI:>el::'g,
?lUllsel:'g, SOLi
SCL. skudt ud .af
,af en Kanon:
.kemmer det
"I.'"'
,"De lccnd6r
('
kender HerI'
Herr X.
X.~

,'<~e{~~t~~~'~E .
;i:!tli~~~~
,~:::'o:i~6F
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~;~ ''t,iv
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lid. ved. Dc "'ro' ha.m{~·,.
f(.7;l~l;:e <:1Tl.3.8.
:;;mall Cply,minger,
Cply:minger, sor.,
·SOI.1 tilsamri:en
tils::nnn:en h!l.v.de
hav.de været r'Ot
ret vigsn [1.",k1;:e
~-:_, tJ~l{:~~:'l~!
tige' for
fol' Politiet;.
Politiet. MB;}
Mej} efterse",
efterse).;' Grosserer 'R",lll:lebenbaade
er en erfatige
Rulilebenbaade aren
De kendtE! ham1 LV~dDfll:
l:J.ar en st,.erk
st'.erk og .lll::idig
m::idig Karaltte1",
Kara1<te1', lader han
hen ·sig
·.sig ikke narre,
ren Man<l og l).ar
'. -,J,: ·,~;i·
fa:tl",oldsr stadig,
stadig. at
s.t han
hall ikke
ikks ved noget
noget,, ·som
SOlll kan· være at
af Betydmen fa:ctt,older
ec; tror ku.'1de;i!.,:n:t,'I(
ning fc,:"
Politiet.
. .
fo,' 1"011
ti et.
,
"'0""- .
:rJ:ernhæves, at Forl,ør·,t
Fori,ør·;'.: i·
i' det tørste
:første Tilfælde vilde være
Det b'1lr.
b2lr. fr"mhæves,
Y€1;€t Y~:;L..UoJ..:I·
Q€Zet elskværdigt 06 bshageligt,·men
b~hageligt, men vedkommende vilde
v~lde langtfra
endt Qe~et
~ilzb.6n~A •.
g;jt:-:t et godt Ir..dtryk,
Ir.dtryk,. tvæl'-;Un.oå.
tvær-:;:l,moå. have af:sløret
at'sløret 3ig
sig som en·
en' svag
have g;H:::t
..uJ.pe:~;~
og ·usil~i(er Person
Person,, ·hvemman
·.1Il6:\ske· .ved·Le
ved..Ls jlighed"kan
j1ighed,Jeart P.I'ejHlec.;1'ler.e:.
P1'6J311a,;1'ler.e·:,
ogusikice.r
hvem man ·;msrl.ske
!L-i:':-I'··t·trdl~t':~.
OplysnPl.ger
Lil; SOI!J.
SOI!.L ·;:;ocit:
;;;ocit kan tænkes at have .Forb~ndelse
Oplysni.
'leEr ud af - e:"l;
Forbindelse med
til. siet Spil..~:~J~'l:~'''.~.
Frihed:fro:'itsIl, .I:",en:
.!:len se·m
sem ·smntid.ig
'sa!l!ticig o;"rne
~'3rne vil staa sig godt med de !IIlagtlIlagtFrihed:f1'o:lcten,
, at han ·var. t'lygt,et..t1:ii."
i,ort sagt: en
eD. 1',,1',:
l's:;:".: -c,
-"-, son, lilan
,ilan bør holde øje med.
med,
e ha'lena". kort
vol'naur SaEcDe.hatr.51i:!.u:sti?
I ;;;12,.c_,=bens
;;;i".:.Gbens'l'il:t'a:2.c.s
slm;';er ·?nrlloret
'~'Ol'horet ganske vist ret uvenligt;
'l'il:ta2-t.s 8lu·c':er·
[;e napporti;r •. Det~T-ib!ed'E:
P::::U.tiet faar
faa.:r det'
de't' Inllt::~'k,
IJ:llt::::'k, at Grosse,.'e;;;en
Grossel'e:;;en hører til
t~l dem
dem,som
m.en P:clitiet
,som ·man
man
L Efter "t. ,ØjebH·k:ih.~titi·åhkt aldrig
aldri,,; ::ol::'l'D.er
VegHe ]J;"..',
rr:U' ,hvo:.:fo::for Besværet
~:6icmer nogen Vegll<2
hyo:L'fo,:, ;nan sparer sig
sig for
.' han ikl,e truttet X5'si'deti'4!n_
med li"';
. .
8."; tincalde
til:calde hmJl
hffill of·i;ere.
of·~ere.
~:t mødte!" og ,~P.:';s.~t:.IPioJi:Qs~'
SOl:l Gn almindelig Regel g;,:lder
gælder det derfor,
o.er:for, at. PJ.an
1Uan under FørsteSOD
..':"'-'.rl);.C.~~.~i,
7"".;~-r, . ..t;:-:~~"-:
""~''''m'
gradstbT'cør aldrig.
aldrig,skal
lade sig skræmne
skr=e eller bliVe.
blive. forbløffet,
forbløffet , men
gradsfbr'~ør
skal lads
..'
. .!I'L.,:.:::-...•.•..~.•
' . ,. -'"";''::'',:,,~l(',;,'~;it:t,I i;l;'~:.' vise s:g rolig og karakterf'\'1st
karakterf?-st [naturligvis
(naturligvis ikke tvær.og
tvær .og udfordrende,
L jo uceltlkkendn':oril'jden'?tltrlil:",. da dette 16t
let faar de uligeve;gtige Po
Politifolk
l i tifolk t i l at miste Besindelsen).
ae::-de Pcngr,oglD.troc\ii..~t:l'å~"bP Og da
daPclitiets
fea Oplysninger
O~lysninger baadeom
beade om den forhørte
Politiets Hensigt er at faa
jli€I',sd, de.'s.ad.VG.d.,s,t:,.Bordi'
cg orr,
orr; andre, gælder det om
om. at .ære
-;rære saa
sae forbeholden, uklar og
selv og
. ..... '~~:o'~.;;c't:l'!.~:~mq ubestemt som ;nuligt
muligt,, m6n
men naturligvis uden at Veu'E
være svag·.
svag eller upaali,..
up6ali~
orJ~ Ganske a,lm1Jidscl;i.g'€~T'l~::c,'
anden Række Gl:
SJ:' Forhøret et led
I.edii den
den·almindelige
Terror. og
delig. ::::: andEn
almindelige Terror,
; Saadan nogttj .som ..e;·~~;;:vsn:"",""
der:for om, at man ikke paa nogen Maade.
Maade lader sig skræmme,
det gælder derfor
. c'. . C:.cH'::":E.A-~~i'::<1':1't;'æ:~ø. men hol~er
holter Nerverne ~~dcr
u.~dcr Kcntrcl og for~øger
forsøger at gennemskue
gennemSkue Pol~tiet
lner i. Udh.ndGt" :',:D,e,~endt$c~~;1N paa sa:nme
saumE Maade, som·
som det forsøgGr
forsøger at genne~skus
gennemskue en selv. Tyskerne
1,: hjai.p hamogsaa'ofutrtlj:on't')t!:,2't:
sc~v skabt den Udmærkede
udmærkede Talemaade:
Taleroaade: man
Man muss sieh nieverbllitten
nieverblli:f:fen
har sclv
.
'
. .1 :;>~,+;~ r iI't.b'3';.,,:u ~
.
~ ':';' tl"'~_ ~;;i;J~~,~::: lassen.
iGe:!:' Pall timahdell.":~l,.
~d6ngradsforhøret gælder hele der..
den store Gruppe af politisks.Forpolitiske .Fork":del1gradsforhøret
".
. .. c'"."~)P.r,t.r1~'*'}~"3
bryders, mod ~vem
hvem Politiet sidder
brydere,
~idder inde med et større eller mindre
g har ikke gjox:~....:li&~'}~iåJ:2~j~
Eevisinat e:tiale. F.orhørets Formaa)_ er her
hsr hovedsagelig
hovedsal';€lig· at fremskaffe
Bevisinat
;,','lhA;;'f'a "nAfi.6,,_
fl'ere konkrete Oplysninger sami;idig
sam~id.ig med, at det naturligvis er et
flere
t faa I;em til at .
barsk •
Led i Terroren. Tonen er oftest i Begyndelsen mildest talt barsk.
Civss to ili~ighe~
ikke bare med
Æed Trusler,
Trusler,men
Paa de kritiske Punkter nøjes ~an i~kG
men gaar
D<;ts .agenter.2r1~,!d
Haandgribeligh6dsl'. Der.
DeL f'or:tørte
forl:ørte t.rues
trues med RevolRsvolundertiden over til Haandgribelighedsl".
ave. v/;:Jret;&J.-l-!;iel'·
affyres - eller bl~ver
blJ.ver udsat tor
for Lussinger,
Lussinger.
ver _ som alligevel ikke af.fyres
aa gætt€rc~oLG
"lett6re korporlig Overlast".
.'
Spark og anden "lettere
OI;1fortsatat'::;
I hvert en.,.teelt
6n.,."celt CI'ilfælde
'l'ilfælde bør :Wange1'_
)i'angeJ'. gøre
gørs sig klart, hvad
hvad Politiet
npget;. s~'j;er.::
Det. er normalt ik~einteresseret
ik~G interesseret i
egentlig har tænkt sig at opnaa. Det
ser.(jr~Ru1:l;I.~lHll'1
Kendskab' til nye Per,-one::,
Per~oner, som
smit kan arrc-.;teres, sea
saa naar der
at faa Kendskab·
er Vejr:mei:f",'t'hvt
i;;!<:e blot Ecnsigte:l
Ecnsigt€:l at skaffe flere
:flere
spørges om medskyldige, er det i;;~e
lf>...ndet •. Po.l,iU·s1i'
Koncentrationslejrene. Polit.1etvil
Politiet vil vide,
vid.e, om den he=elige
Fanger til KoncentrationslGjrene.
Detviser;s.~g.J\:~l
Fangentilhør€~,
hvad€; flere
fler·e; l!IIGdarbGjdere,
Medarbejdere, som fort:fortOrganisation, som Fangen
tilhøre':", hvade
30len• .'.J?o1j . " .
der:for udgør
~dgør en direkte. Fare for de Magtsat er i Virksomhed, og som derfor
:-!.(,~,,-~~
havende8 Sikkerhed. Hvis
livis FaLgsn
~aLgen undeT
under Trykket
Trykk6t af
at' Truslerne lader sig
havendes
sældt.·Men;
skrælllJ.'!l6 til at angive andre m"dslqldige,benytter
rledskyldige,benytter Politiet. ikke altid
Skrælll.lne
termmt ','af
lige Vej og arresterer
arrest6rer dem.
dcm. Det lader.
lader.. tværtimod som
som ingenting og
den ligs
n:::ed.:cog,hvo
sætte~ i Stilhed
S~ilhed sin"
sine Rapportører i Virksomhed fdr
:for om muligt at hitte
hitte'
sættG~
Kunde ·PeA:~,
:fra V6dkommend~
vedkommende til andre Organisationers Grupper
Rede paa Traa~en6 fra
'
_ r.~t..rJr~:
og vid61'e opad til disse "hcJjere
"h~JjerE hGIl'l:"elige
hew..I:lelige Ledere", som
sOl!l:Politiet
ogvidsJ.'6
Politiet
"Rvis:Ruhii'
frygte:' som Pesten.
Pesten..
..:•.
.
frygte::'
. . ,
:akte:t"',:,.y:l::'r
.I
Andengrads:forhøret sc~ i Førstegradsforhørst
Førstegradsforhøret gældsr
gælder det, at
I Andengradsforhøret
r borte,·;at•. " .
F0liti6t ik~~
ikk~ VEd
v~d noget med Sikkerhed, gør det i Almindelighed
_ hvis P01itist
maaskekan"J GErti
.IU.vor af
a:f sine.
sine Trusler. fortID.'
To:;:tU1.' eller
eller' Skydning, som·
som der
der trues med,
ikke lU.vor
mg 1llIOd, c,t ..de
Brug ,hvis
F:J.ngd!S ~g"n
~g."n Optræd6n
Optræden er saaledes,
saalf.Jdes, at Poli
titages }:un i Brug,
hvis Fangep..s
PolitikOL~et til helt
:fo~k6~6 fulditænGig
ruldstænGig miste~
mist6~ Besindelsen og lader
lad6r deres sadistiske
fOlk6~E
"ligheder fa""
fa:;>. fr.:.t
fr.'.t ::0':
urf..,,,:r clct·
(let· stiltie,nde
stiltie,nd6 Paasjwd,
Paasj,ud, at man
Tilbnj <;ligheder
::'0~ urf..'3J.'
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.',v
:',' ''.: Sonn,,:::t
"':vr.:·,~<,
Sonn'-:::t 'oli'Nl'
-oli 'N l' c~c;~,:endG
c~,'~,,:6nde ctrrGsteret.
[lrr5steret. H:;:.n
H~.n Gr
er g~.l1skG
g:--..nskG ung, og
r
j"~,'!h::J~i['GE.r ingc~':;i3t,".nk€
ingc:~':J.3t''.nk€ om, ,jet
ilt 'han
lian skulde
skUlde have
hav6deltaget
aktiv)',
er J:,o'!ie:J~ii'G€-:::deltaget aktivt
or :;>t de
T " ikke f,or
,'F:1::lt'5dskampen. lian ",liY5r
'oli1'er a:'tsaa
a':tsaa t'aget1FQrhø
t'aget Y.Forhør"
f.or at !'øbe
!"øbe
.:E:l':ltedskampen.
"'~''''~>'@,;:r'''-t:;~~~t~ in<o ,j.-edl3kyldige" men
IDE)\ i'ar
f'arat
blive forelagt -:sine- ..nedsættende
.uedsættt ende Bemærk.at blivefOrelo.gt':sine
ig saa rolig, karakterfas(:;.bg, ".~, in'o,j,'e'dsKyldige,
ingC':l'\ oE.o.e, EIagtha"r.:n~'e. [jan
ill,,'sIr,ed B.yggen1ll0<} Væggen;, 'og ,en
lt Kendskab til:an.~,~~pred~:"'~;',', in€~. OI!:. .6.e. HagthSYfCrf' e. Eia]] st il1E;sII'.ed Ryggenlllo<JVæggen ;,'og ·en
t.imand stiller ~ig.l'oran
flig 'foran ham.
ham, og
e'g læser op af.
at. Dagbogen for ham:
ham.
olit.imand
t opgive deresNayp:e~~~'ll!ell!!:t,: 'oli
Ol' hv,:;r·y:rænkend.e.Udtalsl:1e
ll,,!.,r.r~rænkende,Udt
alsls€ giver .en
,en ·tilstedeværende
-t
i:!cstedeva:rende . Politisoldat
Pol:lti30ldat
t man kun kend6rin1l6""...._ .. ~l>.: ...~ •• , or
lOnge }'ange
)!'ange et Spr:.r:e;:
Sp!:.rO: ",lle,J:,
f.lle):. en :r,us·s:l:ng.
,"
'~;:"..':,.. ....
"
,
en Enge
Lussing. "..
.~;:
. . ,'
anja uden Ri1l··"'-"'~"""'-""
Dstt-€ ,:FqrhøJ:
:,'Fqrhø,~ gentag'es .maaske6'".l.l
.ma.askeG:".ll eller.,;to
eller.. to .Gange.
.Gange.: Saa
So.fi,taar
Dette
taar Drengen
?,,~"';,~,ov~i.rl'
at."være'-'iFr"dc-i<:fF'l1'.n!;""el,et'·;c~ll,'A~·,ll-~,:pl:;4W1&i,~g
P$.Ma,glb,:;::.I.:.i..
ov~:rr:t ,:-tcvære,.·'1
..FrE.d,i':'F~.ngd.et";:~1'k4.~11t;iThHl~4Wl&j,"P.g -A~I~agJb.;::.l,;J",
S~r~kmg u[5UJ.g-,-', ' ,.
avciC'.E .lkkeha:rnog<::rt
,ikl<:e'harno@;;;;rt Inter'-:'s'SG
Intel"':'13S6 i 'at gøre·Ungdotlll11en
gøre· Ungdo1mllen - "'landets
"Landet.s ,Frem.;.
,Frem,;.
av<::"".6
J bliver forhørt i"ina:~'a', T,fm~~:;
tild'eres Fj6ndc,
Fj€ndc, bli.ver
bliver han
han.retsnart
par. fri Fod, ,.idet
,I'et snart sat pau
nCl, 8:,Jise eller ga.e,:pa!,1-''I'o,;l.:i.·~'t-. id" ~..., tild'Gres
ref;ner. ll1ed,.
med,., at
at,For:t'løret'
har inde;ydt
indgydt ham tilstrækk:::lig
tilstrækKslig Respekt
RGspekt
an rUf;ner.
Forhøret. '::th:;:
?;slet', men h(;ntc~ oft(3'.fuidtphi'
orde
Magthavende.
or
.de Magthavenee',
nd nen Ci -,;,rPolit:fe:t,1:1Lat,
Ide.t hele tag.;;t
taget forsøger ds.t
de,t hernme).Jge
hellllllelige Politi'
Politi at gaa ll1indre
mindre
Idet
nder Anstrengelsenl, ,d.es hurtf,..
strt:ngt,:rl."em mod dr, af'
af de
d.:l unge.
unge Fanger,
FanGer, som de ikke
ikkE. mener er alt for
horn i ~';'f;d. Men hvi-s',116.'Ber·I",;,;~ strcngtf'I'ell1
orhærded6 ideTes
i deres Tropaa Frinede.n,
Fril1edE-n, idet man haaber
haabE.r l" at cle
de i Frell1Fremn de I'orteætted6-,1,1VllutcSdG,og-- , orhærde:d6
iGlen ,,1.1 være lydige og loyale,
loyale Statsborgere.
Sta"i:;sborgere. IstEOQ<3tfor
Iste'.i·:.:tfor bø.r
bø,r saaideilvi'l
fhre Uf:e~' . Dette ;;!"m$.ask"i,':.r.,.
dannG'JIlge
Me=esker holde sig 0:6t
~et klart', at hvis de :orsøger at
danne
:.mg€ Ii!e=esker
6styrke og Selvkontrol"kan ..,".>'
pek\::.iel'e iidsnne
Omstændigh'cd og viser 'rilbøjelighede:r
Tilbøjelighede::r ti,l
ti.l V61vilje
Velvilje
peh:.l.eI'e
denne Omstændigh'"d
skuGr·' 'I'srro'ren og tagor Sine'
vel' fo.r da
do Ma.gthavende
Magt havende ,vil de snaxt
snart blivetagGt
blive tag:.:t \mdG~'
tmdG~' EGhandling
BGhandling
ver
er' sig s]cræIr.11le ,"u.Gtop,tordL"
og bH.ve
i l pis}?osition
:og
bJ.ive truet elle:tlokket
eller lokket til at stille sig t
t:U
pislJosition som
, og son; ved-med s:j,g;selv,e.t.
uivere
'
0'1
"c·re.
r ,til at føle sig' som et stærkt
<> '~"(Jr baade
baadeFørsteAndengradsforl1:orene :gælder altsaa
altsaaReglen,
°iur
Første- og Andengradsforhørenegælder
Reglen,
Stand, men som et Vrag, hvis '.~
noget alvorliGt at frygte.,
frygt~, 11Vis
hvis Politid
Polit~€t ikke~,
ikke ~,
at man ikke har nog'.;t
,
, ,',
,,'-'~
Farrgen har Kendskab til Q!~rQr.qgntlig_Y1gt1g~_liQwm~ligh~~§r..
Q~~rQr4§ntlig_Yigt1g~_liQmID~l1gh~~~r..Men
til Grini efter· athave.-gennem'-' at Fangen
et saadant Tilfæld:o forvmdles
forvOJlole.s icorhøret
i-'orhørEt snart til et
Gt Trediegradsi et·
dt og sagde, at,frdet var jo
forhczr.,
ikke noget at vide hos mign.
forh~r.
•,Trediagredsforhør. Ski1E'o1l': vægrer
vægr"r sig ::J.c:i:'malt
~crmalt veo6.
ved. ii.t
B,t tro pa<::.'
paa' TrediGgrp.dsforhør.
loU:
Skile havde gennelllgaaet ,Ti'ng,- 'som'
o1'ing;,,(', SOlD
SO!lJ :nan
;.an forsøG"r
i'orsøgr,r HL
t'.t offentliggøre i Udland12t,
Ucilandet, bli.v.8r
bliV:8r enten
edfanger, de kastede ikke Skyg'-' dring;;i',
undercry~t .ved
.v6d Pr",s
Pres i':L'.aDiktaturlandets
f~nDiktaturlalldets diplomatiske :':lepræsEntanter,
~epræsentantGr,
underGry,,=t
ornøjelse at se, hvor hurtigt
e'11e1'
e'ller ogsaa trækker Fo].!,
FoHl ),K'"
jK'~ Sl~ulderen
Sl~uld6ren og siger "Prope.ganda;\.
"Propaganda;\.
frisk Luft uden 'Forhør og':", __
c,
S<?:t;.v i detpa.s.gælG.0~,de
detpaegælQ;mdc Lend
L~.ni'~ hm:
ha~' Skildringerne ofte svært
SV<Ert ved at
St?!v
og Eelv om ikke Farsn ,var:;":..:"':
v,inG~ .dltro.
..i"iI1;ro. F61k~jlc\:1\1E'r('T
FblkF:llc~,,\lFr('r over, om
GT:] d€t
d<::t ikke dels
delserPaaful1d
er Paafund af
g selv, at de'var :t;:S'!iand t'il--,' vinG~
fentnsifulde.Agit2,tol";1'
:<l6l'~
e-r Pr-opcganda,
Propcganda, som sk:"dcr
sk:,'der over Maalet
IiIlaalet
fant
o.si:"'ulde.Agit Q.t O:L";l' ,d.el
c~ SI'
'
'. ~ : ::~';..;,:t"'·,~" .. ,,~,
liGS;' tiltalende
tiltalend,,- KildET.
Kilder. Dette
Dettema;8.
~t:.JIllllerfI'a lias;;
maa Frihedsfronten
g ~aa sin Plads at "nævne;" at ;:,:. ellEr ::t::J1lillerfI'c.
J\IJæ:::'kGtil' og inJ.:re·~t(·
inJ.rettc ".ig
,3Tter. Det er
"r an almindelig Regel,
aegel,
lægge il'Jæ::'ketil'
"ig ·3ft",!'.
bryder S8IIllllen und€r'Fo.rbøre!i.~::_
bloddryppende.RædEelsskil<l.ring"r er
61' for kraftige til at give delI
den
maahan gøre alt,,!.~r.):j~a:}lut:,~' at bloddryppende.RædEslsskil<l.ring..;r
Virr:ning. lios
Hos Læserc)l:
Læs6r'oL rej
:tej scor sig straks 1Il0dforcstillinger
ModforEst1llingeI' som:
ngsel og ingen Kon,;j'.Ep:i,tr,a~fons';,_, rette Vir!':ning.
"DGtte kan da ikl:c
ik}:G "ær",
"ær" sc.ndt"
so.ndt H cg "sao.ledes
"Eaaledes :Jærcr
mennesker sig ikke
"Dette
JærQr l\Ifmncsker
ket, og, som vi,eene::f:.e ..skal,-;"-:-"
ad".•.Disse
,Disse li1!odfor€stillinger
Modforestilling6r bc:'or
bc'or antagelig
Il1ltagBlig ikke pau
paa direkte Mistro,
illetro,
ad"
en af FrihedSfr,Cl"rl,~",,~#.S;,t~ø,',r,:s,',:,ts,', ', ":,'," ,'~,',',:
hi.::r et ,rGnt
.rEnt psykologisk ;"ctiv.~"ctiv.- et :MlSnneskes
ModM5nneskes instinktive models6 llled 'Fængsls'rn,E?;Jf~~.el'":,.,,,:";":' men hc:-c
viljGmod Sadisme giver s:;.g
p::'g l;d.try;,
'Jatry" i bristende Evne til at betragte
lttes i Stand tn4i'~<~J~:~~;;;~~Y viljG mod':Sadismegiver
en Realitet. FriheGsfronten
Frihedsfronten bør .derfor være saa beher;ør være saal:ede_fl,l;~1;;c',~el\';>-it~c,. Sadismen som Gn
mulig, n~E.r
n€:.C·.r G.€nof'fentliggør
G.en o~fentliggør 'Beretninger
Beretninger om T~'e
TrelholdG Standund.q,11~,'Jf.9~hø,.r,~J;~,~
•.;;,:: sket og nøgtern som mlllig,
diegradsrorhø • I d.ettr.
dette; 'rilf<;;ldG
'rilf",ld3 gæld.er det
deti.kke
diegl'adsfOrllør.
ikke blot om at undgaa
r
,ente, at den 'ep~,~""· ~,,
hjælps politiet me,'
ffie{ Udb::"c.clsen
Udb~~CGlsen af TError"
Terror, men ogsaa
agsaa at tao.
raa s61v
selv
at hjælpe·
'll1lgG af Skam °qver_,'
ir:.d::;tillt",d.c
egnc;de
den mest velvilligt ir:.d8ti
lld.c Læser til at lystre. Særligt egnBde
:bejdere-'ide:t;,':)t~
inQGigtstulde Slcribsr'.ter
SlcribsJ'tET ;;01'
";;':2r Ecnvendes
anvendes for at formulere 'Beretninog ino.:;igtstulde
vis disse bJ;;:t;~,e~
J!'ali'c b<lT
b<l.c do a:Ld.ris
ald,ris overlades'
overlades fil Fanatikere og brænbræn,gerne _ i hvert Faic"
om har røbet\Jf,en
dend.e Propagandister,
l'I'op8,gandister,
' '
~orf'illGtKultu~
dende
.
Mistroen
er ell~nll
ell~nu sværere at faa Bugt med,.
med" ikke mindst
lili
stroen i Udlan0et eX'
.ute.litdtens,'~to
fordi Frih~dsfront
Frih6dsfront en
En jj o <i!<:hs
<ikke har
ha~ r~(1ntrol
l~ontrol med Propagt'.ndaen
Propagt'.lldaender
tordi
der;j men
e at udvc.re""
erne '\ldnyttes
~en løb6rogsaai
løberogsaai AlmindeliGt.ed.
Almindeli~Led,dGn
3eretningerne
udnyttes
q,en
den Risiko, at 3eretning
. ~"; ~:':-..~-:.!~t
af visse Partier eller poliLiske
polHisk€ Kr6d~e
Kl'ed"e i partipolitisk Øjemed:Øjemed,·,
af'
Tl'ddiegradsforhørE116g'.iild8!'
T:::'ediEgradsforhørene.g'.ddex pruktisk
pr'c,k;tisk talt kun lien
den Gruppe a:('ji'anat "fankllldt. 'lrnl.f,"
']1'<')J.6'· 90litisk<:
golitisk<: Forbrydere. Og ogsaa
ogsae. disse
ger, som vi har kflldt
und~r:mst6s
saad',:l:l':; :,"'("1I'høl"
:"'('lr-hØl',, ::vis
::Yis Politi
Politiet
undt:r:-::ast
es kun saad''':l:lG
et med større eller

en~ f'aa'kar~t~,

etcrresteret,:c
og, som hE:ns 'Søn' ,
:.=lige ytringer o~
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tag6
t"g~
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vigtigGOp_
'!ilt'alt afs~.--"
afs~.--~·'
nde med usædvanligt V1gtigeOp'_
for at værge sig mod" dette det af'skyeliGste '!ilt-alt
DG ForholdsreglE:l.
FarholdsreglEf", 8011,
con, bør trcnffcb
trl.'"'ffes - og
c·g bør træff€s',l1e;~
træff€s'i2a~ cae
caa
. ",'
De
". .•.
,•. ';""
';'"''
vigtige Oplysninger"kan~tJekij~.),
Oplysninger" ,:kari'!l!:kij.. :,
tidligt st
6t Stadium som mulie;t
mu 11 e; t - gi
giver
holdeii:t;',af,},ig selv.
. tidlic;t
"ler sig helt og holdent,af.;_~ig
tørst og fre~eBt~ijr·p'e.h
frG!Illllest~er'pe.a '.
1et:er
væsent+igt, at siw
sa8 faa som
SODl muligt er indviede
1ndv1~1s' iiSa~
o altid først
JJ,~.t
·er meget vO'sentligt,
Saers
ers "højeste L6deren:,:·kait·mani'.i~
Lederett"klUiman ".E:
som det hermnelige
hemmelige Politi
Politi kan betegne :som
som "overordentlig;vigtige".
"overordentlig:.vigtige".
ger, SOI!l
sue.
Oftest har t:1J.:.'FormaaJ.icilt
t::l:J.;.'.Formaa1.;"8.:t>,~,,!:.
Jo fær:re
fær~e der kender de vitale Enkeltheder, jo færre bliver'der altsaa,
ne ,o'ftest
,1t-.: t
J'Q
naturl1gviis'.anvendt; s ø.1·
e kande
de naturl:tgvd.if.anv6i:lliersRi-~
somJ.,allrøbe.
Tortur, og des~o.
des~olll;i;.:idre
·Ødelægsom
,1,a11 røbe, neget under en. eventuel Tort~.
Dli;i).dre oØ,delægRalliril.erne af.
at. d'ElI111l;":'
d·er1'lilf;:~c....,.",
,.,,,
Razrimerne
' ..-.,.""
"""
lzan PaU
Politiet
volde i Frib.edsfrontans.
Frihedstrontens. Organ1sat.1on~a.ppa:h;t.
Organisat.iqn~~ppara,t, .,
..
gelse kan
t1etvolde
:>,iiiti. .. ;'~;;
.
J?9UtL:'.~~"i1
.'. .·En.. anden Forsigt
Forsigtighed.:Jfqranstaltning
er,l at
atBamtl~ge
"J1.:edyidere"
··En.anden,
19he.d~fQranstaltning . er
,o 8amt1~ge f1ll.:edyidere"
ll a1l.
at ga~,,~
ga~.,~~'"
gør1:,si,e .iJ.J..!';8alE\~.saa snar.,J enat,,demJ?~iv.:.~,;:.,~6a~.ii.,~etO;';;~~'''.·~':I,Il,-;.
tf"r ån'1ender';
anvender', 456 . VC1,L·
.. 'C,_~ __
itf'
... 'O,n:r
gen Grund til at blive hJelLIl!e og ventepaa, at det hemmelige 'PoUti
r·l,al korac.c.
kOIC!G.C, Under et,
et eller :aoet.Paaskud
skifte.Opholdssted,
rmaalet
altldat
maale;t erimidlert1d
€rimidlertia a1tridat
f,leal
'~ndet Paaslmd skel
skel man skifte
.Opholdssted,
SI!J.erter, at Fangs.\itvinges
FangeI1tvingeB
,:lGn uden
ud(m at berne
ber<lve sig I\Luligh6derne
for at ,holde
holde sig·
sig a jour med
SIp.erter,
,aGn
fioIulighederne for,
~g,,·
kenc,es 'i'
"i' desenere·,Aar·
desene.J:'s·,A:ar· en _
Begivenh~dern€s Gang. Hvis den arresterede
arresterede' nolder
holder ud under Førhørene,
~g~ kendes
BegivGuh0dernes
jO,'roligt
tilbe.ge og gr"noptage.'Virkson:u'1eden.
grmGptage."Virkso~'1eden. Men hvis
udsat :t'0i'~$n
t'tJt':"'6n Bas.'"
saa"
nder har været udsat·
kan man jo.
roligt vende tilbe.gG
11 ,· eller
l\'l:l.shandlingern6.harbtt·e,
n:angennGm hemmelige KcJ.Ilal€r
Kanaler faar!:.t
faar ~t vide;
vide, .. athan er
er "1æ..l{ket
"læ..ltket",
Ord. lVI:l.shandlingerD:6.harl:lft'e
.
n:angennemhe=elige
lkomroent:for' det
hemmelige'':''','.::..,·':
ll,oDGllent:tor'
.deth6rmneliE!iG"~"""''''
mnn 8ennem
sen.11em sine ~'orbinc61s-ar
]'orbincelser t'aar
faar at vide"
v"ide, at,iiet
at ..1et heIllDlelige
hemmelige
hvis man
, at "død 1I".and,
l'f.and, sl'alirer
sladrer ikke"~'
ikke ...· ,:."
.•. ··
Politi
ha;.' været hj
hjemme
c:t hent
hente€ im,
ijlj., findes der 'ingen
Udvej
Po
li ti hao.'
elJIlle for .s.t
ingen anden Udv6j
elld for ,Alvo:L'
begive sig af Sted - om muligt t i l Udlandet •.
, .
ægter enhver Lægehje;l.p·oti);
Lægehjælp'"<til: Fah'~
Fah~'.
end
Alvor at begiVE
hant ,til']'aIlge;ti·l·]'ange- .
oldent overlader ham
tradie lcorsigtighedsforanst".ltning,
];'orsigtighedsforanste.ltning, som altid eør,træffes,
bør iræffes,
Den tredie
.
__'.:_;....~~
~/~)~,4«
...
.
: ~~ ~ .'__ :....
::},,4i.;.;
karGktGrfast noJ.c
r.ok til'
til i :rette,.0je1:llik
:rette·.0je1:llik
er, at ingen, som ikke føler sif, karakterfast
n Fange vildefaaen
vilde ,fanen koloss!l.l':,:·,kolossal;.. ___
Et sluge nogle hurtigt virk6nde
virkende Gif'tpiller,
Giftpiller, bør deltas::;
delte,ss ii: saa ..vigtigt
at
elv fik Lejlighed
selv
Lejlighe'i til
Ul ,at e:1ve'~,
give".
FrElcdsarbejdc, o.t
at han ':::an
':.:o.n forventG 'l'oJ;'tur·,
Tortur, hvis hnn
hm'l·,b,liver
FrElc.dsarbejdG,
'lJ,liver D.J;'resteværet ·Udsat.for
•. Det e;r'der"::'.
e7'der·,,;':'·
::-et. I Norge har vi været Eed
EEd til, ~t
<.et til og med unge.P1ger,
unge Piger, som har
h20r
ar været·
Udsat ,for '.
~Gt.
tninger''om
om I\!!ishandlingerne
Mishandlingerne 'først
s1)i118"1; . en vigti,;
vigtig Bolle
BollE: ii Frihecsh:oL):l!3u,
Frih€"sli:~.L):len, haI;
h~r hE,ft Mod til at sluge
tninger
Sl1illcl;
..
Giften.
' ' .' "'
.'
me"s
ihd.ireh.-t'e Form.'
oers eller mindre' iild,ireh:te
igt - Torturen
Tortu:i:'enhar
AllediEsc
Forsigtighecsreg12r er, hYLd
hvad ~an
~an kan
kan'kalde
af defensiv
igt
har jo .ikke,bl6t
ikke, blot ,.
Alle
disse ForsigtighecSl'E6lcr
kalde ~f
D'j~' findes
ogser,. off~llSivs
ofrensi I!G ForsigtighGdsfor~nstaltninger,
POl'sigtigh6dsforo.nstal"tninger, som
Art. D~r
findes ogsEe
Oplysninger, mGn
mcn cg
egs/'!.
sætts
e Oplysninger.
s~ at sætte
ett"re ·sagt at værG et Led i'
l' .
hidtil
ikkf. erko=et i AnvGndcls'c
An.endels'" i Nor/3e·
NorBe' - hovedsE!-gelig
hoveds('!.gelig pRO
yaa Grund
'ettsrs
hidt
il ikke
.'~_~.
.
. ...
udprætEt fredelige
fredElige Sinds+ag
Sindc+ag - men som ut~llige
utallige
af det norske Folks udpræ~Et
ikkeJ:'t, 'at
·'at d<;t
dGt h€IllDl6!.ige
hemme).ige Politi
Gangs har
i:ar været e.isl:ut€:,e':.
e.i::;]:ut<:::,sC:, og SOl!!
SOl!'. n:.uligvis
JLuligvis enD3.g vil blive tQget
t:1g6t
ikk€J.'t;,
GangE
Hc!'pav.
mon 'svare
'svars ::hvorlsdsB
Under alle Omst(';!lcighecer
OmstC"!J.dighec.er bør de ti
t-i lIlægge
HCJ.'p!la kan man
hvorledes
i Brug. Und,6l'
la>gg e sS stor BetydninG,
i1:ke;
ikke haardn8.kket
haardnc.kket 'bie
tie selv unde!"
under
enh'/6r Frihedsfront
E'rihedsfront bør kende
leende den.
og enhver
n vidstlO,
vidste, . atdet.·i'n-::"'llb·BOiut
at d6t·',Va~'!nbsoliJ.t sikk&1 man epø~ge
spø~ge - skal man
~an nøj6s
nøjes med at tage sit eget
egst
Hvorfor - k~l
systemat:l.skMishantl.11ng'i'
iLuBØjeblik - hvorfor ikk-:
ikkr: samtidig
s1lllltidig 1'orsØg6
at tag6
tage
or s~'stematisk
Mishandling? "{LusLiv i det kritiske Øj6blik
f'orsøgeat
"le'ttere korpor~igiOv6I:lnst"
kor:porl1g'-Ove~1!lst..
il "le'tter€
Fjendens~ Det vil sibS:
si~6: hvorfor ikke erstatte Giftpulveret
Giftpulveretmed
Fjendens1
med en
orr o,en,
d.en, som
som~r
V11.:!.t-g,.t.1),.
~t1:lætte
tilstrmldeelig stor Ladning
Lad...'ling højeksplosivtSprængst.of,?
højeksplosivtSprængstof'( IYIml
IY!Uil. kan
kan let
tilstr<'llckelig
<!r V11
g\,t'1'-l. ~at
'''S,ætte
l4
d7endigheti.enat Tr(l"d1'ElgrEi~Sforhør
dvendighe~enatTrGd1~·gr~~sforhør
om tlere
tIere Po
politiforestille sig, hvilken Betydning det kunde faa, ,om
l i ti17e'
'le' T6J.'roTen
Terroren leræv.e::.'-;'~eDi.';'·D6':~i.',
lcræ'l~:::;~e~.'1D~',~J,',l'.,
fuhktioilærer gaar med i Løbet, 1'.8.ar
naar Fangen for at undg<ia
undg2a Tortur tafunktionærer
~,1l6 kendte
kwdtehe'Dlm$.11-g-6:J?c;J.1t1
...,.: ~,lle
he'nlin$,1:r:g'e'··Pc'1it1"::,~
ger sit eget,
,.. ..
eget. Liv.
-' :.-' " '",~,:~'~,t;~i~,:~~'~~'.i:'i?_-:""'''.
.. : .
·,.e",:c.:.~~:;·/;-~'~'.~t:i:;f:--::"''''~.,.'
.
lean vi ileke
ilcke gaa
glia ind paa ,de
.de praktiske.Detailler i FremgangsHer kan
ledes det ermul1g't.i~:t~.taEl''6n,
srmul1g'e'~~~.1't;.a."6i:J.,,"",
edss
maaden, Det maa oVF.rl~des
overlades til Frihedskæmperne selv at vise Prøver
maaden.
nge;l af_levende
paa
1ngea
aflevsnd'e Mehn.€sker.(Sva..;
Ma'nh"~!!ker."Sva~
pau deu fornødne Fantasi, 0pfindsomheusevne
Opfindsomheusevne og ForudseenLed,ved
Forudseented.ved Plan.jeststMende,Kult:ur:J:'Ølk'.V1Ldsr
l~ggelsen af en saedan
sandan For~~oldsree-al.
For~oldsreeel,
.
.jeststll.e.ende'.Kul'l;UI'fOlk:'jViLl1ei:"
leggelsen
~
.
.
aa"bl;b.barS:'sndli3t:!"Bka
;-,:,:' ,,''o'
;':e7' med na'b1;:i:1baI"€,
''SadlstiBka ri:,cdet vigti[t
vigtigt at drøfte Konse'kvensErne.,
KonSEkvenserne. Den første Følge
Derimod er dst
err H:li:eatvære·tn:er137t-:effa-';lm,,61ler
i!':li:eatvæi'e' m:er~:'å11d'~'611er
en 3",adan
saadunoffensiv
lykkeligste Tilfællj,e
Tilfæl~€"
af ",n
offcmsiv Forholdsregel bliver i det lykkeIigst6
...
lhængere,
at Politiet.
lhængere,. for
fol' llid4-~~,'i\t~(zIiOd,:"
lrl; d~!ll~'ru:1ln0d,:"
Poli t1et~ blivi;i'
bli v i; i' en S0,dist
S".dist eller to fattigore,
fa.ttigere, men i normale Tilfælde, at nogle Politi~~d gaar med. Dette vil skræmm6
skræmme Politi~t --1
llelige Po
l i t 1 50I!l~S1Jl3,\1;.er,;~,'!
fælde.
i
meligG
Politi
B.~t!l~~S1l,~tt.er)[·,d..
el'\ forest ille ,cr§}~tj~1'lfse~lJ:l.f.f'·
.os';'-<at::'ivi:!lliss:!b,f P:
Almind61ighed er jo det
d6t hem!l!Glige
hemmelige Politis Funktio.nærer
Funktionærer fejge,Karakf'ejg6,Karakel
4lrnindelighed
, r+y:
ett 'lisseudsvæv~n.d~C'
'liSSeUdsvæv!nd~i:~er+>:
iersr. De vil føle sig mindre oV6rlegne.
overlegn6, end de.,
de.,var,
saa.længe
tersr.
var, saa,
'længe de
~€mm.eligs,-'Pf}~~ar1'!{a,$t:
~<)nn6sker.'
det l:iemmelige,-"Po
al1~t !
kunde koste med værgeløse ~~nnesker.
'
til1e:c"dem
dte"'.
tillsr' dem ov6ff·.
oV6r:~I3;~'k§dte'
'~.
:De vil derfor gaD.
gD.D. !!:.6get
forsigtigerE til Værks, hVGr
hver Gang.de
Gang ,d6
.D-a
l!'.eget forsigtigerG
or natu:l'1i/1;t
..
:1ikke ,
no:turl:!.!!::t :'f'
i"1'·a,JJ,di~ib;9i6~~.1;kke,
urrest 61'6 sn Person, som de
C~€ VGd,
ved siddqr
sidder inde med virkelig vigtige
vigtig"
skal arrestere
Oplysninger. Maaske vil de
0.6 gaa
gao. san langt som at rrskyde
"skyde ii Selvforsvar"
Selvf·orsvar"
nem dIrekte;
1's.'
it':l,:' .'
direkte· .ra,O::r'~jgft1t~<~(iJ...._~,;
vcden.)J.ver
s6.ac.e.nArrestering '-det vil sigE
trænge, ind i LejlighedeCl.
Lejlighede:l
ved
en)J.ver sG.adanArrtste:L'ing
sige trænge
oCg,mske
Me.nden ned
ried uden at gøre
sørenogiSt.Forsøg
oe
ganske simpelt skylk M=den
noget, Forsøe; paa at
h81!i l"vend.c.
l",vGndoc. I dette '.i'ilfæld€
'.i'ilfælde Gr
er den
d6n vigtigst~
vigtigste DGl,af.
DG1".,at Maalet
lIJaalet
h8l!l
alligevel narret,
nan"t, nemlig c't
,'t han hal' ~-,;:].d6aO:6t
\-';J.d6aaet Tortur.;n.
Tortur'm. Til .Gengæld
,i:}sngæld
alligevGl
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vad skal
du Fr11i
. .piit,en'gøre'
Vad
Skal.do.
JfI:fhe-clsrr.pi:ii;e;n:~ø.:r:e
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Henrettelse!', 'af
radaler fnat
Henrettelser,
af !Jidsler
f;l at
end" konilp.~r:·~i)<~,'
konimer'til,:; "
meget Blod der end'
Bandsynligt
at 'de
andsynligt,, at,
de Magth!i.ven-de'
M!1gtli!1ven~e'
G:\lhøre med
msd HenTette-I.Serne
Henrett6'lS6.rne~af
c!J!løre
.~'tf
m.eligePoli
ti, at f:f1nde tl+ldre,
imdre" 9g'
~g'
elige PaU ti,e.t,:tinde
edskætllpere,
til'
Livs,' som: ~ved "
dsl:æ.fupere, t
p Livs,'s()1p-,~;'led
. ,.
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,'.o""'-~",
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henmie11'ge'''PoliU );;'an
km<?9cdet
m(Jddet himJIlielige-'l'ønd.:~an
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mod'Tred!6-' ,
,::'c.tt·€ Modstanden mOd~:.Tred1e.-·,
overhovedet.
at iioner
aner overhov
edet,~,"Mendett-e
M~1l .~ettoe
~td6npa.sslve·M6dtkB. langt, at
d7np.1-t~~~Y:;i~~dand..,
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som at'
at en eller anden
x(Jrnmer idi~ekt
idi~~kt e .Kontakt
Forhulld-'
som,
.anden Grund xqmm.er
Kontakt med' For'ht..nd';'
11
ngsmænd eller :B':nkeltperstmer':,J:.len:den
EnkeltIJersoner:,'~len:d6nstors
stor6' ll1asseafFunktionærer
Masse, af Funktionærer
l1ngsmændl:'ller
vedbl;l. ve'r
ve"':: le!i:J.ge
H~ii:lge at være.
være,. navnløse
)'lav:nløse ,fof::de
bred'e Lag. Fangerne ,kan'
kan' sjælvedbl1
tOl'\de brede
oplyse,:linanden
om, at
a'!: X erkendt for at være bruta:J.,Xfor
brut!"-l.,:'Yfor at
dent oplyse
:linanden cm,
ganske'-rur,·ogZval'han:.,
deJ:' torhørteOberstK
forhørte Oberst·K ...:1.'det
•.2i'det,qgdej;
være ganske':ro.r
,ogZ var h8.lll,der
_qgde'j;
'inde·'1;'ee'~~Lde"Spørg8maal~,.~);',:;,~::-:i;':~~~";;;P,::f""\',~;
,,Tilf!;;lde',""s8.a"hEin'i'e,r
Tilfælde', ....·sae"M·n"' '6,1' 'indt!
"'i,'e.e'og, de- 'Spørgsmaal ~>,~;,·,:..~~:o:Æ;~;r~~-'c:f'+\;':"';
J!,olk' l:ommeraf
l:o=eraf denne Grund
Gr1.lD.d let til at
a.t tro,at
tro, at ds PolitifunktioPo l i tifilltloFolk'
nærer, hvis
hv1sNavne
kendte, ikke ,har
;har noget særligt' at 'sige,
'sige; men at
næreT,
Navne er kendte-,
l'
staE<,rstørre og helIl."Tltl:j.ghedsfulde
helD.\T.:.di,.ghedsfulde lI'1endbac.
Mændbac dem. De:tte behøver
der sta".rstørre
r'igti~t.'
Vor gmriJ.e
gamle Bekemlt
Beken1it Y.riminalraad,E.
Krilllina1raad E. har
har,
" ,.slet
slet ikke at 'være r'igtirSt
.,'Vor
' ',5:aale6.6s
':;;:a&leQ6s eenbetydelig Indflydelse
IndftydeIse ii dethemmel1ge
det hemm.e11ge Politi, skønt
'skønt hans
il, betydelie
' Navn er kendt 'af
af utallige .Mennesker.
.Mennesker.Paa
dsn anden Side I3.nvender
anvender det
Paa den
hemmelige Polit·i.1
Politi i stor
stor Udstrækning
Uc.strækning rare og flinke MeBIlesker
MeIlIleskertil,.
hl3nmlelige
t~l" '
Forhandling:;r m6d
med 'privateIhstl
private' I:nstHutioITer,
Føret agender og lignende,
lignend6"
Forhandlingzr
tutiop:er, ]'0retagender
taktisks}J:€nsyn kræv€r',at'
kræv€r', at' man ikke
ikk€ Quserlige
buser lige pna"
pas., men forsøger
forsøgor
naar taktiskBIi€llsyn
lilanøvrel"G sig frem med Lempe..
LGmps., Disse Funkt1onærel'
Funktionærs'!' hører
hørEr til dem,
at manøvrere
SOn! giver slg'
sig' 'l'd
~\Q for at
en vigtig Bolle:
Rolle indshf'orPolitiet,
indeni'orPoli tiet,
som
at spille Gn
men' som i Virl:U.ighedcn
Vir};:t,Ughedel:l ::Jc,=c
nogEn Ting
'ring at skulle he,ve
he.ve sagt. Og
II\en'
ik~(;; har nogen
Dir6ktør GIIEr
GIIer ForrEtningsleder,
Forretningsleder, som un,<J,er
under Forhandlinger stoler
den Direktør
Lø:rt.sr, GT
GT ikl,e
i k]..: e blot u",rf5.ren,
u"rfe,ren, men uintiSlIlgent.
uintelligent. Ingen kan
paa deres Løt't&r,
binde 'det
hemmelige 'Politis Apparat med sit Løft€jallermindst
Løft€jnllermindst de
bindG
det nemmeligePolitis
FacadefigU2'er,, som anVSnd6E:
anvend€s ur,der ds
de tilsyneladende forstaaepde
forstaaGnde ForFacadefigurer
mGd private forretningsforetagender.
forretningsforetagender;
handlinger msd
,
Frib.edsfrontrin gør k:logt
at, forsøge
forsøg<; paa
pan at "kortls:.gge"
"kortls:;gge" det
Frib.edsfrontcin
klogt ii at
hemmeligci Po'li
Politi
dEn Udstrækning,.
Udstrækning,,06t
GI' muligt. Det kan væN
være til
hellllnclige
ti i den
list er
fuldstændig uberE.GnElig
ubereGn€l;i,g Hjælp at vid", hvad .de
,de forskellige Funlctiofuldstændii";
næNr hsdder
hedder,:,: hvilke Afdelinger
Af,delinger dE;
tiJ,høreT, og
o.g hvilke Sagsr
Sager de har
nærer
dG tilhører,
haft, at
!\t gøre
gør€ med.
!!led. r,I~
Ei.uge
vigtig6 ,Slutninger
Slutninger kan erages heraf
hsraf og I!l~nge
m<:cnge
)mft·.
. .nge vigtige
Sr.arCT og ]'ældcr
Fælder undgaas. Derfor.
DSTforbør
!::.VGr eneste
enest e ,:O.er
,.der hFtr været i '
Sr,arcr
bør 1.::..,.:r
Forh'71r
muligt' ffi€ddE:le
meddele til.
ti'l, rettc'
rr,;tt:: Inst?.ns,
Inst<'.ns, ,h-;ad
,h-;o.d r,an
han he.r
)-,c,r opFa
rh." r I saa vidt muligt
l
fatt,=t,og gætt"'t
gættst sig til i denne
denuG Hense6nde.
Henseende,
fatt-et,og
tag.:;t give~ altsaa
altsaaFo::;-hørene
btrePoliti6t,
n~en
I det hele tagst
Forhørene ikke bare
Politist,næn
ogsaa li'riheosfronten
}Tihedsfront6n vigtige OplyimingGr,
Oplysninger, som bør udnyttes
Udnyttes ,;:aa
~aa bedst
ogsr,a
Maade. Og der Cl'
el' maaske intet, som giver En
6n, snudan
snadan moralsk .
mulig Maade,
Kend,skabet til ;at
,'at Rampen
Rampen ald'31e
aldel€ s ikY:'6
iky.'6 staar mellem
Styrke som Kendskabet
mellem Overmen mell~w
mell~m snPolitiorgahisatiqn,
En Politiorganisatiqn, som
magten og den forsvarsløG6, mEn
Bruto.litbt5p,'og·sn Frihedsfront,
Frlhedsfront, Som repræsenterE.r
repræsent6rEr
repræsenterer Brtitulit8tsn,'og6n
Moralsno; Fremtid0n.
Fremtiden.
Intelligensen, Moralsnos

Alciin.deligh~d.·" ~.. ~~;\in::
.,
Alci.i~delighed.'··:.~.c:,-~·v~
.•c"_
rgget paa
paa. Grun9J,ag.
Grun,ua:g;'a1~p.~?jr:des·
ygget
ar JP.!c!?,Fd es
2,lleFon,ør
Betydni~'g'isti:Bl
'2,11s
For:,ør af
ar, BetY9-n:\-t.J:'g'!sIt\!t~
liti6mb6ds~ncL,:lJI!a.n:Icåii:'!kks'~
oll
tiembeds~nCl•. !JI!a~' !<B.1'l:'!!'=!t~,
,msd en
eIi Fange 'c~~~:ke.n:~ar:~,
,~~n':lCanM~':rl~.
. .med
". ,.,'
'" ':7;ff:..
':;';$;,:L!c~.l'i~)'"<.~I,
..,'::;~~::..'fjJ,'1i(oYJc<,ls
er det saadail,:'
',eÆ""il'tj1ll:':olindst
);sGr
sa,adanr::ia,t..;~t;1.~;lli1ndst
l dq1
dql samnie
samm'e 'sag;~'iia"t'a.l~ilgen,;
Sl:i.g.~a'~.!·.,.~gi~,.'
el1~i~t~Yite~~V);Skal.
han har s~gt 611,e~,;~t.Y4eB~:S}(al>
afgaer'v,ed ,~,dE!..F:,~~'~Y~,d~:re ":
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S.c<,Sbne~,:a!;
.d~r,~e~t$C~Q:·;t.11
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,'"',~,'"_"S,,d,:~"",t.:.~,',,,dtr:k
vis den
denand,en
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.,at..,
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en ar
bli ver,de.rfo~,
.. ;i1\n,1?P~~~1~,~!1de
bliver.},;e..
~f~r,,~o:ll.n
'O~ nde
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]'angens
;ViaerE!-.....~p;e .~~
..,-r- t
~eda.lle.!0l"~~n.d.eJ.S~,;..'iI1,etl]:·~et
m ~ed
<1.111;. _For~.
li ,~, .. ,~e
Jang6 Il fJ<!k.o""...
f1<;k~..!.Stt~YJl~n6c
r, ,~t Jangen'
a~Y!J!ne c
g6
PO.litI vl,l
v'l,l na.-twTi$!*s.:·~
n""tw:t'1$!*s.:·:ar '~~
ig~ PO.llti
hindre
anere ,,o.tde_enkfl;'1:.!3~t,1iO,-::,
o.tde_ .. enk6:t't~@t,1,o;::.
at'cm
Del'af d'em'l'ør'
hindre, at'
on Del"atd'eDt'lfør'
Jit:'ets
højeste Ledere
Lederebl1v.r·
lit:'ets højes~e
bl1v~r'
der
dG høJere
høj~re Afdelingschefer
dcr for de
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tagel' alting utrolig r'lEfCEt
r!lSfCEi; lwngere'
IWllgere··Tid.
tager'
Tid.
'-'
Henslgtme.d
Politiets Hensigt:
me,d at lade.. Telefonsamtalerne aflytte er saaterroristis!: Art. Og naar en eller andEn bliver
bliver arreledes'af rent terrorist1s}~
.- . - ;~,r:::;f~::;:,-,-;:':.
steret.for en nedsættende Bemærkning. om Regimet, noget han har sagt
stel'etfor
staaet i mange Uger, r0ren~man
Telefon, sker dett'e
det.te ikke
H:ke for at
-at "straffe" Manden selv. Det er
er'
i en T'eleton,
e:
"" , .... s;,.. jO,'>'l•• l'ser
blot en Advarsel til Befolkningen: Tal ikke i Telefonen, ellers Bel'
" .
:>:fJ:;:S;ii!lE.~~bk
I, hvordan det gaar! Og en Advarsel til Frihedsfronten: Anvend ikke
a, hvao. Ge,9rg fJvarØc3:!'l ~~PZV~g~
Telefon,ellers
vi jjer
kommer og tager jjer!
Telefon
,.6l1i3rs finder 'li
er og 1':ODllU6r
el' l
.
rihedssenderen~:t(l/!;..·oiftit'ølge
en Biting h6rti1
he!'till.:om::ner,
Som sn
}.:om:ner, at det hemmelige Politi lader visse
, . ' ,', ~(!''':JL.~a-f:''''
~.Telefb·he~.· aflytte - sa.rntlige
samtlige Ledninger, som fører "til
Telefoheraf1ytte
til udenlandske
OOT61,l>~9.I;I.S:PP~~
Legat1onerog Konsulater f,Eks.
f.Eks. bgenel).kelt
og en.snkelt Gang en Privatteleton,
Privattelefon.
Legationer'og
a. hv~r"""·.A"""":"",r.:· .
dert1lhører
Person""'som Pol1ti'8t
Pol1titlt har
hat" stærk Mistanke ,imod;··og
.imod, ,og s9m
som
der
"tilhører en Person,'B{)m
n- Ch~c~"'~i?O.oe.!Lo~.J~~.
.de
kunne faa en Eller
eller' anden vigtig Oplysning af, inden
indEn.
de haab·er paa at kunnefaa
flyttet.. , . , ".' ·~".i· i"t<~':1l ~ ... > ,
Sikrer sig hans
he.ns Person. Men
Men'netop
liled Terroren har
de sikrer
netop fordi de i og med
mere korre,k:t. Ile 12o~ooo -$anlBefolkning6~ fra at allvende'
anvende' Telefon til andet end ufarlige
skræmt BefolkningeJ;l
Timer, idcet Vi,~e-r.;,bo:r.:t"tr~,de
Meddelelser, har de SAmtidig
sAmti dig formindsket·
formindsket.. dEres egne Chancer for at
Medaelelser,
at.hverS~ta16 ge~emsn~~~~g.
faa nogen
nogeIiOplysninger
"ed l'et
Rt p..flytte
F..flytte 'l'el€fonsamtaler·.
'l'elBfonsamtaler•
f'aa
Oplysninger '~ed
.'. .
er Samtalen ( 6ller:;.atltlt'el',."
. Frihedsfronten
Frihedsfronten maa saa
Sila hurtigt som muligt indse, at
at. s8aJ:edes
saaJ:edes
d, hvilket bHver,def jlamJiie.b .:;
~igcerLandet;
~a~ derfor ikke lade sig afskrække fra at gøre'
gøre
ligger
Landet, og ~e~
gøre de :nød... end;1ge.QptE;gn.~l.eer.
ef dettesærlif:,
dettesærli{:, nyttige Apparat. Hvis man bare trc:;ffer
tr8ffer de nødBrug af
lytt.e 30Samtalerci,'r~m\5p..iØller . vendige.
vendige Sikhorhedsforanstall:ninger,
Sikl"erhedsforanstal1::ninger, e:t
e:v rre16~.onen'meg6t
'fEHsf.onen"meget brugbar,
brugbar, og
lytte '?5b Samtaler !)l'imen. Hvis
bli'ler i'-::ke
i:-:ke unødvendigt forsinket.
Frihedsarbejdet bU'leT
, vU det sige, at de:z;.ltf~6s en
s\Calimidlertidindr'll=es,
der" krævee"
kræves" en hel Del øvelse
. '. Det sl;calimidlerttd
indr1l=€s, at dIOr'
Samtaler i alle de. 16Timer;~;\!.
en Telefonsamtal€ naturligt og samtidig bonytte'
benytte' beade
baade
for at føre enT6l6fonsamt~16
mtaler - en Tiendedel !1f.'j~:I.~e'
"i'kb, mindst. ii de Tilfælde,
Tilfælde', hvor KOd60rde.n.e
Kodeordene iJr..ke
il"..ke
Dæksnavn og .Kodeord, 'i"!-::I<:€
.'
. .,.,. .',..,.,..,''''.~,.,.
arta:];l;' paa Forhf'H.'md.
Forp!'!8.nd. En god
god. Regel er
er det
det at huske, at hvis ·Samta'S61lltaer aftalj;øres 120.006 Samta.ler
TilfældE .skuldebl1ve
.skuldebl1 ve aflyttet,.
aflyttet, er det muligt, at;
len i et'vigtigt Tilfælde
mand for ataflytte.)!Y';'l~"",H.6nde
Aflytningen afbrydes, hvis Samtalen tils~n61adende
tilsyneladende er helt hv;rdagshverdagsA,flytningen
.. '
'"
";."t" 'jL,'.I"L"d'!"'"
og uden Betydning. :.1erfor
~rorfor bør man
men ~i de f",rste
f0rsteMinutter
kun
agtig og
Min':!tter KUn
, at det hemmeligE! 1'o1It.lisaa
tele om ligegyldige 'ring ae;
ae:; f,;lr6t
f.,1rst senere
SEnere komme med de vlgtige
vigtige Oplystale
tilstrækkeligtJ!.ntai:r,.y~~~~p'~
ninger. ii' forklædt Ferm.
Form. Det e:~ fuldstændig ·forkert
at gøre, som det
ninger
forkert .at
lerne.
"
i.iW.7j;Jfr.it!!"':i~':'.
:'laa sjældent
sjældeTl"tskete
Norge, f.Eks. naardet gJaldt
gjaldt at advare
adv.are
ikke saa
skete ii l1crge,
en Person, som var i F/E'S.
Fa,.' e . lilan
Man ringe.da
ringede vedkommende op og sagde uden
em
SOI!i helst Indledning:
nogen SOffi
.
"De er ii Hælene ;)aa
}1Sa Dem: ';sg
,";5g ved, hvad jeg siger;
siger~. Farvel;"
"De
af. .
..
Og saa ringede man af,
.
dGe ,eret
,æret kloGt
klogt at før~ en længere Samtale først
Tværtimod havde del:
efter~aa
Forhaand at have
haVe fundet
fWldet en god Udtryk.sn;taade,
Udtryksmaade,
og til Slut l•.. efter'
l'aa FDl'haand
.8.dvarsl~r'. :'.8n
sa8. detailleret Form
Form' som muligt. LaQ
Lad 06
os
at meddele advars12~
i Gn sae
fælles Bekendt ved lJavn Johri :for nogen Tid siden fandt
antage, at en. fæl16s
foi.'svind" fl'!? Byen for at leve i Af.sondrethed eller
det for godt at fo1.':Jvind-.;
flygtet'il
mR.TJ. har faset
faaet t.il
t.il· Opgave at meddele en
flygte
,t"il Udlandet, og at ma."1.
anden,atvedko!lllQende
have talt om
anden,
atvedko!n!Qende er i Farezonen. Efter en Tid at haVe
di~ og dat
siger man pludselig:
j6g husker
h.lISkel" det, :::sa
hørt, at det var en
"Hør du, medens j"g
es.a har jeg hørt;
Rejs~,
;ohn havde. Jeg tænker tit paa; om jeg ikke
meget vellykket Rej
SI;. ,Tohn
sl~ulde gøre lige som hs.n,
h 511 , en skonne
skanne Dag.
Dag k.ar:
kar:. det
det· blive· nødvendigt for
f'or
sli:Ulde
E;elbredets Skyld. men nGLop
nG~op nu kan jeg ~ikke
,'ikke .kol!lIlle
.kol!lD1e herfra;: som
SOI!'. du ved,
Helbredets
rlass6E:c lave og saa
saavidere.
lITf;n'dui.du
har jjeg.
eg en rlasselO.c
videre. ~~en:
du; . du skulde egentlig
skarfe d1g
(b,g lidt Rekreation._
Rekreation. Jeg. talte med din ::'.æge
,tænke paa at skal'fE;
lÆge i
".:Dag, cg
og han'
han sagde,
$agde, at han synt-ss,
synt€s',". du begyndte at,
a~ se
se' lidt. medtaget
liledtaget
"'.:Dag,
"paa .l]'æ:t'Cce, 'Je.gde
"lagde han. Ja,
Ja, je
jeg
""ud.DererFare
ud. Der erFare :paaB'æ:c.:.e.
g siger det rent ud til
s'om h!Ul
h!'lli sagde
sagde,_. fo:;:
to:.: jeg
j€g- synes"
synes·, man.':skal.tage
man.. skal. te.ge Hensyn til ,si
si t Heldig, s·om
'; "bred... Saa vil du f'o;"Jge
f'øJge nit
mi t Raad, sue.
saa Skal
skal d'll"gøre
du "gøre ligesom JOIID, ag
og
o,bred
jo før,
f,0r, ~ohellere.
~ o hellere. Og 3iia
3~a komme tilbage rask og udhvilet .•. "
jo
i"
.. Læseren kanfcr::uodentlig6e,
Kodeard.1klce
er aftalt paa
kanfsr::uodentligse, at·.diSse
at.·.disse'Kodeord
ikke·er
FciI'haand.1'iv1sman ha'7de tru:rfet' en
sn Af
Aftale,
Oplysningen jo faa·
faB.'
Fcithaarid.Iivisrilan·p..a'lde
tale, kan Qplysningen
'en meget knappere Form, t.:E:'Cs.:
f.E:-cs.:
.'
. . '. .
"Etter min rokning
rJ:Gningskal
de der Fapire.r
Papire.r 'allerede
'a1J:c;rede 5. Morgen,
"Efter
skal du sælge dG
"l'1OJ:'d!" .
.'medro!ls
medens de er noget yærdJ"
',

Mand til
Man. anvender maa!3kej(ltk:~,I!l~r.~
'.
'''_.''''.'~::'~'''':"'oi'
t hemmelige Politia"~Maai1bjt·;.' .
e det. Først' og tre.:J!lllø,a:fgaår .
at . .hindre Folki.:::a·L!:8J;.e"'~Il:~E?:nt
en. Side, ja, næa1<en."kUIlc.eOm;'El!l,"
Vigtige OplYl;lni1J.g~r;,;,r~d'.i!f+Y~~
,
. ' '<.'",. ,:," "'.'iJi. 'iP ,,;'H';,;;
hinclreFolk ~,.ij;.f!ii~·::~~d~~in~'.
:", :':f~.·' t!t!;"!::t.ll"Jioti't1:rftt:i:.:
taa Menneskene' lfloleretfra' ",
r deUl at danne 'eri Opinion,deato
sig, cg desto aværere.{l8.J:' en NyOg selvom Afstand.ene 1en )3yer
..\:ten mellem IndbyggerllE!'en e.norm
der€s "Livsrum"."...:;i"'%'.·*~;:c:.·,;J. :::..
vor m~rækken f'or,~e16fonsamtaler
hvor indelukket .og.hjælpeløs
tte dette vidunderlige lille
,
.. ;':~".>:'"
'nspunkt, at !solat.i·onen medfører
edsfrontens aktiv.t: ..AJ:'be.jde •. Naar
lefon, naar man .er"t'VUIlgettil
bare vilde have~ng6t op,
det, man e116r3 kunde have faaet
Grad, at man har svært ved at
nker, og sidst men ikke m1nd~t
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Midt6. Man
Jl-1an bør
bør derfor
det
sin Midte.
ytningen ai'
af' 1elei'onsamt
telefonsamtaler".
det ganske
ganske sikl:ert
sikl~ert on
en marquis
maxquis de
de Sade
Sade ii efterlade
ytningen
aler ,.» r
~ing€raftryk,
hemmeli€6 Politi nu
a~bner ,ikke
,ikke gaa
gaa ii nogen
nogen unødvendig
unødvendig Angst
Angst for
f'or at
at etterlade ~ing6raftryk, naar
hemmeli~e
nu og da aabner
![!lan
ndre
Folk ii at
at skrive
skrive i'rit
frit t+l.
t+l,
l'man tilhører
tilhører de
de aktive
aktive Frihedskæmpere.
Frihedskæmpere.
ldre Folk
senere 1 Kon~
oldt i Fængsel og senere'l
rdi han havtie
havd.e s]<:revet'Uls,in
.
11
sJ<revett~l,s.in·
haVde Tyskerne her 1.. LandEit i.·•.
til ',at', gøre .F.9lkQi{Eksempel til:.atgø're
,F9lk'QP~'- .':
haVde.
Ty.S.k
•...e.r.•. .n.. 6, 1'o's
h.•,.e. r.." 1".,L.•tj,L~"·"
an.l.:
'•.d.. t ,;.',,;
i,...•.•.....•.......•...
ben~'ttesig':at
ben~'tte
s1g::a.:t:"p,optf.i:L..
~,
.$.1:40"
g harmløse,.;...;".;:'''
h,armløse';l"'i->"ri~"'~~
gelln~mtør6fJlPit!9.·
~', ,.., .:.,~"
-•.f.:" .,.'
gennemfø;!fif'
,',
da man har bedre i ,~ 1 '.
ær da'man
steog
liverdagsagtig~'" ,~"
.
ste
og mest hverdagsagtige',:
for1,';kellige Systemerfoi'
systemer 'for "...'
de forskellige
'ikke,
sig ofu,
om, at.-stu-:,
ikke vil :bryde
bryde sIg
Princippar. !læ..l(sadreåser,·
!læ}:sad.reilse:r:
gens Principper.
øre
yder,st v~skeJ1gi
vl"U1ske,J.igt tor'.J'or'.ere det yderst
æd€
æde at de Bi'€ve.,
Breve" det,
d.et, aabLl:e'J;'
aablf(:r pa.a
i
;,.'.:
. , '., ',~,.;:",q;
" , . : '., .•. ·'~i· ;,.,.::
I
ned Fors€,ndelse
ForslOndelse'a:f',Fly,:ve1,J,lad~"
med
'af, Fly.ye1,J,lade,.
!
toenkes. at gribe '.til·deIL
,til,deii. U.dkan toenkes,
raal.' t;i.lsendt'.';prbpa:'·,
tilsendt ",':prqpa:"
at han faar
meget han forsikrer."li",
for5ikrer,,~t;han
or m€gej;
han
fra.l!Ør
en'er senere
senerE> .blivor
.blivot
!'re.
før e1l'€r
ndetvUllget
at ihdtette
ihdl..~tte
nde
:tvunget til at
af Flyveblad6
Flyve;blad6;. ' .
,:.'"" '.:. : ';"
" ".. .'
ai'
hemm'Slige ..;E'gllt.1s,~
ndt fra det hemmeiige
.Po.litj;s.
sahkaldte.RuSUncersøgelser,
de sahka16te
,RUSUndel'SøgelSer,
spred<; :Skræk
for at spredG
skræk''og
og derved.
legalt"
egalt ,j materiale
Materiale :l,.1ggende;1,.
),iggendei .., .,
Tilfælde , at Politiet vehter
venj;.er
lte Tilfælde,
ndersøgelse.',
' " " , ,- ',.:.
',,:, ", ..ndersøgelse.. ......
pra1;:tisk talt..
talt, ,lkl;te
,lkl;ce
Brevcensuren praktif!k
e, forholder det s1(>;,:@a.erledes
si~~~aerledes
det ikke svært'
svært'for:en'
so~
er ,det
fCJr,;err Mand, som:
at :pl:jule
af forskellige Slags,:
Slaes~,åt
p~jule
Men ,hv:t:s'det,øelder
i sit Hus. Men.hvi's,-det.gælder
Konv 91.utter .,.ti;!;
r>apirogKonvplutt.er
eller l?apirog
p;l;
:..tor , bliver
b11 vel' Forholaete~
Forholaetet llelt.
llelt,
:..tor
et tigSt'J3'-'n
rLel1gs
Pali
tii har for
forettiget'
j3':n
r.elige Po
lit
Menneskes ~et.
~et, :P,1lat
:1;.11 !3-t
vist, at et M€nneskes
~re eksisterer, maatte:.'Fr1.!:;eds!.
maatte:.'Fr1J:;eds!.
~rs
undgaa'asn
anstaltninger for at undgaa
a.sn
Lpparater
Faktiek $r'
$1'" ilett
dett
iLpparater opdages,' Faktisk
atbøje'sigfor'I'errovunget til atbøje,'sigfor'!'errottende !llodforansta,l-tningerI10i:'
ttende
lIlodf'oranstaltningerI1oi:' 'at
:at
(;:1.\ ~':;>,,;j~:'
~':;:,.,,':'j~: '
, ' ,. ' ". "'f)'-t.~
rSkygning"
Big" M~tQder
Metoder - s,ae,som
~'Skygning"
sig"
s.a:asøm 7
umaf'tryk,
Tø j~e,st er:•. "fCige:r:et,s~\Jll1
aftryk, TØj.J;s,strn-:,,":Cigqr:ets:t
ivromanerne,
tivromanerne, tages de yderst sjæl
D6ter
politis")l: PPlit1,-.
Det
er jo et politis')l:PPlit:l.,OpgaV,er s'r
er som ssaa:"
cil't,e1:letbnet
Opg'ayer
aS:" aI:t's'betbn6t
e. Og ii Stedet for at,drivee.n
at',d'rive e.n ud
s,
eI!lIl1elig Organisation.
f,irioE,T' :1;'.0111;'011emme;Lig
Organisation. f.iriuG,r·
maalstj6n'l.igt
atun'ocr}i:a,s';t.e:enks,lt
)llaalstj6nligt atun'de::rl';:a;;i:t.e:enk",;lt
af_ dem. -,Noget
-Noget,aIiilerle,des
stiU-er
at.
.aiiderle.des sti1,l.cr
1,taren
liAeling fOJ:
for mi;nt
miHt
l,taren særlig Af~o.eling
n for Ra=en af
ar dCJlIl€:Bog,
dC,IlIl6, ,Bo~.
- .:.
6nfor
det" hellJiD.elige·
hellJinelige' !'
~
sige, at medens det..
m6s
s1.ne Medarbejdere,
I:t!cdarbejdGre, 'har
'har
GS blandt sJ.ne
.
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aidEn sin fortrolige
fortroligE Samtale
8anrtale m~d
med Grosserer 1{uhlebeu
BuhlebEn har vor
Lige sid_en
Ven, Politiker(;n
Politi~(6r(:n Eruce, følt sig uroliG OG
cG usikker. Ran hører til dem,
VGn,
Fo:c·I'.Old, han forstanr
forsta<,r d.Gm ikke.
ikkE.
der umuligt kan tilpasse sig de nye FO::'hold,
VcndGt i Rig~dagen
Rig~,dagen og Korridorerne, føler
Han, der var som Fisken ii VoudGt
Gt Spil
S,;>il Kegler blandt det
d:t nye, som 1'01'6sig :)lud!'l€lig
)ludselig som en Hund i st
foregaar on,krin.g
on;kring ham. "an, som tic.ligsre
titligero frygt"de
frygtGde hverken
hVErken Guel
Gud eller DjægaE.r
vIOlen, er
Er nu ræn for alt muligt, for cm
GU us!:yldig
usl:yldig Talel'cnsamtalc,
T6Ier'onsamtale, tor
ve16n,
Mening: i Gt D2"o'-',
Dr','-" for ,;.nEi'Vare
,:.I1t::ivGrco i Mørket, for Spioner
en uforsigtig Mening
sine egne 'l'jeneatefoll:.
'l'j6n0stcfolJ:. Han hlll'
har facet et Chok, og Tcrroran
Terroren Gr
er
blandt sinG
~t virke pau
pnG h~!ll.
h~m. Han ved ikke, hvad han
hen skal
sknl foretage
forctagc sig
begyndt kt
ien. Han
Ran begynder at blive nErvøs. ~en
Men trods alt - i en SlcGs
imod ~en.
Sl~Gs
hicl.sig Trods - vil hlln
hnn ildcs
ileJ::e forl,;ds
forl:::de Landet, svigte sit Folk i dets
hiclsiS
Skrebneti1nc, forh.cis
forlo.de V2.lpladseu,
Valpladsen, SOIT.
SOTI: O!!l
om han vr,r
'1(,1' en slagen Jirand.
"I2.nd. !iniLmiSkæbnetime,
i-,ittEr. i\~6n
r,~en smntidie;
s8.mtidie; foler
føler han
he.n sig sae.
sae overflødig,
grantens Lod "r
(or LittEr.

I
dEt foreg::'.<Jende
foregc.<Jende er
61' del"
0.61' talt
tal t sUb.
6a,,_ meget om de ;flodf'orholdsreglsr,
;fiodforholdsreglsr,
II de'l;
SOlli Frihedsfronten
Fri:tedsfronten nG.a
naJ. t ag~' i ~~8::,pen
~~8::,psn mod
herr.melige Politi, 0t
~.t ,i
vi
Salli
med det hermnelige
s~<al gent",ge
gentz,ge dem hEl',
he!', II. die,SIO
die·SG afsluttende !':3-pitle:;:,
E(apitler .skal
skal vi istsistaikke sl<al
gas ind paa den a,,,o.eE
s"del} Del af Frihedsfrontens
Frihedsfront ens Program, nemlig
detfor gaa
Or'ganisE.t ionIOn
ionen af den paseive
pasEi ve ,.;,'odstand
];enblik paa den Emdelige
endelige
Organi'sat
.I odstand med ];snblik
Sejr.
r'Iange :Hensyn
Rensyn og Forl',o1.t
Forhole, ;'c(ilr
:,'ør i;;'idlertici.,
ir:,idlertici, at det ik;cs
ik~(s 8.ltid
lllUMange
2.ltid er mugas i DetaillsI'
Detaillsr,, og j eg
cg }um
}~[t:l al'
a1' smnm6
SarT::m€ Grund ik~~e
ik::e anvende alle
ligt at gaa
r;)<s srnple::' ,
6S
,'mden Side
!),an
de :C:)~seIQpler,
j
eS
,;erne
vilde.
Paa
den
.3nden
Sids
bør
",an
huslce,
at
nogEt, oor,j
l'er,! skabes efter 6t Ckema
iJkema eller bygge.s
bygges
en Frihedsfront ikke SI' noget,
efter Recept. Frihedsfronten
Fri3edsfTonten opst~ar
o~st~ar 2~
2.? sig ~clv
selv af Folket, Sf~E
Sfnne~
op eftsr
~~a ski~t8
ski~tB Kar61~ter
Kar2:ter fra Land til Land og
Folket og for Folket, Den ~ma
in'. Tid tilTid.
t i l Tid. l\Iaaske
JIi:aas%e er
el' (:,e1'
cle!' H:)~c
ik]~c noget, SOD: giver ej;
G'; saE.
saE.. l~lart
klart
fI':'.
Billede af et Folks aandelige Ni7e~" som Frihedsfronten. Der sættGs
sættG~
EgF.nsJr":D'Sr paa Prl::v€,
Prøve, og "ebr
"elv de mindste Fejl
Fc;jl i Folkckarri:c-'
Fo1kckara.~
jo alle EgF.ns)~&:Der
ter6u kan clive skæbnesvangre
skæbuesvarigrF. - kar,
kaL clive
tli ve ds
cl", Revntlr,
Revn"r, hvorigennem Friteren
~iVEr bort og forsvinder.
hedsfrontens Kræfter <,iver
Hvorledes skulde det for ZkEemp~l
Eksempzl gas, o~
om den b8gynat~
b8gyndts at svigte
hvorledes
svigt~
Moralene. Bud
Bud. for
f'or Sagens Skyld, begyndte at 2rutte
'prutte; med Samvittigheden,
Moralens
,;C"'8 Ret skaffsDheden
skaffsDl1eden elEJ.sti
61a8ti sk for at 0linaa
opnaa en
eu tilfældig
t ilfæ1dig :Fordel?
[':1'8
i'vo::'c1en skuldcd.·:;t
skulde rJ..·:t gaa, l::vis
,wis Frih~dsf:rontGn
Frih;:;dsfronten ikke hviledG
hvilede;
El16r i'vordan
sclv, men blot pau
yeB nogle faa dygtige LGtere,
Letere, "om
som lidt 6fter
paa FolkGt selv,
ble", arreet':ir:'C'.e,
arrest"r:;~.€, og SOH
SOLI altsaa paa (j-ru.!1d
Gnmd ,-;;:'
<~-:' Folkets
Follcets le:ve
le.VE Ge=emlidt ble-,
snit~k-\1"alitct ikke kunde Gl',stattc:s?
erstattes?
sllit~k-;,t8.1itct
EllEr hvord::.n
hvorde.n skulO.s
skulde dst
dEt gaa,Otl ::'rih"dsfrout"n
::'rihGdsfroutbll ikke satte alle
Eller
Ke~pen for den
dEn store og v~sentlig€
væsentlige Sag,
Stridsspø~gsmaal til Side i Ke~p€n
Partier, som
so~ indbyrdes
indbyrdES var uenige?
~:n splittedes i ?artier,
bare no~le fa~
fa& af de Spørgsmaal, som fortæller, hvor
Dette er bars
FrH.:>dsfrontEn er
Er ",f
Cef Folkets
FolkGts Kulturnivr;au
Kulturniv:au or;
og 8.=delige
8.::mdelige 10ner.
afhængig Frih(;dsfronten
Drner.
MEn det vis(;r
viSGr ogsaa, :1'lilkeu
iwilkeil Forskelli,;r,rtGtllGd
FO!'3kellL;artGtl15d ii Udformningen
lid:forrnningem FriMen
hsdsfrontcn
hGdsfrontcn mna
mila faa alt efter
Efter 66
65 forshsllige
fO:!:'shslligE Folks8ærpræg
Folks Særpræg CiS Egenart.'
Egenart.
oC'I;J'nde med
mEd et L1-::sempGJ..
m-::sempeJ..
Vi skal bGI;J'ude
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'i':l'Tc,låe sine Kundsk
a~vc~d€
Kundska.bero
aber og sir.
its€l' og dristig e Demonstl'atioitSGl'
stratioln.SelOi;llen
Sffi'lm€n oS give den Humør og
2id."n nu, han
sld.f'n
han er i]~ke l&mgere
l&lngere
t ham i Blodet .
rr tolv - ringer Telefon en.
!
eget elskv
el",kvæ rdig:
sget
ærdi g:.
j
S i lorenin gen t1l 'l'ub.erk uloDe' havds lovet at holde.. ~t.",;., \
..
"'C.\..
l svare, ]1eJ;lStel:
me!1Stelj1illl!,~J:l.
ll!ep..,#,.jt.pl1t,iJ
,oit"rJiiiØJt:tl!r·
t:~~r:·i"l
i('''''• ;
det 1midle
imidler tic.1
rtif. mEget
meget n:ed
Il:ed det
~tændi
etændi('cheder
;heder ii Vejen, d<o;t
dE.t.j;r·
·~r·
,
'cut.
',nt. Jeg tl'or, dete:
det e·rnø
dvenrnødv
en-'' "•
cn, forstaa r De '2"
En,
-.
....
rsta;::.r"
stai.'.r" ,.
e det uden Hjælp, be4øve r Dc
Do
sistent
istent ~r.
er. Jsg mener ~ed at
en,
sao lover
,n, sa&.lo
ver De altsaa a1;.
at

Tale, ·Farvel
Tal"F
arvel.."
"
tage sig sa=en
sa!lllllen.. Dette var
men
Æen hvad skel
skal han
han gøre.?
gøre? Han
Nej,
ej, ikke brugeT
bruge ~~lefo
-elefonnen~
en·:
a han skal sige Adr'sss
Adre.sse, .kor.l.komdt ~;;:=d,
~and, Chauff"
Chauf~ øren
øren ved.
vedsik
sik,...~
ngiver,
giver, kan det være .farlig
.farlig t.,
t,
l-::an kompro mittere Y6nn~n,
1,an
Yennen ,
en Adressee.11 Nærhed en.
hæn, da han ringer pe6..
ham,
pes.. Det
igt, hvis Tjenern e h6vde
igt,
havde set
r han pludse lig, hvorfo r Ventræffe haLl,
ham."
men,
men, men han
han. er rolig og,
ten
En har mistet,
mistet· Kontro
Kontrollen
llen
(onja~: og sidder
Conja~:
sidde·r i;rYG
tryg og
..
n. ;'Du
"Du maa i1:;';:e
H::!-:e vise dig hj eDD:le
enll:te
bli VGr du her.
bliver
hEr. II Morgen
lqorgen skal
fra bliVE!:'
blive:!" du hentet , ns.ar
naa;t' du
med den største Ro.;;
Ro. ,; ....'
gjort, og BrUCE
BrUce sover næsten.
=
::. næst'e Morgen og beder
bEder ham
bliver afhent et. Ha,1
bliver
HaD giver
, trykkG r hans liaand
Haand og gelar
.
øre'!,''og·
ørscl,
og· tin lang, dulcnak'
dulcnak!:et
ket
akke og Hat paa og :t'ølge
akkG
følge med,
som holder ved Fortov skanten .
nden.
ndcn. Manden starte r, de kører
kører
11jel1lllle hos Dem
hjemme
Dell:. Klokl,:e
Klokl:en syv
dt, for nu er "i
dt,.
vi. ved et
at tømme

..........-

n, men det plejer vi ikke
iklre at
agefte r, hvis vi vil. Men
.
Møbler og de dyreba re BilleMøbler

...

H:!,:erh ed og ved Lejligh ed
i~{!cerh

_"_L.O~

- ...".....-

.- -,,,...,-- -

Bruce føler en EV2g
.svag Forund
J!'orun, iring
ring over, at
B.t .han
han i~k€
H:ke er Bere
roler€; rystet
over, at hans Eje!'.l
Ejes I!a8
pas. d.enne
denne li~aadG
~aadc er t111nt
tilinte6tgjort
tgjort paa
pas. tolv Tinie
Timer,
r ,
fors'/lmndet,
fors'Ju.
det, ophørt s.t elcsist
elesisteere.
I'e.
Bilen stands
Eil"m
stands€r
er uden
for
stor
en
st
~ejeka
Ol'
1ej
serne,
ekasern
e,
og
de
gaar
op
i
.t:Ud·2t. :\iaru:(en
.i:~ur"2t.
,·tiand.en luk,(er
lUk:~er OP
op t:'l
t::.l er:.
er.: lille L".:i116
1,e.:il1f,2:"~d
1f'd og
O€; viser Bruce
Bruce' inci
ine'..•
lkr er ",t
D6::'
2t VærGls
Værd se
Køkken og B,"den:::
E,, Køkl,en
Bf"devæ:"sls<:'.
,'':1sc:. ?igtig
E!igtig ~yggel
~ygge1igt og rart.
'" Indehav
"Ir:d~ha
eren. er
vel'eD.
GT
bortrej
st
ej
for
eclil:k
C
je1::lil
et",
~ket",
siger
l\1anden
]1;'ianD.en
.
"Her'
"Her
er DE
,J(; alteles
el'
al.tele s Rikker.
sikker.
Tae
Tag
ikke
Telef'ol
Tele:t'o
len
o.,
llen
og
ring
helst
ikke
•. Og
ikkli.
Oglu..!,:
lu..\:
ikke op, hvis c;"t
d",t
ringer
undtag
en
hvis
bliver
der
blive!'
ringet
korte
tre korte
og tre lange Gange. Der staar Mad 1 8kabet
Ekabe t,og
,og hvis'
hvis .det
det træl<:ke
trække r ud,
skal vi J<o!rim.€
j':o!I!me ned
!::lcr€
r.le
..
d.
r:Jcre.Saa er
alen2.
Bruce
alenE.
Det
er
næsten
&t
værs
som
~t
en
være
i
eu
Fængs
elscell e.
Ge.rdin et for
"Vindue
t
er
rullet
ned,
t",r
han
to:·r
ikke
gaa
og rulle.
han
rulle·
og'
dGt op. I'er
det
rGr staer
staar
nogle
30g6l'
3lOgcr
llua
pe.a
nylC.::,
en
nylee,
!LeD.
haI'.,
ffien
';:an
ha!'.,
lean
ikke samle
sig til at J.f~S6.
lf:ze. Gud
Gc.d give,
gi ve, han var vel over Grænse
}rænse n. -det
- dEt er hans
eneste Tanke.
Den følGend e DaG gaa::-,
gaar, uden at noge';
nogEt hænd€r
hænder , og orr,
orr:. liat
l'fatten
t en sover
han tungt sfter
Gfter
at
have
taget
Gt
et
Tatlett
Par
TaLlet
eT.
ter.
Den
næste
Dag gaar,
f's;rst s€nt
og f0rst
SEnt o~
Oli' Aftene
ldt"nen
lyc',el' det aftalte Si~nal
n lyder
Sif;nal paa
pau Dørklo
Dorl'J.okken.
kken.
r~un aa:Jne~'
aa':Jne~'. DEt
Ean
<:r
.
DF.t
d.sn
lang".
"r
c.en
lan;G.
",er
Han
&l.orl
'·er
ig
",lvorl
ud.
"Vi har lidt Uheld" , siger han,da nan
han GI"
Gro l:OlTJlllet
l:oITJmet ind. "Der er
nogle Stykke
::>tykke
r,
r,
som
bleYet
er
blevet
al'rest
a2'rest
erst
eret
af':
her
dEl',
oh
der,
sau
san
det gaar
ik:c€ :;Jac.
ik:{",
;Jac. den ;:,Iaade,
:;,IaadE,
først
vi
flUrst
havde:
havde
GE;n)·:t,
·Gi:,n;·:t.
;"8n
lGl5n
vi
r:JD.llge
har
l:w.nge
Udvej e.
DEt er k€dl:li
Det
kedeli gt at V2rG
V2re niZ,,~t
nc..~t til ",t
".t vc.r..tG,
VCl"lt0, i~,k€
il(ke sa:1dt?
sandt? lliI8.ll
l;,Ian tag det
ill('.d Ro,
Ro! De er fuldkoi!
]1('.d
€r
fuldkoi:i
illlsl'
lller:
t::''Yg
tl-YG
[:d'.
[:,;1'.
Forrest
Forres
eD.
GI'
ten
er
det
"bedst,
vel
Dedst,
at
givGrDDe~
jeg giver
em
sædvan
de
sæQvan
lige
ligc
Instru
Instruk
ktion~
tioner.
r.
Saalæn
Saa'læn
ge
DG
De
endnu
her
er hEr
i .Gande~
.L a.TJ. d et , behøv;;
i'
,
behøve
r
ikke
De
i)(Ke
f:.tb~
r:.t
i
ve
b::!.
Ve
forskræ
kket,
hyg~L0:.§LQn~
hY!:!Lc
§LQn!L
§t§~>
L§~§~:
Husl: det: Tag alting roligt:
Husk
roligt; Og naar De'
De· er kCliTuet
kCTIL'ltet til Udland
Ildland et, maa
Dc tic;
De
stillE.
~iG
stil16
JnGd
lUed
alt,
nIt,
hvad
DG
De
oplE've
har
opl~ve
t
disse
t
i
di.sse
Dage. Husk, at
hvert·
hvert'
eneste
Grd,
erd,
De
siger,
rapport(
rappor
'.re/"O
tere/:
til'Po
til'
litiet
Politie
h<:r,og
t her,
sua gaar
og saa
det ud ovcr
OVEr os. Til anere ~lejer
~lGjer vi
Yi at siga,
sige, at vore Arne
Arme er lange,
og at vi kan nail
naa }<'olk
:Folk endog3a
endog2ae. ii. iJdland
iJdland;f,t,
; c, men
lUen til Dew.
Dew Jehøve
oehøver vi
H:ke at sige saadan
vel ikke
oaadan noget?
noget?"
"
.
Ean l€1',
ler, og Bruce lcr
ler OgS8.G..
OgS8~. }~an
han 1'øl'2r
røl~r sig hjælpe løs som et lilL;
lille
Bar;:].
Barn
og
ønsker
blot,
at
den
ukendte
u](rmdt
e
Mand
l'ilanc.
skal
blive,
haa ,"predG
spreder.r en
saadan
':rryghe
'.rryghe
d
omkring
sig.
1I:en
lIi:€n
.han
s!,al
skal
jo
gaa.
lian lægger blot Gn
en
?akk~
Pakke
mGd
med
Brød,
Smør
og
Kons~r
vGs
v6s
fra si;
Eig og sigor
siger Godnat .
En ny Nat uden
:En
UdEn. Søv!'~
Søvn og en ny
n.y 18.ng
lS.ng Dag. Det er som at sidde i et
B~~~ . •~TJ.gste
Bc-,~.
Allgste
n
n
vOks~r
voks"r
,
,
han
venter
VGntel'
sig
det
værstG
værst
r,
i
alle
RGtninger.
Retnin
ger. Den
12:.rl[;~ "!'::2.U
12.ri[re
'k'2.'t:'t være blev
blevet
Gt e.rrcst€:i..
e:.l"l.. cst€:,..
. -:-:.:t JJ de
.,-:-~t
dG. 'tving€
tving~r
r ham til at .sige
.sige,-' hvad
hvad.
han '.'Go.
"GJ.
,
.
,
•••
,.,
.••
Sent om Aftene n, netop da h~n
han tæn~tG
tænkte puQ
P~Q at læGge
1æfgG siS, ringer
det
pas
paEc
den
dell
af
eftr..lt
t
[..
lt
"
"
r:c.3dG
L:.adc
pna
prea
Døren.
Yan
styrte
r ud
uD.
og lE'.ase::,
af:,
IE'.Eiser op.
Det Gr
er
an
on
undersæ
t
sig
Fy
Fyr,
l'
,
Gom
h~ll
hen
i
le],
ikke
e
kender
.H"r
.
'Har
ssr nærme,s
SGl'
nærme.s t ud
som 6n
en Chauff ør eller noget ii den RGtnin
REtnin g. Hen ga~rin
gnsrin d
d og sætter
sig og
ssr
o;
ser
go(~od
igt
paa
igt
~S~
puc
spændt
~~~
sp$ndt
ventend
vent~n
e
d"
?oliti ~cr.
~er.
.
"Ja, nu brande
brænder ',i.€t
'.'.et alle
all f; Vegne;:
Vegne" ,. siger han. "D"t
"D'et var ot
et t"nder,
Under,
at
Charle
bainsor
s
hfu~SQ
.,
-Jiste
~
,iste
Dem
D",m
herhen
kom
V('jen
af
Vejen
i Aften. De sad
i en Lejligh ed, hvor han skuldE
skulde 0:il
op og
og aftc:.ln
aft;;.l" nog€t
noget,,og
og ia:et
id€t de aabnede
Døren,
saa
h~"
hvem
v~r,
det
v~r,
es
CG
!led
løb
ned
Tr~pp~n. De kom
ad
Tr~ppcn
Efter
eft
"r
og
skød
pae.t
pao.
ham,
C'g
han
eg
;.le'·
hen
;.lev
r<m.t
r=t
Skulde:;
i
Skulde
:-en,
ren,
men Bilen
BiJ,.en stod
!!len
ud.enfO
uo.en:for n:ed
med Ml"i;ore
Ml'tore n i G",ng,
(;.c.ng, SHe.
saa han l:a'Ot6d
kastedee eig
"ib i de>:
d",,- og kørte af
Sted. nen
St6d;
Iren
det
er
:,.);:idt,
:;dcidt,
fer
nu
l-.ar
de
NUilJl"e
Nu.lm,,<o;r
ret
e-c
paa
Bilen,
Eilen,
saa de kan
taa fat i HavnEt
faa
Havn€t paa
Ilaa Ej
EjerIOll
erell , saa han er tvunge t til at gemme sig.
sig,
Tja, Bilen
giver
vi
jo
en
Overha
ling
anbrin
og
anbriu
ser
IOn
8cr
en
ny Numme rplade,
aas. den
saa
dsn Sal',
Sal; oruw,-"
ordn·,,:- sig nok. lien
I;jen Charle
CharlES
s maa forsvin de ira
Ira Byen en
Ti6., og det
Tid,
er
Er:.
en
Sl-::am,
Skam,
fOT
for
ilhner
ilb.Uer
en
sf
af
de
mest
energis
ke Fyre, Jeg
keno.er. Og det <o:;:'
kender
e:;: Synd
Synd,. )18.ar
)lEiar saada;,
saada.:., nogll"
no,o;lF. mea.
Illaa lGve
leve skjult
skjul t,, for de
dE
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l.'

•

~\I:

il

]
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r11.[1
[I

.1i

i"

i·'

i:
r:

~

,amm

(.6 10116:,'$
~llG:,'s kunde gØl',"."
gØl'",:;
<.G.
dyre.
.
dyre,
:
. ,
t",
denundsrsætsige
t", fortsætter den
undersæt sige
lled, og som blev arre.steret
arresteret,
:!led,
Jel!!. Det var den si.dste
si,dste udvd
Udvej,
Del",
il, mj,g
SkUlder
il
m:ig for at faa sin SkUlder'
Gaa .sagde . jjeg
eg til'
t11 Charle"Char1e,s- ffor
::::'ar
.".,
d ~r
~.'U' 'lll'bsj
arb~j det. meget.
meget, 1~
01
lilrt med ~
Charl.e.s.
",."
Char,l,es. ;.JeE;sk~~,~6n.mt
,~eb"I!lS~a15~~t~
e ·toandie
'to andre ilf'Sted.
et:· Stedt"
Aften
re
3:~~"~
36r ri
'7i !.'lI'
at" Sted med det s=e"
sammer~"
&;er
<'.t stolGpaa
sto16 paa dette ul-endte
ul,endte
l ".t
tbil,os
ds kryber l'ind
i Førerilo'.' de
na.' i"'~'
J'ører:.:' ' ;::YGn,
l:Y<on,
A;r'bejderkvar-'
:.='
gennem AI'be;derkvar-'
_
""' i"kr::
~'
undcI·.sæt~li-ge
stigerikks ud
Ud,
:' ui~d.2.1"2ætai-ge
stiger
i.t ?';.r
?'3.r )Linutt"r.
)LinuttGr., Su8..d.\%:ker'tre
So.(ld;.!.kk~;.tr~

...... -r"'~:.cn og .lc1{;ger
i ' '.paa.. :011Ec:: <.,~ct
€:,-,.ar
:811dm og ,e: {A!=er paa

,
Ulldsr;,:;,tsigc,·
r-,ab€nbart
UI1G
s r.'"'t sige j.' som [',ab
.. €.nbart
,
.
bagefter "r
GI' den tredie
trsdie frell'.me
fr€IrJlle
bagcofter
S.oJtter
Bevægelse. Bruce
s~2tter sig i BevægeJ.,se.·
k:.l l:ørE'
tørfO :len,
'len, men tier.'
tier,'
k3.l
ndser, uden l'l)r
fIn nosle
noS1G LIagasiner.
Eegasiner.
ndser.
ed Paahængsvogn, saadan.en.,
seadanen., der
ed
i'prstaar straks
straks,
ementer i. Bruce tC'rstaar
'

Døren.
Paah~~gsvognen pg aabner D~ren.
er. Han standser et Øjeblik
Øjeblik...
komr.:e til Grænsen paa; Et
komme
vad
mener. Møblementet her
ac1. jeg mener,
rl~tet og skal
ska~ være fremme
fr9mme i
rl~te"
~ser6
Grænsezonen 'ved
ved
--sere ind i Grænsezone:o:
Undersøgelse for I.:::\C~rej.seti1Indrej,ssti1- .
'Undersøgelse:for
l~ke .•
.•..
'" '.'
!~k€
".""
1 Mørket .et"Par
,et Par Skridt'
Skridt
. Inde 1
at i den kendte Uniform, og
sortner for
fOr llansØjll€,
hans øjne , !:len
l:len i
sortnH
isn lang"
lange havde sagt: Blik ikke
.en
roligt, med at
ang fortsætter roligt.
.
,
;,
"
,sender vi
vi en
or som De ser ,Bender
Ord~:,'. Han hører .til
,til GuverGUver:ii Ords:"
En siden standzer Bilen paa
Men
ørens Residens. Saa
Bas. ,Skal
Skal De
Ki1,bmeter fra
tra Elven.
kun nogle Kil.emsie!:
saa ~an Defae,
De fae, fati'
fat i en
Ee der, saa~an
h,am møde Dem,'
Dem.' ~v;enhans'
~~I6n hap.s' liavn
I~avn
de h.am
".
.
"
Gt kulsorte
kulsort6 l~Um
llUm,~og
store
~t
•. ~og den stor",
'
,
sagnngtig Nat. Bruce taler
taler.
g, sagnagtig
Ge Er
0r mGg~t
mege,t :fa~lte.
f'a~lte. Ved.1:<'e!UVed.1<'em~Gs Armbaul;ldsur
Armbaa~dsur _ hører han,
he.n,
G.s
ezonGn undBrsøger.
und'ersøger., Chaufførens
3ezonen
øfligE;
bli V$r 1.'3t
1st endnu
øf11ge og
0"'- bliver
bcrOlm->;G (6:161'
(,,:elGr rettere
rEttere
den bcrm~~G

un.

1

er

sagt; beryg1;",dc}'
ber-ygt",de}' Cuvel:'n<'re
Cuvern"rtl' RGsiCi.-:IlS.
RGsio.-:n.s, :;:;1;
4t Øj
0;j_b1.ik
a1"ter 56:.'tt6:t"
flK-tter Bilen
sagt
.. b1ik ei'ter
i, ~JeyægelsE
~JlnægelsE ieen.
igen.
sig i.
øjensynligt
rremme. PlUdselig aabnes
Nogle TiE€~ sensre
SEner~ er de øjensynli
6 t fremme.
Døren" og Gt
etst:'aalende
t10rgenlys st:rø=.er
strøllllT.er ind og b4Ender
blæll-der dem.
Døren.,
st:::aalende klart r.!orgenlys
ser sig om. Bilen er alleDe klatrer ud. Nede paa Vejen staar de og eer
S6S ikke et ~e~n~s~e
~enneske nogetsteds-med
no€etsteds-med Undtagelse
Undtagels€
rede kørt videre. Der ses
gaJll:ilel Ir!B.nd,
II"!8.lld, S07:,
so". sto.EJ.r
stl1EJ.r og smiler venligt til deIil.
dem. E!'uc€
B!'uce synes,
af en geJD:'lel
,h~ J.lM
A:fsh.nd
l{,fl.n,se,
J.1andcn er D"rmag<;;r.
Urma,e€r. iian
Han SI:.a~sll,a.k],:~r
SI:'"a!'l-SIl;8.kJ,:er
at ..han
;paa lang Mst
l;.nd l(,~n
.Be, at llandcn
'venl1gt,'
næst'en tl'østende'.
t1 Ø st ende", s:;Jl'rger.
s,ørger, \1vord!ln
hvordan Turen
Turen: orgaaet,
erganet , eiger l';,: at
'venligt
" næsten
,d!3t
5ynd :,atso.a
;,~tso.a ,~o(\e~p.nesker
maa', !or.lede
f"r.lede Landet,be
Landet ,be gaar't're:r.
gaar'frelc
det er Synd
e;oC'.e b\nnes.ker Dl-aa.
ID
.~\;i;l.d
,'Vej en·,:~~oin·l:),er. g.~i;r.
.. f.es,.. 8.aa ~0lm:.'sr,de
.-:;,;~d~,:V-ejeni::.~?lnh.e-r,.
€ alir, igerin~
igenne,m. en.
en 81a;,&1I.
Sla.1.~' lill_E
~.1l1_e.~es".B,a~
~ollll:,sr.de ,;fr;f
,fr;em
taar øje'pee
øje pas den
delil1l1e
Grænseby ,l.'lo~" Ugger'saa'IJt'.1:11eQg
'~t ",.
'og raar
"og
Hlle Grænseby,flo!:n'11gger'saa'flt11:!e
'Qg~t
lilorgensolen. I!T.€
E:l!:e, langt borte ~aa
:paa den
Gen anden
enden Side af
r;:,-r Byen
der nede i lliorgensolen.
'paa den anden
anden Sid", af <;len
den - de disede
dise06 ,;ula
,;u1e. Sletter:
ser de Elven. Og pa.a
Udlandet ,
F r i h e d e n : '. .
,
Udlandet
.; .Friheden:
Ds gaar
gear nad.:a,d
VeDen o;;
o; 1:6mnersnart
.k6in.r:ter snart ind i ~"prstads'6ebygøelBeii.
iorstads"OebYBe.'elsen,
..-- De
nGd..:e.d Vqen
ge.ar igsl1nein
igerp1,smri:dr;J:e
f;ie.egadcr, .st
andse~ .,foran
et 'SIl ukt.•.
lli.1:"t, gammel~ngs,
gammeldags ' .
'. gaar
,nOble cf.c.egadtI",
st cildse~
foran etsn
Rus.• hvo:;:,"der·~taar""h=achertl
hvo:;:'--u6r' staar "l~hrmachGr" OVETlJørel1
over Døren til Gade.n·,
Qad""n'., -,
.'.,
Rus,
: .
maa'bli,(; o);.'pe·
atp::;' paa Loftsth€1t'
Lottet 'hele, Dagen, ~en
r.1en Urmagsr6n~"Kon6
UrmagGr6n~"Kon6 Kl)tll-'
t>:9m-'
.
De maablivc
mel" med Karre;,
Kaffe, varm lr:ad,
l!lad, Toba.l<:
'!'oba.l<:: •.
ikke, b,.v.or godt hun' ·V1).gørc.
'Vi). gøre
Iller
j hun ved llcke,
det-- for deDl
dem •..Bruce
•. Bruce er SaB.
saa træt;'athan
t~e"t; 'at han sover1.·flere
sovt>r i 'flere Timer
T1m.er.....'-.
'det"
·.· .' . .
. -- :m
Æ Stu..'ld.
stu,,'1d'cf't,;;r
MørkEts Fr.-;;il!bruc
Fr.-;;mbl"Uc:. !:;ollJll1er
!,;;ommer Uriiliigeren
Uriiiaeeren ep og hent
hentt;r
...
cfter Mørkets
ur' ,'"
dalll'. Ran
Han er ligt;'saa
l1gc'eaa venlig som
som. tiG.li::;er6
titli::;er....
diJm.
•.
"Saagaar vi
v.i e.a",
e,a",. siger han l,un. .
' .
.
..
. ."
, BrucG
Bruce synes ,·.atFelk
,'at Folk maa kunn~
kunn€ se pea
paa ham.
ham langt borte fra,h-ve.:d·
fra,hve.:d'
de't
ude i. Men Urmageren caa.:;:v5d Sid~;o.
Ilt,
d~t Gr.
Q~ for et ,1rinde, han er
er.ude
caarvGd
Sld~Aaf,
og, sna1-:k;;r
snal-:k;;.r muntert
llluntc=rt og hverd<igsagtigt".
hV6rdi;l.gsagtigt'. Ii6'to'
Ile: to' <tndre'
andr.e· kO!ll:,p,er
kO!ll',ner b~geJ.'tsr.
be.'g",:;t'tsr.
ham og
Degaar 11'e.d
li'e,d ad en 'I';ovedg<;de
'Eovedg<,de under
undEr 5traal"ndeLysrek1a:JlGrf!'a,
BfogrsD6gaar
straal~nde LysreklamGr fra, Bt:ogrsfern". 5"'l:\e~e
8GD,$3<',? tager de 'en S].orv.ogn
S],orv.ogn O~;
o.':; stillGr
sUller sif!;
sig paa d'"n
forrest,;.,
htnti.
li'en f()rrcst,,-.
h'ior ocor
oc;r er
",r mlll'rkt
mø'l'kt.-.. DE:
Ds l:ørcrtil:
bl)rertiJ: Endestc:.tioneil
Endest~tionen i 3y"ns Ud ..
Platform, h"for
spe_(;serer videre ad cu
en cr"d
brEd Vej
Vej,,som
SOll ligger hvid i det
dst tilkant. Og spe.osersr
tagende Mørke.
mørke,
tag€:J.de
.,
Sea
b0jcr dG at og gaar op mod en 1il1G
Bea b~Jor
lillG GQ~rd. Da dr; næsten er
frE!l)L16,j staI'.dr;er
star..dser Ur::le.gereu
Ur:aageren QelJ1
<ien:. og :;;'&1'
Z~&r selv
s,::lv 7idc;re.
"lidere. Fors"Tinder
Fors"l1nder ind 1i
fremL16
ZUSGt. DGr.
Der, r.vor
hvor de
åe staar,
stanr, lean
l{an dG
de se.
S0 hc::m
h= i!'lG.G
inG.e ii dGt
det oplyst
oplysteG Vll)rGl5~:
Værelss,
2uSGt.
Gardinerne ar
er ikke tru~cot
tru~~Gt for.
Gardinern~
Minutterns ga&r, og plu15Glig
plu15el1g €r
Er ~an der igon
igen S~~n
ssmm~n m~d
med to
M1nutt~rne
5toute unge
UngE Karle
Karle. :lan
:Jan tD..g"r
tD.gc.r blidt .,,:csked
•..::'sked !lied
!liGd clem
dem og siger: "P<"j,
"P<'j,
stoute

poj"
den:. Lyklce
1..yk1ce Dec,
med Fort
FOl't<:ættelcc.
po
j" tor at ønske dGm
net t G Ic ().

"
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~,~

"'-.-".~"

Denne 3~ildring
~~ildr1ng ar naturli6vis sPJmnGns&t
s~JmnG::lS&t af ~n
en ~C6
~CG forskellige
Danne
D6tai11.:;r fra forsh.llig€
forsh.llige Delo
Dele af'
af Euro
Europe_.
ikke Ir.1ndre
ll'.1ndre
DEtaill.:;r
PE'• • Men den er ikke;
f.:;iver maa.ake
maa.ske bcdr"
b(;dr" end mange teoretisks
teoretiske Udredninger
Udredn1nger
"sand" for det og f.,iver
f, t Billede
B111cd.o a:f,
af, hvon:l=
h"lo)'l)&n Krul/llErne
Kanalerne pu,; FrihcdsfrontGn er nnlc:gt,
nnl2.gt, hvorf,t
Traadcne løbEr
løcer :fra
fra don
den GnG
cnc til den
ten anden, hvord~n Kontcktpunktcr.
dan Traedcne
O',)orskifter og j;"orbindclser
Porbindcls6r ko=el'
kO=Cl' i. Stand. .
O)orskiftGr
• Vor 'Ven
Ven Bruce hllr
har svært
S"lært ved et
~t ~live kler
klar ovcr
over den ~irkc11gG
"lirke11gc
Orl';/J.ni1':'-tion bagved
ba.gved det hele. Meu
I>leu S:5..
S:5. maget
meget hr:>.r
ht:'r h:m 1<:un!ict
forstua,
Crgo.ni1'2.tion
kunriGt torstua,
at den, Bom
som ~dVU~6dE
~dvQ~edc h~~,
hp.Dl, tilhørte Gn
en Or~~~is~ticnsgruppe
Or~Lhis~tionsgruppe for sig,
et
h~vde noget et
at gøre·
gørc·;ned
den, der hJlll::>
hJlll:; h,cm
h,= DGd
Ded t'.t
~"t ko=e
IcolIl:'1e .:.:f
,\f:
som ikke hc.vde
:ned dem,
Enc1,vio.ere k/ln
kan hen
h,n regne
regnc ud, c.'.t
'.,t G..-oss6X'er
Grosserer Ruhlcbe:1
Ruh1cbG;-l. og Chr.rloJs,
Chr.rl"s,
Sted. End.vio.ere
som blev
blev S<lL'XiOt
,-~dell li'~'\ad()
S2.l'.!'<ot i S}-:uld-orE:H,
S),:clds:c'cn, PD.",
p8.s. en
cm ",11.:1'
"ll"r ,-'.ndG!l
i'i:'lado ;""lo.L
;''la;:, I'xbt:.jde
r.rb,;jde
ini!en for
-ro'r .SC:.mlne
,sc:.m:rnco Appar~t.
Appar.?t. Jliien
l\lGn d"tt.o
(lett', me.e
mee til Gengæld 'Tære
"Tær~ cdsk1lt
cdsklIt fru
frCl
inii€n
dc;rt Orge.llis,-,·i;ion,
Org{'.ni61,,·~i"n. som W.,ng
Wr.ng og 6..6
te to, Ii..
d~r
~{ørtc Lt\8tbile~,
Lnstbi1e:i:l, tilllørtG.
tilhørte.
dsn
r ](ørtti
<,'-'nne lllc.ettG
lllc'l'.ttG d.eriDod
d6riDod Urmnger::on
Urmnger::D hev"
hcv," stn.',ct
st1'l.:et i Forbinc.el$e,
Forbindelse, eftGref'tGr~,ed C:>nno
S,OJ::! h'::'-':l
h<:;:l v~,r
vl:!.r forc;;rc:dt
forbc;rc:dt P-::'2,.
P':<'., at d.:r
der skt~16e
skt',los ko=c
komne "levende
L!~st;: dbUnG
dsnnn
SOIlC
"levende Lf~st:··
l'llt. S,-,ndsynligvis,
8,-,ndsyn11gvis, k::n
B:rucc 1I1or;l'G
;~onl,ludGre, er ete
(te to Karle
Ka.rlo blot
l;c.t.
k;-:n Bruce
vido"G :~onkludEre,
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ir~e direkte den Organisarfor' ikke
f
or.' .
.1
for.
. ,lO' . """",
c!1!>"C,.
Organisationer,'~om han
ndst tre Organ1satione;',++~'binh~
Mand? .
.....
bestemt Mand?'
...,
. !;1'
.~
ikke er saadan.·
saadan. Det'
Det'virker,
som
il~ke
V1~k~;, son:
paa sund Evne ,til
idig Tillid og pea
Ul
sætter sin' Kraft1nd;p"a,.g.et'·Dm_
Krat't,1nd,p~a"Jieti'.omur11gvisbliver:.der
;.,'s. .
ur.
l1 gV i S
. €.r
.,...,-~~.
:t"_-AAA;
. l.
i.V
•. ·.P..'g~~~-:.'.'.'.c'.
_
alifika:tione:;:.,
.. ""
l1fika:tf.ioneL.
".
.b
..
' n~","
Jgeir 'oVerofaf. -i~'
Øgerl"'
'Ov'Eiroil'at
". " .
'. ','11'
naturlig Udvet det ved en Slags natur11g'Ud-.
,
.
.
arles
Grosseren,Bom
rles - var det Gros8eren
"~om her
Ordren?'Næppe.Maan, som udførte Orldren?'N~ppe.Maa_
n~d hinanden at gøre.1>Iaaske
gør6'cl~aske
te med
hle::en for atfaa Penge 't11dst
:til det
hle;leu
te, og maaske RUhleben 1 Stedet
t gjaldt noget, som
som'dennekunde
"dennekunde
nogen ud af Landet. Eller maaske
R~leben ogsaa tilhørte?
R~le~en
IlIaa først være
Være med
med,
r endnu. Vi maa
sation.
..,
g
anisation.>

-

4Qg~4§1'XB;; ...
~QE~g§l'XB·:;;

og

'Med
Folkestyre mener
J:lenerman
Med Folkestyr'e
man i 1l.hlincelighed
Alnlinc.sl1ghed en Regeringsform, .som
giver Folket Ret til gennem selvvalGte Repræsentanter at stifte Love
ol; 'op~træve
81tatter. Det ·'flr
uto::·r..l(eligt,
og
op:,ræve Sl,atter.
'er uta:·:r•.
k eligt, paastaar !!lan,
man, at Folket selv
skulde kunne styre Landet,
Landet,og
ofte Lignelsen, at Staten
skulde·
.og ~an anvender orte
stas een Mand til Rors, og hvor bare sen
een
er et Skib, hvor der' kun kan staa
~and kan have Befalingen,
Befali.nE;en.
.
.
.
.
Illand
. ....
,. .
.Dette er
6r maaske rigtigt i normale Tid",r;
Tider'cMEni
det .Øjeblik, det
,Det'j;e
~Meni, det.Øjeblik,
heInmel1ge Politi
Pol! ti fratager
fratager. Folket dets Rettli;lieder
Hettiglieder og Eifskitfrerc1ets>
a::ts1{$.fferde~s .~.,
hen:mel1ge
Repr~ffentat10n,"f;:ildtræder"
.tndtrædel' :derhelt"ati.di'e~Fothold;~Mari
';6~a:!i'g~r"sE!i~"~
r
Repr~s'en1;at1on
der:helt'andl'e"':E'orhold .~:Mari 'o,a:~g~r"eet!i
';H :--"
'Folk er
et ii. Stand til at styre
st:;'re sig selv direkte og uden valgte
at et 'Folk'
R e p r æ r : e n t a n t e r . ,.,
Repræ~enta,nter.
.'
tilføjes, at denns
denne vidlh'1.derl1ge
vid~"derlige og gr1bendeDemongribende DemonMen det maa tilfØjes,
Fo~kE Knr~,ter
Knrill,ter oG
og indre Y~æfter kun kan opstaa, naar
stration af et Fo~kB
Foll(et samles o~:rin€
oIll};ring sen
<SEn eneste Sag, Som
som overskygg~ralle
overskYB€E?ralle Uenigheåer
Uenigheder
FOl,~et
StridsspørgsmanI af'
af mindre Betydning.
og Stridsspørgsmaal
,

.
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vise det med nogle Eksempler,
Ekselli~ler, der dog, selvom de er bygVi skal ,ise
'Lando,ja
get 'paa virkelige Tildragelser 1 Norge og andre okkuperede 'Lande
,ja
selv i TYSkland,
T~skland, er'skrevet saadan om, at ingen Spor fører
fØrer fra.disse
selv'i
Linier til
til de::J.
de:l skjulte Virl,e;1i<;hed.HovEd:formaalet
Virh:E1i{;hed. 'Hovedformaalet m",d
mild Beretningen
Ber6tningen
L,tni6r
ikke at gtve
gi've en Skildring af den nors!<e
nCrsl<:e Hj
Ej emmefront
€lilm€i'ront,, men at gi
give
er i''.bs
ve
Bille6e af
af· 'det
ArbGjde paa og den psykologiske Baggrund
et BilleQe
det praktiske Arb'3jde
k&~pende Frihedsfront.
Frihedsfront,
for en k~~pende
StatskuPPct har fl'nciet
fl'nuet St6d..
St6d. rJøgl"stillingerne
rJøgle.stillingerne i Samfundet. er
Statskuppct
bes~t med r.:;agthavernes
l\;agthavernes Tilhæng"re.
Tilhæng"r€, Genigmand ved hverken
hV6rken ud sIler
eller
bes!;\t
Har:: følGT
føler sig hjælpe1'2ls,
hj"ælpehs,han
er t"Vunget
tvunget til at finje'
finde sig i de
ind. Hari
:lian sr
Forhold, heor
h70r lidt ha~ end synes
sy~es om de~.
nye forhold,
L~artin hører til dGl!l,
dGm, som stadigvæk maa ·"gøre
'''gøre
Men Reklamechef L1artin
lIan har aldrig tidlig6re
tidligere været politisk interGsseret.
interesseret. Han .
noget". Ean
Forestillfnger o~,
Oill, hvordan Samfundet'
Samfundet
har Som alle andre haft visse Forestillinger
lTIen SOI!!
som Reklamechef
Reklanechel' :i..l et
etstor~
skal styres ,bedst,
bedst, ,nen
stort Varehus ha;:, han
Annoncesfdclingerne i alle
all€~vis€r,
samarbejdet med Annonceafdclingerne
Aviser, fra de mest radih~~ her VenneI'
VSllr.€I' baade
baude blandt fanakale til de mest konservative, og h~'l
Samfundsrsformator~r og fede Borgere,
Borger6, som er tilfredse
tilfredsG .med
tiske Samfundsreformåtorer
Indtægt·3r.
deres Indtægt'3r.
.
.
ligs efter
6fter Stats~upp€t
Stats~uPPGt ko~~€r en af hans Kontordamer
En af Dagene lige
leende hen til ham med en lille Lap Pc-{pir,
Pallir, hvorpaa dGr
åGr staar skrevet
leendo
med Blæk:
.
blevet o:'Fr~plet
overrumplet a:f
af ep
en ~CJ.ike
KJ.ibs Fr~h~dsf~en~er.
Frih;;dsf'~€nder. Skal.
. "Folket er
~r blev::t
vi :finde
find o os li dette(
dette? NeJ.
Nej! Vl
Vi vll
vil have Frl~€den
Fri~€den tllo~e.
tilbage. Vl
Vi vil kæmpe
Vl
den! Vi er
6r va~benløse
va~b€nløs6 i Dag, men
m6uii Morgen kan vi faa Vaaben,
VaaoGn, i
for dsn!
vil).ave en Folkehær,
FolkEhær, og om en Uge kan vi kastE:
kaste de
Overmorg<on kan vi1].ave
Overmorgen
cagthavende fra d~res
d~ies Taburetter. Slut op omkring dette, alle ret~agthaV€llde
mænd og KvindtiJ:'
KvindGl' i SamfUndet!
Samt\lndet~ Skriv.
Skriv det
dd af og sond
send det
dst vider.;:.
vider,;:.
skafne r.1ænd
Ed.endte ~ Slut op omkring
olJ1J.<:ring Friheden!"
Friheden:"
til Venner og BGkGndte~
i~ke sige,
~ig€, hvor hun har faaot
raact Lappen fra. Men,
.Den unge Dame vil ikke
her maskinskr€y~t
maskinskr6v~t et
Gt Pa~
Pa~ Afskrifter med
med.fem
siger hun, hun har
.rem Gennemdcre ..,-ider5.
vtdGr~. ;:;vad
,Ivad synes Hr. 'Martin nu?
slag. og sendt dem
ful Ids
IdB slaar
.slaar øj~blikkelig
øjeblikkelig ned i lJErtin.
I~rtin. Han ser tydeligt afSkriatSkri~l
VeIS(;ll, at den staltlIll€r
stammccr fro. en helt almindelig Person, som hverken
VeiSGll,
sig •. En:Mand,
En 'Mand, som er
par nogen Organisation "Iler noget Apparat bag aig.
grebet af Modstandsviljen,
Moastandsviljen, og som
SOlli vil h~V6
have en Parole ud. Forblevet grocet
lliotientlis cirkulsrer
cirkulerer der ~llGrede
~11GrEd6 ii Hundredevis
HundredGvis af den Slags enkle,
ffioG8ntlis
griGsnde Skrivelser,
SkriVElser, a~rcvn6
a;:rcvne med
rosd Blyant, Blæk eller paa
og gribsnde
v6l:i,aski
n-.:i ..
vtSJ:i;askinG·.
S~~:.i
S~cri

nriv6
n~ive
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'm~d~2t 5pra~~;om har'Vlr~"

f~.

r om
lcoI:".I'le·
.,
. '
.ran
l[O~.ne
til at 'tale't:lCd
ta1El"!:lcd
det er
usl<C',deliggøl'e a1l6
,,. ,Opgave.
de atmødes
alle.red
F '
.Opgave.o.et
er r,t
r..tusl<:::dGliggø.re
elle Ledere
Leder€. og'
og ,Agit:::.tore:i',blandt
Ag! t~torer.blandt
an
de mødes alleredee samme
i\lodst=der!i.s.
' ' ';. ~ll.Dlme For,.01'i!.lOdst=c.er!l6.""
.' .
.
.
'.
,.';'01;"
'..
Avisen
Opsigt
~t
hQ1vtr6ås
uden G"'svøb "
"t . ' .. : ;' h:
Avisen '!8'kl<sr
vlPli:lcsr. enorm~ncrm
Gpsigt og
og la:ses
ls.:ses ikks
ikke blot
blot ,-f
hc.lvtreds Tusind,
TuSind,
uden
som
mf; c: ,mcm ,',ff over
~,har faaet
, at Folket~a~
- Mundku
•. e mas have:
ave
soDl I;leldt.m6c!.ef·sn
R l'l~
. f'~ rGgned~
.
~.
f smog"
.
h~l v f .j erds
. d s Tusind
T us i n d
PresseCmsvøb,
..
.
., e '. Lcmecr,Q ~n regne,,€. mf;G., .mcm ,'.
over femoghtllvf
er
Presse
har faaet Mundkurv
paa
.
!IJ;ennSSkGl'.
~f 'pc,'.
li-!uskine og
han,
Journalisten
"ndenrvAt~aa,
JIJ:enne:skcl'. j~~~nee
i~~~nee skriver
skriv 1ST den
dEm ::.f
'p~,c :Muskine
og :o'l?no."r
s·enc."r. d(;n
d(;n videre
vidGre ii
han, Journalisten .lnden Atten'
flere
gt?
'
...
i .• "
,
. . en
.
flere OGnnemsl~g
Qcnnemsl::g tilV6r~ler
til,Y,;r':'1er. 0E
og Bekendte.
Bek,,;ndte.
.
.
.
gt?
'.
•..
'-;
'c '. ;
. .
,
Men
j;:i.. Hr.
Hr. Mart1n·'.åSrinne!ikalder
1\1artiri.·'s_e!lkald~r
.
Men vor
vor Ven
Ven h~r
h~r f~~et
f2.r.et Blod
Blod pna
~Q3. Tenden.
'rcnden. li~
Ec.II. skriver
skriver selvet
selvet OpOp-o
jo:..
'.
rn~b til elle Lendets Politibetjente og kræver af dem, tit de ikke
de. s..i g.... t:l.l'.'Ek
.. si,r.·'·dl
..
7'.,.,...
."t
.. 11 sIr:;.
clh
k. na..
.'Ots. ?oH
tibGtJ6nte.
og kræve.x
de.m, o.t8.t.de.
11>:1"..6..
, . ..ro..7'b
.stiller
til
Disposi
tlon
tor Mn.gthaverne,'
Ilien8..f.nægte:r
udf(1\rl>
:"':;"~'~·':~t~~~l~l._'if~.j..s,~llJ.:er.
sir:;
,t,i:l
DisposJ.tion
for
J';la/lithaVErne,
msn
.~gt6:r
Gt
udf~r,,;
g~~~::~l~.:1!-~f{~~.,
;,t:llder..uden !or,~i'~6rA~~,~\df\J,'e,~~Qp'g~y.e.r
..:,-.
med et Opraab' som har vmc:-"'~, '''ci'n,hver
en,hver 'Ordre
?rdrs :~eoni
r;.llom:,fo.1de1'.udsn
fOl· ..... ,~srA~;~.\d~,f<1)l_.:;Q!lJ~~y.e,r .•
.• ;h~9.r,
;h~~r::'".
male Tider.
.
'.
.' ". . ..'
"
Tiuer. Qprr\abet,
Qyrr,abet. duplikeres.
duplikerGs.
. ",' ,.'
.. ' .'.
'
, . Ogs.:l<\dc.ng(~8.rdet
pe paa Redaktionen
i Dag" s1 r
.
Og5o.l:idc.ng<~~rd6t til,
til, c:t
~.t ;:-,lls
dIs Landets
Landets Politibct'jcnte
Politibetjente pludssl1g
pludselig
paa Redaktionen i 'Dag" , siger
finder Oprne.bst.i, derE:'- Brcvlcc.ssc en Kargen. De rengerer forsko:.lligt,
tpe vilde
gaa
rent
galt
om'1kk~s
finaer
Oprne.betl.
dere:"
Brcvlcf'.s~G
en
Il.:?rgsn.
De
re<1g<;rsr
forskdligt,
t vilde gaa rent galt om 1kke
nen de flestp_hn:::- ·fc.tt"t deres B'.JBlutning: hcllc~" dø end gac:. l.!egten safidan l\I!aade, e.t dGr b.lev en ,,
nen
de
fl~s~e
.har
fctt".t
deres
.r3\38lutUlng:
h0l1cxE
d,iI!
end
gaa
1;!egten
saadan
W.aade,
at
dcr~lev
en
hav,~rn5s Ærinde.
.
,'
'
har jeg
j eg skabt
e.kabt Opru;;obdog
Opra.~b€t og PIlJ:O-.
PaJ:O-. ''
ho.v,~rnes .lCI':mde. .
.
.l
har.
i
Gør. Front L10dMagten Forræder.
Gør~FrontLlod
.
.~<,
.,_' ': ._,.,.Magt-:
..
';:.c,.:,,··
. ,'.'
'
Sekretærrot" ii Gang:
Gang.! :'OUplik6rinS
Sekretærer
g3
Fin~rG tolder dem
dem~Plik6rinSi~
o lægger'
læ er'
ig3
J!'ingra
folder
og
ænder:
1:lfrr skrevct'AdrGSS~r p~~ _
nde~ har skrevct'Adresser pae.kendte
Mænd
Kvinder 1 'Sam:t'unkendte
Mænd
cg
Kvinder
1 Sam:f'un.dim
rigtige ..Sid;;. Ved
Ved TolvtideIl
Tolvtiden
dEm rigtige.Sid...
i lukkede, frankerede.
Kuverter.
,
1 lukkede, frankerede Kuverter.
mange
Bude
hen
til
Hoved
ost.;.
mange
Bude
hen
til
Hovsdpost"'n i lcfdelingen :for MasseindlevEi.
n i lcfdelin~en
tor MasaeindlGve~
.'
.
,

c'

,.

..'

SGkretærerne begejstret
bege~8tre~
siger en af Sekretærerne
avist! 3n
zn Avis .skal
blive.
avist:
skal det blivd
i
Mc.gthaverne.?" , "Fri Front?",
f
Mc.gthaverne:?",
. .
I
"led i Raadslagningcn:
Raadslag"ningcn:
aa har r.H~d
bokss~ft,
.hp..Il Cl' 16 Ae.r
Aar og er
bckesrrf't ,hp..n
."
. '.
, sel....
selvee Parolen er skabt.
skabt.. .'
slists op ved Hjælp
Hj~lp nfTeleton~
nfTeletonsliste
Navne. Man benert fem Tusind l'r~vne.Man
begynd5r ~llerede et
at _sk~i~e
bSBynder
skrive
." ,""
r:
.. '
.' .•:
......
llvert 'Ark
liXk skal 'det
det
mange. Pas. !lvert
Deres versonlige
~ersonlige
Avis er ikke Dcrcs
erfor videre:"
•
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fnXlig Person at angive. Og til Sl~t opd~er han, at Gruppen 6mgaas
med Eva. Cg <an Kvinde ken det VE:l iklc.e være sea slemt at angivE.
tænker hall.
Ne;;st.9 G\Ulg han ke.ldes til Forhør hos det hemmeligs Politi':' ..
hvisl\:oritoi" -er oarmufleret son' et Reld=ebureau. - udsættes h8.11 for' .
frygtelige Trusler, og n:odvilligt angiver han da Eva: "En Lnnd, som
j q; tror !lal' noget at gøre med1."llli tærgrupper , opsøger he.nde nu og
da'1rJ,';;'c"~~~1t,~-,-~,.j-::it-_~Jlr"'_.oi._ c.';'..f:,~~~i;-_-,,~_;,~ .' ~,'< _1.;~.6-",';;_~-~1~<· . ;__ ~"~?Y, ,~~.:;~J'~~ ,_~t·)~,~ r~~:,~~-_ '-:-,:-~'~ ,
.
Saa. holder :f'011 tiet:1ljs" Ii:1il :!1:Va::i<fJe ~ag!!"rV<1lD!r't~"t;'a.~"'~~de
!';Iænd 1:0:0:1"1,,1' cg gG.ar hos he:,",,-d,,~ Ukendte H"end,: ganske vist. "E;un, p.'
vel be.rE. en LUe~l';;, 51661" "n· "~1' Spionerne og·. tygger pElD. Cigarstumpen.
liien det he.nnneligG Poli ti·sr Ef en anden M~ning.·: En Morgen Kl •. ' 5,: .
h.enter elo hendE.. De Ollbrin3Br Folk i L~jl1glJ.,€;den for. at anholde,dem,
s,0ltl. Jco;.wne:.·, msn der'J::on:rier'.'i'ldce and!';:; Gnd et Bud med· en Regning'; han
bl1.v:e~ hurtigst mulit:t·'Sencl:t;· til Xonc€ntrat1onslejr~n. Alle dG andre,
. som ·v'1.1~.!:· hhve OIJSØgt hendE;' ,ho.vdG nede fra G,s.dcn·opdr.get. '/it Rull€g",.rdfher·lfi·i hendr,;s Vincx~r' ikke' 'va:r..Rur...l .z.!' HALVT NED - Aftalen gik
Ild ":p~a,. {~t der ]cun VEl.:;:' fri 3~'lle, hvis GcrdinernG var rullet halv,t
ned' •. E"!18. ·h-:::.vde ·ro.c.dsnc.rt naaet at· rulle dem op, d~. hun blev: taget.
. San komr·ler Evn i FO:L"hør. IIuner .. blevet overrumplet og nar ikke
naaet f.:.1; fu. GL·"tpill;;rr-G med s1g, som. lna i BaG.!ldto.eken. '''De beb;ø.;.
vel' in6c~ liaandt~s~e i.~ærrG81Gt~, havd~ Betjentene BUgt og leet ra&t.
Forl,·:·ret ser i Beg;yndcls"lJ. ikkG ud tiJ..::t blive S'.C.c' svært.·DGt;:t
er, som elon hnvd:; tænl,t ,han. som angav hende.: KVinder 6r de ir..}:€.
sc.a h r'. E',r 'i e ved. J·.;en 58.a bag:tarnun en Dumhed. Eun nægter at svr.re
p:lt\ et Spørgsmo.Ql, ogd,m: int<311igent<1 Kyniker, SOD. forhører hende •
;næ:;"kc,:, c.st hurtigt.
.'
,
"De keucl:;r noget til vQubensmuglingen" , sie,er' h=, "De ved,
hvord8.::l Vuc.bnGns smugles ·ind.; Vi hul' vqre Cply:mingcr, det hjælper
ikk<.; ::.t nægte. II
.
"NGj, It sv.r..rGI' h.un, "men dst h.jælpsr at tiG. ".
.
Det vllr Dtmlhee.en. no. er ds sP:I'Gi deres Sag. mm VED NOGEl.'. . .
.Først bliver hun slf'..!l.6t. Hun væg;l.'er sig 'ved o.:t Svc.rc.·, •.• (den'
følgend;; Redegørelse for "~'orhøretlt .eT udgCl-c.et.i dGt ::;venske Oplq~.)

Ev!'. og hendes }'orlovGde fcldt ro:;:,' Frihedens·SF.g. Nc.vnløse gno.r
de ind blc.ri-d:t der"., som g~,.v ~.lt for nIenneskenesFrihed og Ret.
."ricr. .:.,s=er si"g·,:. d~. E·;-. cliver ",rrest"rzt, og· MilitærgrUlJpcrne
c::r yt.61."st f'orsigti(t,e. 'I\l(,n "er s]t6r il<:ke meT"'. Er1,ch kO!llll1er ti.l1J('.ge
i'rQ sin "Ferie", og r.ii11"t=gruppcr!lE b::gynder <:.t:;arbejd;,; igen.
Se.c f~J'.r og8~.a hc,n et'Møde med !::.geniQ\r Lewi,s. Men Erich giVC::l'
Ilden .::t ',ende :Mc.rtins Indsti'lling sr.:TJIlG Svar, son de=e g::..v: ingEn
fælles Led.GJ.s·3 for [\lili te;re;l'upperne; De skal gerne puc. Opfordring
p ... c.t(~gG sig specielJ.e Opgccvcr. l:'en de ]c= ikke ind.ord.ne sig under .
en ukendt Ledelse, dE meG Sc'::~ f r i t . ' ,
·.:OgSf..:. over for ht:'.m bøj GI' Ingeniør IJ€wis sig. :I:.len han sigEr;
':"u<3n Dag h'.n komme', dn ,'tllG LC.l.lccts mi l i tære GruPl)Gr ma.a g~;.'l til
LKtion. Og d~ gælder det om, et p~bejdetrordelGs~igtigt. Dnm!l.Q
dsr h:--ndles €fter. an fæJ.lcs Pl:m •.;,,:"!' De villig t i l i dGt (.jebli!<:
,et stille :':;I;res GrupP6r til Disposition?"
".
. .
"Je.", svr.rGr i;rich, ."det er j ee'.• For jeg g[cnr ud. 1'r::, et det .'
er Hensi[;ten O.t g,;noprGttG vort frie SCllii'1.LTJ.d. Hvis vi ser, et det:
er. S;l G7."uppe ;;lle!' "t J?".rti, sbm t''.eer H:::gten,'og som ikke I'eSpeK;"
vil vi fortsætt.; ModtGr2~' i.~o!lstitutioncn og ;·O.i,·t frie Grtm.dlQg,
ogs!:~ mod G.3 nye ),I;::i':thilverc."
InE:2;.:.i~l" Lewi::; ni}::I~Gr~·
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st~matisk tager
tagsr vore bedste
bedste, klo- /.
u en kritisk Situation,.
Sit.untion,.. ved'
ved at
a.t
bliver.der
.Ma.ssearreye Laug, bliver.
der l'irassearregade Fol1;:.,
Folt. og
o.g mange
I
Mængde gode
staa uden L6dere,
LEidere,. I:.1engEi
M€'.nge frygter
urtigt.
.
. '...'
..
kset en l1.elElite.
~elElit~ frem
fr~l af na\n~
na7n~
dg 'som ht;J.r
h~r baade
baadc Du01ighed
Du,01ighed
pen, og
spændes Terrorslcru.en
Terrors]<ru.en i1 ::.lle
n spænd.es
~116
gear. helt
heltc.utomati.sk.
Og
. Det genr.
c'utomati.sk.Og
nandværkerne .finde
finde' sig i Forer hde
h~le Linie'nl
Linien! Alle $vag€
svage Sjæle
ver
~f i Modstanden. Det vHOpløse
v1'1t;1pløse
CJ,f
"Fr.ihE;dsfronten'~'t;U
misbruge "Fr.ihedsfronten'~'t1.l
Eaandværkerne
hvad Faandvær"'~r'ne'
selv
.afvente·,..·hvnd
.•
Aw
8
Synspunkt.
dette Synspunkt,
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a 'r. Forordningen offent'liggøres
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i alle MOrgenaviser en Mandag. Samme Dag kommer Sneæ<ermesteren i
og .sigar:
siger:
. ..
Varehuset til Martin ag
.
.'.
. . , .. .
.
mad at faa Forbindelse
Forbinde.1se med '8n
'6n hemmelig
hellllllel1g
"Kan De ikke hjælpe os med
sas. gode Forbind.elser alle Steder? :Vi,
lJ;L.IIlaa
Avis, De, som har saa
lIlaa have
Haandværkerne skal sendaet
til,M1n1:,terlet og
i
sagt, at Raandværkerne
Bende et Brev ind til.Ministeriet
d€res Udtrædelse af'
af dette her Laug.;
LaU&, som de: er blevet medlemanmelde deres
mel'. af udimhat vær. e blevet
JUstits- . !,
:~i~e~~:~"at,'1ære
blevet spurgt.
spurgt, bare
bare ve~
ve~ et
et Peimestrøg
~~~e:~~l~øg at.
af,TU,stitSministeren.,.
.
,
" . _ . , .1, - ' . , '
, 11
11i
"Er dette bare Deres personlige GpfattelS6?~' .,spørger lIIartin,.·.
i
,::;{;l"-!i:S~'J11 .~~.j ", .aigeJ:, Snedk~rmester.en, "J eg!l=en!ie~alIl.li!!l-~1!e ~~dvær- iIII
···;,.~erer'86m
.' f~t~ ft
;.. ~ere; .. s6m, vil'. protestere.':D~..:fElgrler,iJ!ett,61h~~~Ol'fe:tt~~~Il":'SQd
protestere~tD~..:-t.ElgIier,idetl'.eth~~(for1;fltt~~
~~"Si?d
Anle cbiing· ttt1
~t udrydde ·den
slappe Moral.
Moral, 3ØPl.
sO!llcharh.e~S.~6;l;,
...
'. . Anled.li1ng
11 flt
delt a1:apP6
he.rh~r.sk6;t, mellem
Haandvserkerne'·'.i den s1dsteTid.
sidste Tid •..:Vifaar
mang.G. mang,e me~
me9,. 0.5,
9s~blot
Haandværkerne'''i
/V1faar mang.a.
·blot
vi kan komm6
k9Dll'1le ..til
med. h1nanden."
h:1nanden. " . .. ' '~,"":
·vi
1; i l at tale med
.. '....",
"Tal'
"Tal med.saa
med saa mange, DeDe kan;"
kan," siger Mart;l.n·,·It.
Mart;l.n,· "sa.a
skal.jeg forsøge
" ..
13a.a skal·.·Jeg
~1:'faa
FOl"bi;,ldelse meden
/!leden h ""rnn1eli
e.Dll'1le 11 g Avia. ", '.... , "
, :.
....,
:.~~
faa Forbi;udelse
. ';.
"
.".' ..: ,T1radagenUlllmeret
Tirsdagenummer.et af
ar... "Frihedsfront
"Frihedsfronten."
J.ndeholder..:ikke·.at:
Jkke,9t:Ord
en" .indeholder
Ord. om .
Haandværkerkr:1sen. , Men Tirsdag Middag kommer Snedlcel'lhesteren.
Snedkermesteren: op til
·. Haandværl{erkrisen.·
Haandværkere 'og .beretter, at.de
at .de alle
Martin sammen med et Par andre Haandværkereog'beretter,
Anmeldelse Oll!
af. ~a.uget
Laug€t .til
,til Mini3te;riet
Ministeriet lI og
cg
har lnd.s6ndt
inds<ondt Amileldelse
om: Udtrædelse e:t..
Delhar gjort det saJIll!l,epaa
sa=.!' paa egen·Haa;ld;~.>
egen: Ha~d;~ ." ;:,:,::
."·c ::; .....
,.
at en hel Del.h,ar
Aft6D Oplysning om minds,t.
minds.t ~1.W.drede.Tll,fæ~d(l.
lnmdrede. TU:ræld(l,
.,-.."Skaf
,"Skaf mig inden AttenOplyaning
Haand"ærkere har
anmeldt dere3.
dere13. Udtræ~eISG~~'siger~~t111'
Udtræde1si;~ ~·sigGr .. Mart1n,"og
·.'\!Vor'
hVor' Raandværkere
hlU' a.nmeldt
"og
J~i~ lllig
mig T~ksten
Teksten til en
eu saadan Anmelde~se.~
Anm.elde:).:se, ~~;:l:a.~al
,vJ s~.~,.;r;::.rj~
s~+;'.:::.:
,j~
.~iy
~~a~alvt

I(

,

Haandvær~e.r

,i':

Il

I,

I.'

I'I'Il

!

udkolll1'ler "Frihedsfronteh"
"Frih6dsfronten" 'med'
med' et'Ek~ttån~er;Hele
et'~åti-anUmme'f~ Hele . I:
'.'.' Om. Onsdagen udkol!ll'ler
Nwn.ret handl~r
handl;';r kU"'l
kIL. om lIaandværkerkrisen.
Haandværkerkrisen. "Vi har allerede i .. Dag faaet
,
Numret
17/.1. H(.andverkere
Rc.andverkere i Hovedstaden",
Rovedsteden", staar.
staarder-,"
"som bar
har
Oplysning om 171;der-, , "30m
!!leddeler deres Udtrædelse af
sendt Departementet et Brev, hvori de meddeler
. i
..• ,"" Og saa følger
det nye Laug. Brevet er holdt i følgende Form ..•.
! Ii
blive fulgt , II
Teksten. "Vi formoder", slutter Artiklen, "at de 174 vil bli.-Ve
af Tusinder andre.
il IIIl
andre."
Torsdagsnlllllret af "Frihedsfronten IIli staar
"taar der, at man har
Og i Torsdagsnumret
i::i,
om Tirsdagen
taaet Meddelelse om yderligere 216 Udmeldelser. Og am
II~i I!
fra Justitsministeriet, at 89 ;.;
~ af
at Landets
Landets.Haandværkere
siver det ud tru
.Haandværkere f.
har anmeldt
a.nmeldt de.res
deres Udtrædelse af det
~et nye Laug.
vil i'denne
i denne Forbindelse +orbigaa,
forbigaa, hvad det hemmelige Po11
Politi
Vi vB
ti
:•,•. .1,
foretog
t.o.reto.. g sig,
blQt nævne, at hver.. femogtyvende
famo. gtyvende Haandvær~er blev arre;,1•
Sig., blot
t11·12 Maanedex.
Maaneder. Det blev
blev:'
steret og sendtpaa Tvangsarbejde i fra ~ tll·12
Jk.'ce til Belejringstilstand.
Belejringstilstand, og h..
heller
Jk..'ce
ller ikke blev der foretaget nogen Illi ii
..HJ)Urettelser.
;:';,l
..~JmXettels6r. D6rimod
Derimod havde Frihedsfront5n
Frihed3front~;n raa-et
raaet et mægtigt moralsk
Stemnih€;en blandt Folket var fust
fust"re'
- Rygstød, Stemnirt€;en
"re' og bedre . ' end nogen
Sinde før. Og Ingeniør Lewis maatte erklære oyer for Martin:
i
',i
!.
Ret. Reaktionen kOI!lspontant, selvom den 01'ientering,
.
UDe havde ·Ret.
l'
vore 14'
14· Rej
Rejsende,
sll~kGrt har
vi havde leveret paa Forhaand gennem VON
sende. eU:kert
i
været medvirkende. Det var at
~torBlaaet
at saa
eaa i god Jord.,
Jord,· Men en saa s.torslaaet
i
Mction -ja,
- ja, jeg indrømmer'
indrømmer det: hEr
her i·Landet kan Befolkningen virksv1rkaAktion
;lig styre sig selv!"
' , ;: .
11g

s.'•••.

t

!laa træffer vi vor gainle Ven Bruce.
Bruoe. Han
ble'Vet som. et nyt
i
Og ?aa
Han er ble~et
Menneske, siden han kom ud af'
af LandGt.
Landet. Hele hane
hanaV1rkelyst,al'
i'
Mennesks.
Virkelyst. al' hans
han13 Livlighed er blomstret op ig~n. Han beaxbejder
:
Energ10g hele hans
Parlament
~3medl'Gmmer, lirini
strn, Avi
3redaktører ,Føreningslede-re·,
"De .) ••
par.lament.. sm.eUGlllIl1er,
n-anis.tre,
AV'isred.ak.tører,
:F.0.·r6..ning
r..e,.. UDe
.forst'aa. hvad det'er"
det ·er,. de~'
del"· sker·hoa
sker.hosos~
Gr·Fare '·for
'tor jer
jGr ogsaa!;
ogsas!' ",
.os; der Gr·Fare·
· maa .fo·rst"aa,
. En peg
!Jag sidde!'
s1dder ha.-i
ha,.'i sEllIlIr.en
s8llUllen med en fremtrædendEi'
fremtrædendi Polltiker"paa
POUtiker' ;paa en
.
.En
FortOvsrestaurant og nyder en Aperitif. De taler
talGl" om
Oll! dit og
ag dat .. ·og
og
Fort6vsrestauL'lllit
i Samtalens Løb spørger Politikeren, hvorledes det virkelig var
tor BrucG
Bruce at korr~6
karr~e ud af Landet.
Landet,
muligt for
___

.
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ruec. '.'Net<'Jp l!ette, at jllg ikke
Og saa ringer hun ud t i l Portieren p~a ,lt6t'6~let: ' j ? ' i,L'J<" .'"
..---alap.-ud, viser vc.l, hvorllldes
.tliK~e.ddlilara:tJ:um---~.,,:~6lllIIULtL~~:~·~~:
l vide. at jeg gerne vilde talG,
. .1 llten; 'l ..(
.' "
" .- - - '
...
'.o·;...,s. ,,!:, J ,~~-,' ••
d og al den Behændighed, som
i
~_) Da. derfor 'den' undersætsige '1111e '1Iand, som Kaldel',,~1g f?-r ~~
.,Aldrig vil jeg glEll1I'1e de to
kommGt.:tQI' at rapporter~, at,~i'!j;skernel\ er afaendt',D!aa.~!Jr~Il,~ga!:l,~ed,
t .sidste Sty~J(:({.;.•• ;' ;;".. '
ufcirr6-tte't ·Sag. 'ofl'mager Eere'bEnyttede sig paa sIn sj..~e,,~t;dHM!v~~,e.:J,
geafdel1ngen har llc1ce:;aaa mange
"r. ertnem'1Iavøn. HBfi fik: en Dr~-at Sted til Brødrene ,~:Let~:.~r,,~'I!:- ,<J
ld(; sidder der ~n lUllJi)Ø Fyr
,~d6-tre-tte dem, .S$tv t,M .hliti'-Af.~~htoget .~Ydpli.~ f'~r: ~~t..~~~~,-O~~j:~:::
de, E;idste Ord: ~ H'"dG, 1;p."!/t"'Outc,
~mnS6n JHl.!l. lit ande"!: $t·ec1. -:::~.~" '.' . ',". ,- ~".' .... ?' . ' : ' ;:~? ,.::::"..; .. r v '.( e ~"L.::.
~ty}-..ke, '.:'~, ':: ':1-": -=.' ~\~ ~ ... 11:'
_. :' : ;;::b~~n :åtife-r-1:L'aat 1Ifurti1\ 'ai: 'fitlfj, at: ~ff~ol'(lh~t~~~ør~5;te~~~.r.qy- L
t.~€~ Q~:;:Y~l'lIlJl~.Bi'bC-e:~l""",,-~ " ': ~.,.:'>~:ttt~~(1kYf1'~f'1ItgeNtt1l;1ji:"~Qij.if ~/Ilg ,!å~~e:t~:~~~~~!it~~~l$.lf~
iiHet ,jo U:h; aærl·i-g·111tchsseDlaa ·<ti ·hi at b'fgg~ en "rrY 'O'p~ /1
. '
,:".
: J-:l r.. ""~.{. . c' • .•', ',' .:~,'~
er 'ikk.G . svært .f1.ttaa·::at vidG,
To :DagGSeneT6 ln6dd:eler .1!.viserne,. a.tJ'!~.ød.r"!l:~,Hl.~,L_,&>:' )ll,.6~V~:t;! c~ ••:
t·e. sig. Og. sila. Brind,;:!:: Telegram.skti-dt .f'er ·"~'tSfj(;ndtlig.V1'rksQrahed"~ .. ', c." ,>", ..' li", ';".'. ,: .. ,,'.':. ~~.:
Politi ~h6rsin:Bes~ed t1:l
""t:oritorclYM·enbli'!,,,:r:~~~#'S~>,.i·'F:<l.r:hør:'Il1.en
..ll~Il;~an:1kke:.:j'Il:I'A.~~ .
. .
,'.' :;_; ." '"
''''t1'åds'Ce' Vil-J.' ahgi7(J~rtO:G::~ .il-tt,~G,n; end 1Jr~~H."B~,l\If' .H~3,!, ·.h!>pl!t~<?h~,::;
'to;'stoute,kælcke"K(l:del!, Der er
'·warl5tst'a2:6.t 1 atl<ingj:r.·B'E.lf!te'li~i1EG:sg ... B,:skE}I:?n. 1'1.k" han. e.f .:~n,':::,.;,'.
. 4e:t 6.1' Br,ødrene.LiGtz.paa.den
unde'rsæ-tsig .lille r;i/ind',' <ø~~kaldt.'i . sig. ·1ang, og.,spml'lpsøgt,e hån):"~ .•
;rer dem ik~~e ... MlimhoJ:der bJ:.ot
uregel1Dæs s igt> m"lloft!",' ·(Ht,llt'8.1er' a.er,lmo~),k.ke.mn'l.a~:h.~og,5]:l.a '.'
'·.· . ..... : .'. ,.' . i".', jl;,
har-haft" t:f1'Qpgavt: ·at1i(jldGFOll(g~mt~~:a.f?:L',Skeil.hge.§:t.'~d-eJ:: fW~~,
n rare gamle Urmttger .Berg 1ndat' seilde,;.d,,'mvæk gen:n~Dl 'i'lan~,~ hv,~l' Gang d.:onnG, ,v;};st ?; s~,~ b,> !iAA' ~e4,.,,:
Pcrsoner l .BOlJIM.benbart·'reI'-·; ~
si.dal;' ·1:;~f?i:a.r i Konc6ntratipri'S:L G j'r',.: ~:- "'.':.,,.:,
. ,,' ,>"" .,·x~~:.
lao,or dem ()ven1købet 'foi'S'\ilnde
:',,'::", r,:Resli1:tatet af Bl'uo"s' \l:s~'ld.igl;l Fl~phk. <r:p·.wrand srw:.!.i:tn.}/!~~d_,.
itiet Br!1idrene Lietz, som
halvandet Aar i Konc611tr.~tiqns);,!?Jr;en. ;x:poI;,",;lgpe ~}li~:L~~.n ",c-. ,~
amle Baad. som ingen før h~"'de
:C" ;,,". PIUde'i;lig 'Sta:JrMa:rt'~n: .dq Ud·enJl[UllghG-i,L}~'~!f.,~t ~P-:~6;: Folk .:tU- d
.
,',
"'Udl'iJndet, ·ilaat. d.'ti- ~owfueT.i·:·:E:~I't;Z.OMl1. Den :rr~!lli~~ ~~mtorehe~:h.e.~ :.
Urmager Bergs Te.le/on. Lytt·s...
. været hans eneste: 1"0 r'b i nads G • ~ilen saa vil Tl.j.-fæ;td6:t;! :it en 13.• . Y~.e
ax. fin Rigstl',;lefpMa..'1'.tale fta
husets' Lastbilchaurf'ø:t'\3]:'kgt:ljli.13r o,p·til halll p~~ ~Qn~01'6t~;.!!t~~~~i8ig~r,
fa,; i en E n d e . .
at han skal .tre.nsp o:rte1:'s· en' større ForsElld.els"',~}l::F:l.rma Ft0'3, .:\.1 a
ten~', .:'ig~r, St.6!ll11lenci den anden
'6n/at G:cænsebY9 rn €'-. 6m:,r:r .. Ma,rtili har noget, som skal me.d?
"'.'--:
aks::' Mor/3sn tidlig, ':saa de'
',";:. Martin tæn~,:er sig lynhurtigt . om. En Prov~kation'?, Han ~ror f~t .
"
'
'. ,
.. 'ikl'6, men vover H'ke <:J:t ~ø9:~.Hisll;:o~n. ffan slg"r nej, hV:.Q sku e,'
ovedstadens Tslefoncentral·'·a:aben.
·: tiet være?
.
.'
." .. ' "<
.entel", It.,an bliver 8'purgt~ 'HvI)r~:-'....i.1tg:;'ve'd· ikk6"1':'Sig6r . eh.Il~.:rf.ø.. r-s.n.m6d. et... Glimt .. ::..øjet.• /~en ~eg ~'f1
'
' . ' , . : ... . ' 1 . '
ha1' rtiJ!"tit haft levtndeJ~a.-.~t.!llqd,'hvis D~ ·i'orst.'lar,.h~l.\d. .• e5.meIj.t:r~,.
Det var fra, .e.t l111eHotel "1:
l
Martin var Hg,', vEidiitls'højt; E;<1l01't hat al~ ~ae. fUJ?-d: et St:~d c~~d
..
"
..'....
,;
Fii'lnc.et~ E~J;l.€.Bil~l', ude:--at,h'i'~h?ryn~t.de~~
....
'~'!:'~~~:."."
en forklar~,r6n oSI1lulG' fOl'lJkræk.(;'", c. !'Rvorf:ot' 'ktlIrJ:lcr De t; Il mlg med iJ.~t '1.1 !'lllltrger han. . . ; '.. L , . , :
Samtalen blev 'fØTt ~ ena!'
<.·o'''JYe:t .
fOl.;di dlOn j' <·der·).eveI'edeLasten ,pl:eje~~"at t~~ten.jge~;:
l3.t. Aaxs Tid havde boet. .0.61':'1
I nElll >Ko!i'6 orcl!ei'Gn l~qmj'rJl,ev'Elrrester.et.for~ed~11,~Dag~ "!~P: vi . ;i e.. '. ~g l.
ansfl.":: i. d6t storeVarch\ls.
,'~3::!fkKe.'f~~6ndi· Dag, -da Wane;· "'ja.. han ..kalder,~lg:'li.an€?,,<.,.;.~pr:talte. ',m;Lg_
;ns VærelsG. Han sidderdl.'r·· og
det. Og W.ane; ?,agde, <!tKClIlt~r.ehefenh~v.deaa~t, ',Ilt hvis,d~ I;l-k~l'de .'
fø~'l'Jr ham indtl1.vidE>rs'ik~6 ":ske::lio~t,'sa:a kUll(leYi'\J;e3-:v:~ndeos .tl.l Dem.; Nsn nu~.ynss w~~kl:~\~
en eller. ande~ elg opaøg3rhilJll:onHl:t 'hienven'de sigti1:'Fql~:han iklre kender., d:erfoJ"oac", haIt,.g ..' '.:
dt. M6Ji drirkommeringen;sent
as. Op'og tale med·'Dem.-'" .... c'..
"
'
. : : . ~': ~~~
(lhe:rsn~~l Fængslet.' 'Samt1'd.i~
g ':. "'Det 61' all right..'~ •• :ti.gq ]\1ar1;3-n. "Jeg "maa tale lned We,n~'" .~8JA,,::~':
ager Berg,:lilen.. han.ert'orsvunil.'en
ka'rl. stole pall. miG, som,·jeg;s..t.olerpaa ham.
' . ::--.,:
"ll'
t.det? BFø1ireLi etz.· De bHver
.:.: ",Sfla YiI jeg 6~ge, ,t,p 'lrarn;, at. Mn :sk~ "gaa .hj e~ tp:g,.6~:L .~:~;':'
.o·v:er.-. .r;lv~n.
.. .,'
sig'sl' Cha1H"førsn. "paB'S"6'r d:.;1; v.ed 'Titide;nt , ' .' .
,""~"
.
..... . '
,
C:g Klq!d:,Gl)-ti "l<;oDjl!lF dl?I)o l,il,le'.l$f;1.~rr::!I1t,&l.t$.~ :man,G ,h~is,p~~pnym
, a.~r fO~By:p.er Hot.ellet med' ,
.'-'6:r.Wang~:o:p'!;fl":Re]d'atnechG:rMari:~tf •. Denne s.i.ger rent Ud,..;' .... ' C'- ..i.
Syerske. Det.., her givet· hende'
"."" ;' '''J'~g vil'hel's~- ikke paatage mig at. o rg.all,i sere Ei:::;,or.t,,-,!l !"Jeg, aJ;'.~.
ntasi hax ofte arbejdet. Hun
.be.jd'G'r'i,.ProPll.g,arida,~n, og maqQøra,1Q,r.~61;il,and.e,}?Q:r:!}fl;IliS.s1;~~~~,.~
r hun viSEr enestaaende Snar.
s.eriJIr[e:n.·cI: ::.~,_-",.,c' .,".....
..'
co... .,;.. . . .
'" drø=er· Da.gdrølDIne. Da der
?lIlld"eleCS· ri~gtigt", siger···Weng. "Men Linien er sprængt. ,.so~: De
mager Berg, .tqrstaar hun, at
ved, el' Brødrene Lietz skudt. Det ve.::- de bedste, "Ji.. ..hB.'::d,e. J6:? komh"Un tager en Ils8.l<l.tale :'til·..
mertiJ. DelT" for at bede Dem :re j ae :leu til Gr~nsebyen 0E. or8anlSere
.' .,' :'.' ;,.. . , ' , :
en ny GrænsEOV€:::,g!:mg. Kontorohef'envar M.a fo::sig~lg, torstaar De,
æ.'-:, hvis d.et
han
turde ikke. Nen De h>'r FQrsta~d
. .er muligt! II
.
. j;laa Organl.satl.on. Hvis De blot
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Exporten. Vi arrangerer det blot iI Smædeviser over dG magthavende
ExporteD.
,
d og'sidst
sidst, men
men ikke
ikke mindst,
mindst, en
en KonKon: Smædeviser over de ~a6tndl:ven e ~gResult~tet
. eller ttel6f..On.e..fu..ogc-8pørger,
el6fm1€..I'U-.ogc~P0rger,
af Udenlands gruppen e
volut
med
flere
Tusinde
Kroner
Resultc.t(;t
af
Udenlandsgruppens
'
.
. .
et .. , bet.yderdet ," 'at De,~ g6llrt "I volut :pled flere Tus~nde ,roner
p~ivai~
. '
det.' ,'~ ..o,.:. ,~~iO:'':'':;''1'i''~", >',c, g6lllt
priv.a.'t
~
'. t V dko!lllltende en lang Rapport
p Indsamling.
."
:Og:Mart
in
'atgiver
fer
sit
Vedko!Jlffiende
en
lang
Rapport med
med a~le
alle
Grænsepasset i··LoJillnen
i "Lommen ,til
til
med Grænscpas56t
I
..
:Og,Martin afgiver ... cr SJ.
~iS seneste Voldshano.l1nger·,. Cp,~~s-.
DetafI'1er
om
det
he1l'.Llelige
Politis
seneste
Voldshandlinger',
Cpl1'Sfor Firmaets
Firmaets.,
Reklamekampagne for.
Detail1.er
o!p.det beJ1'.Lle1igenye
PoU
d €mmer ii de
M.vende's-rarti , en
ninger om årrestationer,
Medlemmer
de magt
magthavendes-part~;-e~
en Del
Nyheder om Ueni~hed6rne
agc
,tj:l
)lovedstadr.ll,tj,';l,:od~s
.iJ.Gr,
' ninger om årrestaticner, nye M6 1
g<. ,t
tI )l:ovedst,adr.n.
~.f:l,nd~s .dr.;r.
Liste
over
Stikkere,
som
er
afsløret,
en
Del
Nyheder
om
Uenighederne
ret
l
Liste
Stikkere, som er_,ja,
~fs
~dl~dets
"'"'
.;, nto.
'
r''';:' ""'~ot!:,">;1''1~'',:..,.~t.!:?~'7~~'t~>1:r::.
inden over
for Magthavzrkliken
Udlandets Radio
Radio ,skal
skal nok
nok faaStof
faaStof
inden
for
Magthav.erkliken
.
J a,
, ."" ,,~o , " ":i.-· o"'.
".,
<l~
p, ,. ;~~ :!9~g~!J.atl'~~
:t9~g~8a11':kG.urite;~"'ikke
~',:i.
n.q~PI~~;
o·'
og Udlan~eM"s<f'r68;s6
Udlandets, I'res-sGogsaa.
" ' , ",
'
."-"
'. ,,;'
og
.ggsaa.
r Mat't1.rt
Morghrieri'''dere'fter
'b1.i 'irer
MaMlrt "!irreBtere't·;<1,~~,·~(.w",;'l'··~:jf.-:,-"
"arrest erB't;;.j,,;/ffi~!·~!1t-,),~",~:~-"~
o'·,
o
Morg6nen dere'f'ter b1.ive
.'
f dem Frøken
som IllllI'-: ,
lIans
Y.ontordenler
er
blag6.
IIIen
en
af
dem,
Frøken Anna,
Anna,soIri'nærLontordamer
bl~~e'lnro~æ~n
:r~lær~~
,. m::stRans
l:avde
været hans erPrivatselcrctær,
erklærer over
over 1'61'
for de
de andre,
andl'e, at
at
e ~rc - _ 'udk;;=G.
m::: st havd6
været
hans Priva SPr
~ Fun kender i t3ert
Po~tg~ •. ,~ ...
.. d~·hAA$;
d~,·h!-\tl$.', t1dJ:1g~c:Post
tid1igsn.:Post!ltg~._.-~,
"Frihsdsfronten" for enhver Pris ma2.udko=e. I-Iun kender i t3ert
~s
ma",
t: t:Qt',il,$,:';Staar·ha,a.m:.~9~aad";
f}~r.:,h,ø.:1,:";6taar,"b.EliD8-e.nt'.~"'~aad": lI\;,rihsdsfronten" for enhver
t~
Fald en
en De~
Del af
at Martiamlns
Martins He~:~~~~i~~~~l!
Hemmeligheder.
.
tl~l§1i :rR;'~t.
:r-,ip.'·~t. ·se:p.d.e~lJed.dd.'d~~:r
se:p.!i,e,Hle!idd.'!Sl~~r
i ~;~ld
l;nl~1i
Og om
Aftenen
samles "Redaktionen" som
som sædvanlig.
sædvanlig. Nogle
Nogle af
af de
de
P~:;l.a:tl., Brug for ·.udenlattd·sk
',udenland'sk
i
n .'h'ål'"
h'er ,P$,i;l8ll..
om Aftenen
~s
a- Va
ungG Og
D~ers
Brødre s og Kærester
staar paG
Vagtt uden
uden for
for Villaen.
Villaen. Man
Man
n.,
Il,. e~
eJ; 10·J.~;.,saa
l 'J.~ '~"s.aa s'l;rengt
strl?ngt 'oGnsllreret
OGl1suxcret"t. I unga Damers Brødre og ~ærestcr staar ~o~ de~ skal. Budene
kan
jo
aldrig
vide.
men
alting
gaur,
som
det
skal.
Bude~e komlier
ko~uer nænæd.
'A1tsaa maa denuotfiaidle
den .uoffioiElle
,
.'.A1t5e.a
kan
jo aldrig
vide. lien
::tingig~:j~riet
over
ste Morgen
og henter
Pakkerne
i ~ejeri€t tværs
over G~den,hvor
GQd~n, hvor de
de
s-te
Morgen og
henter Pald.~rn,:,
.
som tværs
om intet
"'lEX hændt.
der~udol1:f.ør ;'@tten;'Gmn- l
hvad tænker man'
man,o derudqrtf-ør
plejer ~t
at ligge.
ligge. Byen
Byen fcar
f~ar
sin AVJ.~,
Avis, som omen
intet ver hændt.
plejer
Post,
Se.givemfeder.
finder Sted,og hvad i
legivenheder. nndcr"Sted.',og
Men Jern~rbcjderen,
soms:u
iSen har faaet
faar.t en Sending
Post, ved
ved ikke,
Men
Jernarbejderen, som
:icn,"h~rt
to Dags Sending
senere træffer
han ikke,
den
llikør " ,. en
en,ung
ung Mediciner> med .klart
onikør""
klart ,:
hvem han skal henvende sig tiL :l!'ø~st to Dagl; senerGtrætfer hon den
han
skal
henvende
sig
t~
•
-,ørs
1
med
og
soinlian
oyidste
ar:en Stof.;.
Stof.., <,e,;····::;: .. ; .... ·'<'.2';"
en.
":"<c: 2-;"
,.
i hvem
unge KontordEne, som han plejsdeat tale med, og som han vidste arKontordamGg;,har, :Gl1iUUi> .pol1!
.pol~
hans Kontorda=l,",:har'Gl:i!;JJ:1J.:E>
unge
Kontord~et
somKontor.
han Ple~6deS~~G;af~r;ig~igt,
bejdede
paa martins
Han siger forsigtigt, et
at han
han har
har en
en PakRe
pall:ll:e
bejdede
paa martins Konto::. 1 an
oo
'
om at,
at maatte s~~
s,e:,deno.,O'g·h\l1l~ser:
Gll1
dEn-,-" og:'hu:i1 ~~er i
Martin, og hun svarer:
' '
'Qvdsigtover~il9'magthavendes
mag'thavendes'
!I til 1~rtin.
e ·Qvc;rsigtover~.!t9'
mli~ sam
"Det er godt. Vi~v~rer.
fortsætter, nemlig
som ~ør.
tør. ~6g
': 6g forstaar,
forstuar, at
at det
det
G;t:7~nest~ Øjekast'
ØJE.kast
~aneder. Men ved G~:7;?hestf
"Det er
V~ forts~XtEi-"n~sf'o~bind;sise
lykkedes
DeI!lgodt.
at ordne
den Udenl~ndsforbindelse forhæo..
for·ham. Eer",ft",r
Herefter kan
kan
lykkedes
Dem
at
orcl.n6
den
.
en
~n
.
, ,.
. . '",_o"i:
','c. '~:-,:
',~:o.~ ':~;.;.
".~i;
.
.,--"C'··
komme
. En
rfra dcn,~qIl1lll6r.'Det~"gæl(l.~Ij~m1-~t
rfradcnlt0pw.6r.Det ~_gæl(l_lb:;~IlJ.t~t ,.
De kommE::
til mig."
, . d8.'FaderBll
Ro.~d bliv"r igen dyr6,
du'Faderen til
til
en af
af Dronerne
Damerne pen
peu
Men gode
Men gode Ra~d bliver ig€n"d~~c, der Jorden". Hvem veer nu Marortlfller
har:..t1l.aet :<Cl:en
:<(1en ar
af i
ort
dIer •.'a~:,p.~
'a1;)J.UD har-'.tll.aet
Kontor€t fc.o.r en Ad'lurscl og "g:l:ar under Jorden". nvell vc.r nu MarKontoret
fc~r
en
Adv8.rscl
og
g_~r
un
sODJ..Jmn, oe;:,som
ci~',:som hun
bun~lej6~
tale
sOi:)1"p.un.
plejer at tale.
Exportforbindel se ?
?
m.' ';::"
c.....
,
" """:;:"
:;",,
,~
am.'
o;'rc
J,:.
,~,
tins Exnortforbindel
,
-f V~rehusets Lcstbilohcuffører
sendt
tre.
Himlen
korr~er
en
c.f
Vurehusets
Lc.stbilchnuffører
Som
hjm til Martin.·.~
,.. '
Som'sendt tre HimlEn Ko~~er~",n"~ant~ lidt med hum, det er en
n hjem
Martin.-.,-op til Frø~en Anna. Hun plEjer ~t fjante lidt med h~, det er en
op
Frø~en
Anna.
Hun
plEJer
<~
_~JiroOd
En lille Flirt. Men denne
stol€paa Dcm""
siger 'Manden.
Mandeon.
gg kan stol€Jlaa
Dom" " sige'r
flottil
Fyr,
og ingen
ingen
af dem har noget imod en lille Flirt. Men denne
flot
I
og
af
dem
har
noge
han har glemt alle de ;nuntre
KruIiis:;:.ring
.:"mensige
CruIUsl-'ring ,;__men
sige 'rent
rent ud, ,som
Gang Fyr
er han
han
alvorlig, det
det er,
er, so~
so~ om
Olll han har glemt alle de ~untre
Gang
er'
alvorlig,
.Bysn er nu ør-ganiserede
ørganiserede • .:.n arbej.Byr;D
nForbindel.seI!led
hiJlanden, EGn
n:.en ForFor-,
nForbindGl.semed M:jlanden,'
Øjekast.
kl
chefen var
om hun vidste, hvorfor R
Reklamechefen
var arresteret?
arresteret?
om
hun
vidste,
_
e
":e,,
IJ faar stadig
stad1g€~
Massl>'.Brochurer
JJ
en, Masst>']3roe-hurEr
Nej.
det
vidste hvorfor
hun ikl\:e.
"Men", tilføjer
tilføjer hun
hun a:fter
efter en
en pludselig
pludselig
Nej. det vidste hun ikh.e.
en. '" bejdet i Gang som fø-r." .
at mig,som
mig ,BOm 'har'
,har med den
god Ven af
Indskydelse, "som De ved, holder vi Arbejdet i Gang som fø"!'."
o.
odt sende;
c,
send" Post gennem.'ham.rr
gen.nsDl'ham."
,Ind5kYde~se,
"so~eDh~:1de~o~~:rn:tl~ekontoret,
pet kan betyde
Arbejdet paa neklamekontoret, det
det kan
kan være
'lære fuldtuld<lo'"
·~,·.,'o~,. .,- "
'-'_.,
_ '~"'-'pet Kan
be~y
~ men h
forstaar straks.
stænQig
betydningsløst,
han
straks.
øS ., men
skafte Deres"
Deres' Forger han, "er at skaffe
stæncig
m1~ forstaar
-n
\IDet betydnlngsl
var godt. Der
er nemlig
en Fyr
Fyr, som
som hedder
hed.der Wang,
Wang. dGr
der gerne
gerne
"Det
var
godt.
Der
er
nG
~g ~
,
lll,
)30m jeg" skriver t.iL."Vi
tiL .tVi kan jo
m, ,'.l'JlJmje,sskriv6I·
tule med J\iartins
l>iartins Efterfølgedr.
EftGrfølg er ."<.
vil tul;;
• ger hun:
il:'æljJ.e;-e.t.der
ta~t·6n,
l;æ14e;.-e.t" der bliver' tag.et"en.
Frøken
Anna tøver
tøver et
et Sekun
Selmnd,t saa
hun: "Det
"DEt er
er mig,
mig, der
der er
er
Frøken
Anna
_aa siger
s~
, ,Brev.e,·P,'
Ci,,~i,i, 1 e,on,
en, nOl,'DGl,
hc l-lk l, ';M,
'CM,enllC'sker
enn:fsker
B1:"eV E ':!i, d,'',t,
~,1artins
Efterfølger.
-" ";\
:,., '," ~'.'"
,c,'0'.;::,"
'0;, ~"
.,
0."
. o o;"'.".
"
.
Martins
Efterfølger."
"
forsigt~g, den
Ol::::. Aftenen
kO!!!lll€rII Wang
op til
til hende.
hende. !{an
!{an er
er meget
meget fOrsigtig,
den
Om
Aftenen
kO!!illler
wang
op
h
SIlart
at
han
Ucks
:Je'løver
rrJl;lJ;n~b6jderen
JESrn::d'bejderen.,·lIJGg
htU"en Mand '.
•. lIJGg·li.tU'en
gode Wang, men over for Anna mærker han snart, at han ikke bsaØv.er
gode
Wang,
men over for
Anna mærkerGn~fter
u. næv:-ne;'rI)eblot
~.ntir ps. blot .rravnet·llaa
}Iavnet 'Paa Deres
at være
resGrveret.
Og allerede
Dagsn efter biiver
bliver Faderen
Faderen til
oil dGn
den
Bom'ovi
vi,expor:t
erer, :l: Mt-en
Aft-en ,• c>P'
c:>p ."- .
sqm
o~fxport ere:!;"
at være reserveret. Og allerede g~~~sted og eapedGret ove= Grænsen.
anden
Kontordame
hsntet
fra
sit
GClilIilastGd
ove::Grænsen.
anden
Kontordame
he;ntet
fra
~ d" detog ii elip;Jderet
Virkeligheden
uden
at
,' Ko:ntakt
1iI ed, h1nanden•.
hinanden•. V1har··
Vi har . .
Kontaktmed.
0
';Martins
Efterf(,lger
..•. sit
Hun'-' sagde.
Virkeligheden
at
"liIartins
Eftert'l',lger
....
"" Hunl
~E\g ~ det -;'-ontordamen
med etuden
Kursus
et 1:7:6.
l:tll, 100, mend6t-erjO:,;,
men ,dat" er :Jo:,;,
f'l:B.. l:tll,loo,
mene det. Og nu er hun det pludselig. Hun, Kontordamen med et Kursus
nMaade"
~aade " :at'
:Dereskommer. Ml~t ~F.
y.
at:Dereskommer.
]jlc,ne det. Og nu er h:,n ~e~ .pliudse b~~~ f~dt"23 Aar, er blevet Leder
i
Stenografi
og
Maskinskrivning,
og
MaslansKrl....
n ng, bare
d f fyldt
t n 23 Aar, 6r blevet Leder
ns'
vore blot. har Nummer og:
og, inte1T:
inte17 ,
nsVOr6bl0j;.0
iaf Stenografi
o~ paa
~aa v-ibe
s ron e .
o il Raad •
en vigtig Organisatio~
Yrihedsfronten,
ti
i
af
en
rgan
so.
~r
.....
t
O
d
De
,..;;t:~
'oi':'-' ,::;;::"
~-~;;!:~ ;~.
"~'"'. c:;,~<:,,"-;:'
~;,,>::'. rc" :,j"\'
..'.';;.-.:'
,
De vigtig
andre O
accepterer
hende
uden- et
Ord.
DE spørger
spørger hende
h6nde ttil Raad.
De andre
acceptGrer
nende
~de~e~
i~n faa
fas. Kontultt
Kont$t med'
med Udl~d6i;
Udl§.OdstigiSti.
J:l
i giSn::;
De gaar
ud fra,
at det er
hende,
der errd~n
er den dygtigste.
dygtigste. Og
Og saa
saa bliv~r
bliver
De
:fra, at .- det
er hende,
il'kert "Udenlandsr:edarbej,
deren
;g6
i:sea, kOl!llIlsr
kornmerJernl'.rlisjderen
ag6;:saa
. .Ternc.J:'liEiJ deren op
hungaer
den ud
dygtigste
langsomt,
men sil~kert.
"Udenlandsr::edarbe.1deren"
hun den dygtigste ,- langsomt t menvelsagtens
~s~gten~ ikke
1"sel;"o
Br1ive';rra"
_v1,se:r:< ;sig;(',tinaeholde'
",Si~: e,t inaeho~de"Br~ve'
fra"
i
AvisGll
Gr
forsvundet,
han
tør
ikke Opsøge
opsøge Avisens
Avisens nYE
nye
i A.visei1 er forsvund,:t. ha~H/r ~~or~
s~.l.V,~su.dkl1Pt
Udklip
af Tid.S-,
s~.l;,v.~su.dkl1Pt
U
dklip at'TidSRedaktion,
han
v<:.d
heller
ild<:G,
hvor han'
han skal
skal finde
finde den
den.•. Og
Og Anna
Anna
Redaktion,
han
ved
~~' J- d'" glimr"nde smas. Kron~lCGr. Men
:~J:':G'ta.;i;inofonpluder med.
med kvikke"
kvikke' .
-iiJ.":'Cl:';,.j;j'nofonplc.der
ved ikke,
ikke, hv~m
hv~m
det hl;11er
var, der
der....skrev
~.. ' .
..~.~~~.
~. .
ved
det
var,
~ rev de~ €li~I~nde SI!lna Kroniker. Men
~.
.~,-,~,
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I'I
II'
I:li

I

rI:

li:H1

IIli

Ir\\1

J
:1il
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r

hrj.,~
i
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kander den kioge
kloge Bamle
tt hende kender
Sll!i.Jli.3ter. Hun·-l"a~ aU "Ven 'Ul
til
BllliJ:li.ster.
Hun··'ta~
au
"'Ven
sae. har den "1
"iUe-_
Bidrag. Og saa
g Medarbejder.
"
. UB,
Forbindels6r,~en
adig nye Forbindels~r'
den
Anlæg, som hl.1Il
ikl;e før
ler Anlæg
hun 1kl-~t0r
opøvIlsgennem':'
..
men som nU
~u opøv~,s
gerinem'" ",
vn, ·men
.men "n.J..i-l·le4ft'edsat;",1,
~n .-l1..J.'le;'~edea:t_j>
avn,
inisterierne, til Udlandet
Vdlandet,
inist€rierne,
hinanden:
.'
,
Land:"
hele dette Land'"
skal det'
det være.•
være.
aledes skel

Byen blev talt
di der ude i By~n
.
Sagen".
og det hemmelige Politi blev
d han var, havde forstaaet
torstaaet 'at
·at
kæmper. "Nogen
"Nogen virkelig
virkelig farlig
farlig
kæmper.
ags aldrig", mener
menEr 1G:'1m1nalraad
E.
ag!;!
Krim1nalraad E
ritet",
aiger he.n
hen. efter
etter Forhøret
Forhøret.••
riiktet". siger
Overbevi
sning
•.
ssk Overbevisning
•. Reklamechef me;tin
Martin
.'
indtil
verbeVisning.
ved har
verbevisning. Han Ved
bare, at
dighed 1i Llll1det
Landet,"saa
sall. er
dighed
der
neske.
nneske.

Macneders
alll1cders Forløb.

GODE RAAD.
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'man •.'. Pas
Pall. FrihedsfronteIi,
Frihedsfronteri- kan det ""ov~n
"Ov~n
Gode Raad er dyre, siger ·man.
.ikøbet kostft
kost§ Menneskeliv, inden man har faaet
,lkøbet
taa~t dem. Men alt eftersom
I'
Erf'aringen bliver
bU ver større
større., bliver,
bl1 ver de billigere og billigere. Til
Erfaringen
I'
ehhveraktiv Frihedskæmper
Frihedsk8llllper alt det, som bLtre
bLtreErfasidst kender. enhveraktlv
,Erfai~
s 6·ret i..
i,..gode
~. ~;.,
~;.,'.;.
ringer har udkryats.ll1
udkrystsllise·ret
gbd·e Raad. ., ..... , ",:.
, ; . ~'
.. ;" -. ',:..:.:: ':
.+:t"; 9.~~,'
Q.e-t;' t',9re,g,a,aen.',de
±,oregaaende·er
. de
der
nævnt "t..
tilstrækkelig
m6get:,~ti1,_at .Læ~
,.,. :"','1';
,'er, ..
..r. nævnt
i.,.;.strækk
. _,' _.6.l,i..8,'.' m,'eset.
:. t.il•. a.;:~ ..
~ereD;jt.~n;~i'~.!l~p~P:? '$gne~;L1,1Hl:~~r.. 2J1len"~;~e~:f~ fe.I4-~i4nv~..v+ • ;;5;j
·~ir;~~~''f;~~~.:;~ttl~elr~;~~~~ric~~"~g%~~:f~f~~~6ln~~ig~a;j
al Fald 1 mere .6oretisk F~rm samle diSSE gode ,Raad" SO~ en~ags
af, de Erfaringer, vi har gjort i denne
daMe Bog.
Bog.'·Konklusion at
I samme Øjeblik Frihedsfronten begynd~r
begyndpr at opstaa, melder Kra~6n hvem
hv€m skal foretage sig noget? Vi ved det:
vene sig. Men
nUTIATlVET.
·DEN ENKELTE MAND OG ICVINDE SKAL TAGE InITIATIVEr.'
'mea naturligvis stille
Og hvad skal man gøre? Ja, hver eneste 'maa
sig Opgaver, som·ligger
som-ligger for ham eller hende; man bør kun paatage
s;g
sig
Sag6r, som passer for ens Anlæg. Men ellers er det vigtigste,at
vigtigs~e,.at
s~g Sager.
sm INDSATS, HVOR RAN OPDAGER Er
El' BEHOV.
.
ENHVER GØR SIN
ds .lj.
4 tørste
fø:rste
Angaaende den Forsigtighed, som maa iagttages, .har de
']
sig et andet
andEt
Dele i denne Bog fortalt tilstrækkeligt. Nu melder aiget
Spørgsmaal;' Hvorledes skal mQn
mc.n ,.,rgan1sere
sig'? Svaret er:
61';
Spørgsmaal:
~rganlaere sig?
SAMAREEJDE·I 2N LILLE KREDS IDIDER
UJlTDER GENSIDIG TILLID.
MAN SKAL SAMARBEJDE·I
Men hvem skal være Fører?
p,1i\.N SKAL'VÆRE
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Represa.a.]..i.er". For det først
førstee kan j eg !;QTsikrs,
~sikr€, at SabotagegeXni.Dger'
SabotagegeXn.iDger
Re-press.a.l..isr".
nltid er vel forberedte og gennemtænkte,
gennemtEnkte, og at Risikoell
Risikoen for Represaltid
saliefornnstaltninger tilfulde er taget i Betragtning. For det andet
sslieforanstaltninger
betyder f.Eks. Ødelæggelsen af Maskiner i en Industri, som arbejder
mC,aske temmefor den tyske Krigsmagt, at de Allierede spares for et mc.p.ske
lig kostbart Flyverangreb, for Tab er dyrebare Flyvemaskiner og fremSabotagegerningeri de
for alt for Tab uf godt uddannede Flyvere. Snbotugegerninger1
nw.ClSes ud tra
na samme Synspunkt sem Bombardementer
Bomb arde:nent er af
'bes'atte Lande l!W.QSes
de tyske Byer og har præcis samme Formaal som disse.
LovLighed bør ogsae
ogsaa
Spørgsmaalet om de hemmelige Militærgruppers Lovlighed
omtales. Frihedsfronten kan Jo
ja ikke ræsonnere som saa, at alt det,
gi ve Fol:ret
Fol;~et Friheden tilbage, er lovlj,gt.
lovlj.gt. Det hedder tværtder kan give
Frihedsfl'ontens Program, at Frihedens og Moralens uforgængeUforgængeimod i Frihedsfr'ontens
lige Bud maa respekteres under alle Omstændigheder. Ikke eet eneste
Øjeblik maa en Frihedskæmper gaa paa Ak~ord med sir. Samvittighed for
Sagens Skyld.
ue regulære Tropper
Før 1939 var det en almindelig Regel, at kun de
s~akal~te Civilbefolkning
havde Lov til at kæmpe i en Krig, og at den s~aY.al~te
Bet til at gribe til Vaaben. Den VerdenslG'ig,
VerdensIrrig, som nu finikke havde Ret
opllæ",ret Begrebet Civilbefolkning
CivilbeI'ollming.• Alle de krigsførende
krigSførende
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Modstandskro.f't, mod
mod. det fjendtlige
f.i endt lige Folk. Det er maaske brusamlede
brutal, og i hvert Fald e~
er det en
~n logisk Føltalt, men al Krig er jo brutel,
Ud~ikling. Den ~aakaldte Civilbefolkning udsættes
ge af den militære Udvikling.
med Beskydning med Maskillgeyærer
maskil'geværer fra
for Bombardementer og til og !ned
Luften, og naer Fjenden er kommet den iud
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'['lP.ng~1J.es o; henrettes
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Dette giver Civilbefolkningen en selvindlysende TIet til at sætte
til organiseret væbnet Modstand.
Modst:md. Man kan ikke forlange, at Civilsig til.organiseret
forskeLlige AktionsgI'u?per
Aktionsgru.:;rper skal iføre
iførE: sj.g
si.g Uniform
Ulliform. og
befolkningens forskellige
i!l.den de gaar O'7er
O'1er t:'l
til Handli,rJp;.
HElndli.rJfl;. De::l
De::l. e:16ste
6:J.6ste Forudderved afsløre sig, i!!.den
gua~ frem med 8vi
S7ig
sætning er, at de ikke guar
b og List, Forræderi og Løftetenker, taler og kæmper
kæmpcr i Ovsrensstemmelse
07erensstemllielse ~sd
~ed dv Idealer,
brud, men tænker,
Virkeligheden.
som Frihedsfronten vil føre ud i Vir~€ligh€d€n.
vente I <:\t
~lt kommende
kOllllllenue Df'.ge
Df'..ge vil afsløre de
lie he=elige militære
Man kan vente,
Arbejde
'forskelligG Steder
StGd<:r i Europa. Hvad der
Gruppers Arbej
de paa de mest 'forskellige;
foregaaet i Jugoslavien
Jugosla"1icn cg delvis i Polen og Tjekoslohele Tiden er foregauet
vaki et, cg
og som, medens dette skri
skri'!es,
at be~ync.e
b6~YllC.G at tage Form
Form.
vnki
'!es, synes o.t
menneskelige B"grebsr
B"grGbsr bluss€
blUSSE of>
uf' næst-en
1 Frankrig, vil efter alle menneskGlige
overalt, hvor et hemmeligt Politi har mobiliseret en Fri~edsfront
iood .sig
<lig,I og hvor Folk gennem Lidelser er
G1 b}_l".vet,
b}_6vet villige til at ofre
ir.lod
DriftsstntioI2er og Faalt, Ejendom og Liv, Jernb~~er og Lnndeveje, Driftsstntioner
Gunrde og hele Byer, for a.t
ot genyj,nde
gcnvj.!1liG R6tten
Retten og Friheden.
Frihed(;ll.
brikker, Guarde
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