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Den fØr te melding om at ty kerne hadde gjort landgang i 
orge fiikk jeg den 9. april gjennom radioen. Det var ved 7-tiden 

om morO'enen. Strak etter ringte inO'eniør Gledit eh til meg. Det 
var han om hadde laget Landsorganisa jonen evakuering plan. 
Etter de opplysninger han da att inne med ble v i  enige om at det 
var nytte lØ t å evakuere til  L.O.- koIen, lik som det var fa t att 
i planen. Han tilrådet meg å under Øke mulighetene for � rei e til 
Hamar. Etter at jeg hadde nakket med ham for Økte jeg � komme 
i telefoni k forbindel e med noen av de andre i Land orO'ani a-

jonen. Det vi te seg helt umulig å komme fram i telefon n. Imid
lertid kom Volan fram i telefon til meg, og jeg b a  ham da om 
ringe til Hamar for å få under Økt hvordau forholdene h an der. 
Deretter gikk jeg på kontoret og kom d i t  kl. vel om morgenen. 

De fle te av per on alet kom på kontoret etter hvert. Jeg O'a 
be kjed om å i nnkalle ekretariatet til møte trak . Da Yolan kom 
kunne han bare meddele at det ikke hadde lykkes � komme fram til  
Hamar. Heller ikke var det mulig å f ·  tak i ekretariat medlem
mene gjennom telefonen, enten varte ikke kontoret eller linjen 
var oyerbela tet. 

Vi holdt å et administrasjonsmøte på mitt kontor. Til tede 
var: Lars Evensen, I. B. Aa e, Elia Volan, Viggo Han teen og Gra
ver. Før møtet var det kommet flere meldinger om at O lo kulle 
bombe til et bestemt klokkeslett, hvi den ikke ble overgitt. Før t 
kl. 9, og å utsattes det time etter time. 

På admin i  trasjon konferan en ble vi enige om � evakuere en 
del av de viktig te arkiv aker, og amtidig ta med en del av per

on alet. Etter konferan e med Jern- og Metallarbeiderforbunde 
tillit menn be luttet en å rei e t i l  forbundets feriehjem, iubråten 
ved Bjørge eter. De som kulle rei e med en gang var : Lar Even

en., Aa e, Paula Bratvold, T. Graver, Knut MØller og Ada Han en. 
ordahl og Vol an skulle foreløpig bli  i byen. Han teen fikk per

mi jon til å evakuere sin familie til R ingebu, og kulle deretter 
melde eg på Bjørge eter. H. kon Lie kaffet 2 la tebiler til tran

porten. 
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'amii(lig ble OgH,- <>n d l a\' .Jern- og )letalal'beiderforbuudeL 
Hak r evakuert, og hovedkass(>rer ilans ilegg fulgte med. De reiste 
i løpet av dagen. Da hadde yj ln'ent en del av de dokumenter 'om 
vi anlok tyskerJle ville \,;cI'e mest intere ert i, hvi de kom til 
< foreta en rassia prl konloret. Det gjaldt bL a. aksmapI ene 
«lnlerna jonale forbindelser», «Kampen mot krig og faHci me» m.v. 

Det lyktes ikke < få holdt noe sekretariat møte, men vi kon
ferCl'te med 1 ng\'ald nau�en, Emil Torkild en, IIenry IIansen 
.\rlhur Ruud og 'hl'. lIemik en, som kom fra Sv rige samme dag . 
. r g rt det <lem til; evakuere. Jeg konfererte og tl. med .\.lfred 
Ljøner eller Joh. Ødegård om konflikt n i landbruket. Yi ble enige 
om at konflikten måtte avbl' e men på grunnlag av det for laO' 
!-lom vm' anbefalt a\' ,ckretariatet, m n forka tet av medlemmene. 
Konflikten ble 00' '- av bh t, men uten at det ble tatt noe forbehold. 

Jeg hadde om formiddagen og il. forbindel e med IIalvard .1. 
Lange P' L.O.·skolel1. ilan ringte og purte om vi kom til å . følge 
e\'akuel'ingsplanen og evakuere til 'koIen. Det ble vart nei til 
dei le. Kl. 12 gikk <let flyalarm, 'Og etter at denne var over ble det 
gitt he kjed til de av personalet om var igjen, at de kunne gå hjem. 

Yolan hadde 2 ganger vært p;; Møllergata 19 for å fOThøre 
Heg om situasjonen. Sisie gang kom han tilbake og fortalte at han 
ha(lde nakket med poUtiin pektøren. Denne hadd fortalt at 
politim ter 'Velhaven hadde f tt fullmakt fra regjeringen til <
forhandle med ty.·kel'ne om O lo overgiv l e, og at overgivel en 
kunne ventes in11(>11 en halv time. 

Siste gang Volan kom tilbake var llan ammen med Eugen 
,Tohanue en, formannen i O lo AcrbeklerpaTti. Det ble fore It it 
nt vi skulle kjØre i .Tohanne sen bil til IIamar for å f< kontakt 
me(1 regjeringen, for muligen " få vi se opplysninger amt in· 
8tl'Uk joner. ForntHetnillgen var at vi kulle være tilbake i O lo 
om kvelden. Vi forlot O '10 omkring kL 14. Det var da nettopp 
Hendt ut melding gjennom radio at evakuering av befolkningen 
Hkulle toppes. Ty kerne hadd da o\'ertatt kontrollen av kring' 
ka tingen. 

Vi kom ikke fram til IIamar fØr kl. 1 .  tortinget holdt da 
møte. Vi for Økt t treffe noen av regjeringen medlemmer. i 
traff bare Stø tad, men han "ar p< reisefot. Det "ar be temt at 
8i rting og regjering skulle reise til Elverum etler at Qui ling 
hadde bekjentgjort at han hadde overtatt l'egj ringen, og videre 
at det var ty ke tropper Il< vei til IIamar. 

Vi kunnc ikke retUl'nere til Oslo amme vei vi "at' kommet, 00' 
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bestemte o derfor' til il. kjØre oppo,·el' over Lillehammer og rundt 
)Ijøsa. Yi ovel"J1attet i :;Uoelv, og dro derfra den 10. april kl. 7 om 
morgenen. "Ct på ettermidtlagen kom vi fram til Bjørge eter, og 
traff del' de av tillitsmennene og funksjolHel"ene som nU' evakuert 
dagen før. 

Yi holtH konferanse om kvelden, hvor følgende var til tede 
)\ol·tlahl, Even en, Aase, Volan, Ilegg, Graver, Bratteli, Eugen Jo
hannessen. Yi ble bL a. enige om at vi foreløpig skulle oppholde 
O;;S]ll Bjørge eter, men et par av os skulle ta en tur til O 10 for 
II XI' h,·ordan tillingen h an, og t rapportere oppover. 

l)en 1 1 .  april om morgenen fikk vi be Øk av 2 unge menn om 
kom fra O lo på motorsykkeL De hadde bud til meg fra I l· kon 
)Ieyer om t komme til O lo nal' t. Det gjaldt om < t a  opp den 
vaJllige virksomhet og å fL Arbeiderbladet ut igjen. Ty kerne hadde 
ikke gjort noe inngrep i virksomheten, og en mt tte an e fort, att 
krig 'om håpløs. Som bevis på tyskernes toleran e ble det a,
bndbringerne VIst til at «Dagbladet» hadde fått lov til å innta 
telectram om at «Eidsvoll» og «Norge» var skutt i senk. 

Det ble videre fortalt at det foregående kveld hadde vært et 
møte for å drøfte situa jonen. Pt fore pøl' el om hvem om hadde 
vært tilstede, ble såvidt jeg husker, nevnt H· kon )Ieyer Edv_ 
Bull, Kjell Ottesen m. fl. 

.Jeg kjente ikke disse to ung!' menn, og det gjorde heller ikke 
noen a v de andre om var til tede. Jeg noterte heller ikke nav
nene på dem, men jeg hu keI' at Ada lIan en fortalt.e at hun hadde 
gt tt pc den osiali ti ke aften kole med en av dem. Under am
talen med disse menn kom det rik telefonmelding fra O lo om at 

.. -folk var på vei oppover for å ta Kordahl og Evensen til fange. 
Ject har aldri fått oppklart hvem som telefonerte. Vi drøftet etterpe 
hva der kulle gjøres, og alle var enige om at en foreløpig ikke 
burd reise til Oslo. Evensen og jeg ble rådet til· komme o vekk 
fra V.jubråten. 

Vi hadde og å be Øk av Ljøner og Vestad om morgenen. Ve tad 
kom fra Trondheim, og hadde brev med fra Rik m klillg mannen 
om at de meklinger om var berammet, var ut. att inutil videl·e. 
Vi nakket om hvordan vi kulle fordele o .. Yolan ville forsøke 
" komme eg over til KlØfta eller Jessheim, llYor han hustru opp· 
holdt eO'. 

Bratteli tilbØd seg å rei e til O lo for å undersØke situasjonen. 
�Torc1ahl og Evensen skulle ta en tur til «Mylla», llYor noen kjente 
hadde hytte, og de Øvrige skulle bli på feriehjemmet. 
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enere P' dagen kom Johanne Reutz oppover til «Mylla». Hun 
a det var for mange på feriehjemmet. TIun rei te trak etter vi

dere, uten ' fortelle no om hvor hun rei te hen. 
Gjennom radioen hørt vi at ty kerne hadde forlatt Hamar, 

og at radioen der var begynt endingen om regjeringen k ringka
ster_ enere pc dagen bl følgende opprop endt over Hamar k ring
k ter til medlemm('l1 av Land organi asjonen og Det norske 

rbeiderparti: 

« � rt land frihet og elv tendighet er i fare. Norge er blitt 
angrepet av azi-Ty kland. En liten flokk eventyrere og land for
rædere under Qui ling bar luttet eg til fienden. Et nazidiktatur 
i Jorge vil bety at arbeiderbevegel en blir ødelagt. Det vil bety at 
h le folket blir undertl'ykket av et barbari k tyranni. Regjeringen 
mottar fra hele folket v itne byrd om at a rbeiderklas en med be
gei tring lutter opp om landets forsvar. Vi håper at alle nor ke 
kvinner og menn vil etle sine krefter inn lik at vi ammen kan 
l '  dde orge frihet og framtid.  

Vi oppfordrer alle till it  menn i a rbeiderbevegel en t i l  i sam
arbeid med andre lojale befol kn i ngslag fl organi ere arbeiderne 
inn a i landet for var. 

D t nor ke rbeiderparti 
,lIw'lin Tranmæl, Magnu Usselt. 

Al'b iderne faglige Land organisasjon 
11 onra(L Nordahl, Lars Evensen.» 

l'i1'ksomhetcn under kampene 1> Syd- Torge. 

TIverken Even en eller jeg kjente dette opprop på forhånd, 
m n var selv: agt enig i det. Vi fant imidlertid at etter dette gikk 
tlet ikke an å reise tilbake til slo. Vi ble derfor enige om å dra ut 

amme natt for , komme i kontakt med regjeringen og general
,'taben, og tilby dem I,and organi a jonen tjene te i den form 
<1 t mr øn kelig og mulig. 

Vi l' i te derfor t i lbake til Bjørge eter. Vi underrettet bare 
Aa e om hva om var vår Il n ikt. Vi tartet fra BjØrge eter kl. 1 
Olll natten den 12. april.  TIan TIegg ble med o . De uten revi or 
.rØller og en Ønn av Graver. : De to si tnevnte kulle melde eg 
p� nærme te militær forlegning. Pc det tid punkt sto de nor
Hke tropper så langt n de om ved Stryken. Veien og jernbanen 
var prengt, og ut pc natten ble og � alle telfon- og telegraflinjer 
til ORIo kl i ppet. 
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Vi kom til Gjøvik ved 7.30·tiden om morgenen, og hadde Ja 
forbindel e med en av amorgani a jonens tillit menn, Klau Kjel
rud. Fra GjØvik rei te vi videre over Lillehammer til ITamaI'. Der 
traff vi en del av Arbeiderbladets redak jonsper onale og Hjalmar 
Dyrendahl. Derimot var det umulig å treffe noen av amor ani a
sjonens tillit menn. 

ITeI' ble vi enige om at "ordahl, Even en, Tranmæl og Hans 
ITegg kulle dra avgårde for å finne regjeringen og general taben. 
Vi rei te fra Hamar samme kveld, overnattet i Moelv, og her fikk 
vi vite at en del av regjeringen medlemmer hadde vært der kvel
den fØr. Den 13. april om morgenen kom vi til Lillehammer, og 
gjennom noen offi erer fikk vi be kjed om hvor general taben var. 

Ut p formiddagen kjØrte vi for å møte general Ruge, og vi 
hadde en samtale med ham om varte ne ten en time. Vi fortalte 
ham vårt erende. Vi fikk her en utgreiing om hvordan den mili
i re itua jon lå an � langt om O'eneralen da kjente den. l' det 

jaldt oppgaver om vi kunne lØ e, nevnte han traks at det gjaldt 
om å få veiene i orden. TelelØ ningen var begynt og mange veier 
var i en elendig forfatning. Dern t gjaldt det om å få våronna fer
dig . hurtig som mulig. Hvi vi kunne påta o å organi ere det 

ivile for var arbeid var det bra. Videre nevnte han at vi burde 
komme i kontakt med v re forbindel er i tockholm og London, 
for at di e, i den ut trekning det var mulig, kunne arbeide for 
hjelp til orge. Endelig nevnte han nØdvendigheten av å organ i ere 
en oppmuntringspropaganda i de be atte områder, og da pe ielt 

lo og omegn. Han fremhevet nØdvendigheten av å holde moralen 
og humØret oppe i di e omr' der inntil hjelpen kom. På fore pøl' el 
hvor han mente vi burde ha v· l' entra når vi kulle til med det 

ivile for varsarbeid, tilrådet han Lillehammer, eller en pla i Gud
brand dalen. ITo ham fikk vi og rede på hvor vi kunne treffe 
regjeringen. 

I lØpet av lØrdagen og Øndagen kom vi og å i kontakt med 
regjering n. De fle te av denne traff vi på Le javerk, og enere på 

øndagen hadde vi en konferan e med tat mini teren Tl'yg\-e Lie, 
tø tad 00' Hindahl. 

Følgende melding fra Land organi a jonen ble endt ut am· 
me dag :  

«Til alle medlemmer ax faglige organ i asjoner. 

I den kjebnetunge tid for land og folk da "orge er blitt over
falt av tormakten Ty kland, tøttet av nazi ti ke forrædere i vårt 
eget land, er fagorgani a jonens regulære arbeid blitt vanskelig-



gjort men denne vold lh den og dette forræderiet har 'kapt nye og 
enda viktigere oppgaver for den nor ke fagbevegel e. Det blir m 
dens hovedoppgave � under tøtte forsvaret av landet vårt, sl' ned 
det nazi ti ke forræderi og gjenopprette landet fulle jøl tende 
og uavhengighet. Yi ml derfor i amarbeid med landet l ovlige 
regj ring og for varsmakt m obili ere hele fagbevegel en k raft. 

verrumplingen, forræderiet og sabota jen fØrte i fØr te omgang 
t il desorgani ering både av for varet, produk jon livet og forsyn
ingene. Det tar sjØl agt noen tid å bringe ord n i dette igjen. Men 
fagb vegel en med lemmer m ikke være utålmod ige for d et.  Det 
gjelder her et kjempearbeid om nå er kom met i ang. Det gjelder 
at alle kjenn r in plikt og itt an var. åre m dlemmer mli kjØtte 
d oppo-aver som foreligger og forberede eg på oppgaver om 
m Ider eg etter hvert og om fagoro-ani a j onen vil le ge fram. 
I de områder som l' be att av ty ke tropper m å  organ i asjon -
virksomheten og samba nd slinjene med de øvrige or a nisa joner 
SØk s holdt oppe langt l'< d r. I landet forØvrig må fagorgani
sasj onen fort ette in vanli e virksomhet. M.en der hvor landets 
interesser krever det m en se bort fra regelen om arbeid tidens 
lengde. 

De lokale organer samorgani asj onene (fa glig utva lg) må 
formidle samarbeid t mellom organ i a j onene og m yndighetene på 
hvert 1ed . 

ye m eldinger fra Land orga n i asj on n vil bli end t medlem
men å nart forbindelseslinj ne mellom organ i asjonene er gjen
opprettet. 

Lytt ikke til lØ e ryk1jr fm provokatører og forrædere. Beg' 
ikke uoverla te hand linger, men arbeid målbevi t og planrnes ig. 

Land organ isa j onens meldi nger vil bli endt ut P' k ring
kast eene i Hamar, Vigra , BodØ, TromsØ og Finnmark, og vil bli 
offentliggjort i alle aviser om ikke er hindret av t y  k ensur. 

Konrad ordahl, Lar Evensen.» 

p. tilbaketuren til Ringebu fikk vi varslet Vig o I Ia n  teen, 
og fra 11 av ble han med os '. Den 15. april rei te Lars Even en 
og I Ians Hegg tilbake til ] jørge eter for < for øke < etablere kon
takt med lo. De kom imidlertid ikke lenger enn til Roa d a  
oml" dene ned nIor var krig om råde. De m tie derfor gjøre 
venderei e. 

Martin Tranmæl ble send t til Stockholm for å ka ffe midler 
og orientere d en svenske Lamlsol'gal1i asjonel1 om stillingen, og v i  
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om var igjen fikk It ne bygnilJO'. arbeiderne kontor i Folket' ITu 
D n 16. a pril endte Yi ut en ny melding O'jennom rad io n. 

Den hadde fØlgende ordlyd: 

«til alle medlemmer av faglige organi a joner. 

Arbeid erne faglige Land orO'ani a jon ledel e befinner g 
utenfor de områder om er besatt av ty ke tropper. KunngjØringen 
til medlemmene vil bli endt ut over regjeringen kringka t l' o g  

, lanO't l" d er direkte til organ i a jonene. Meldinger 'om ende 
ut i Land organi a jonen navn over ° lo kringka ter om er i 
tyskerne hender har Land organ i a jonen ikke an var for. 

Land organi a jonen amarbeider med regjeringa og for var -
makta for , ka te fienden ut av landet og ette forræderne p<. pla . 

Konrad Tm'dahl, Lar' E1Jell en.» 

Vi begynte vlirt arb id m d <. ka ffe folk til veiarbeidene. 
Formannen i Bygning arbeiderne foreninO', herr Skoglund, var 

os behjelpelig med dette arbeid. 
Under v rt arbeid på Lillehammer kom Malfred Ber eth, Lar 

Aa ve tad og Mørkhagen i Bygning arbeiderforbundet, amt Ar
thur Ruud og William Ander en i Telegraf- og Telefonforbundet. 
Vi fikk melding om at ThorbjØrn llenrik en var kommet til Gjøvik 
Folkene fra Bygningsarbeiderforbundet fortalte at tillit m ennen& 
der var blitt enige om å dra ut o g  kulle treffe p, Lillehammer 
men Tangen 00' Gunneriu en kom ikke. 

en 1 . april om kvelden fikk vi i en fortrolig konferan e m ed 
et av l' gjeringen medlemmer m elding om at hverk n jØvik eller 
Lillehammer 'kunne hold . For varslinjen måtte legge lenger opp 
i dalen. Vi ble derfor tilr det � dra av gårde ne te dag. For . 
f, noe arbeid utfØrt burde vi helst rei e til fØre med en gang. 

i begynte trak å gjøre o klar til dra av g,rde. . i ammen
kalte de tillit menn fra 0,10, om det "ar råd å få tak i og m d
delte dem at vi m tte rei e.  Vi rådet dem til å komme etter, da 
det ikk var plas i bilen til alle ammen. Den amm melding 
ble 00' , gitt til Peder Birkeland, om var P' Lill hammer med 
en avdeling av Norsk Folkehj elp. i endte bud til j Øvik tter 
Thorbjørn llenrik en for å få ham med. Gjennom fylke mannen 
fikk vi endt en melding til S,-eriO'e om at �fartin Tranmæl ikke 

kulle komme tilbake til Lillehammer men rei e nordover og for
sØke' komme fram til Nam o .  FØr vi rei te, konfererte vi o 
med ekl'etær Kjelsrud i Oplancl fagl. amorgani a jon, o� til-
1', det ham <. rei tilbake til Gh�"ik_ 
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en 20. april om kvelden kom vi fram til )Iolde. De om d a  
var med var Konrad ordahl, Lar Evensen, Viggo Han teen, lIan 
I legg, ThorbjØrn Henrik en og Hjalmar Dyrendahl. 

Den 21. april opp økte vi formannen i Rom dal fagl . am
organisasjon, Lauritz Venge. Vi traff og en del andre fagfor
ening folk fra Molde. Vi hadde en konferan e med fyl kesmann 
Utheim, og forela ham våre planer for organisering av det ivile 
for var arbeid. i ble enige om fl amarbeide med fylke overinge
niØren, og det ble kaffet o s b efordringsmidler b de til Alesund 
og Kri tian und . Vi var da blitt enige om at .l:Jordahl og Han-

teen kulle reise til le und ,  og Even en, Hegg og ThorbjØrn 
Henrik en til Kri tian und . ,  men Molde kulle være vårt hoved
kvarter. 

Det ble holdt møter m d tillit mennene i Kri ti an und, hvor 
Ev n en redegjorde for forhold ne. Det ble innledet amarbeid 
med repre entanter fra tedlige organi a j oner utenom fagorgani-

a j onen. Det daglige arbeid med å skaffe arbeidskraft m. v. ble 
ledet fra amorgani a j onens kontor. Det ble endt ut opprop 
m. v. og arbeidet etter amme retning linjer om for Ale und 
og Molde inntil b yen ble bombet ned. Jeg tror det ble sendt noen 
hundre mann fra Kri tian und til ndal n e, t il veiarbeid og til 
å rydde flypla er. 

Gjennom de lokale avi er endte vi ut et opprop om arbeid -
kraft: 

«Til arbeidsjoll,;et i unnmøre og Rom dal. 

Det nor ke folk har i dag den hoved oppgave fl ren e landet 
for fiender. En oppgave som m< finne sin lØ ning b<  de ved og bak 
fronten. An varet hviler P< all , båd e militære og ivile. Mange 
l iv viktige arbeider må strak utføres for å ikre for yningene og 
forbindel e linjene. Enhver mt medvirke til få det ordinære ar
beid l iv i gang i indu trien. Des uten gjelder det � f· alle veier 
i farbar tand og f< v� ronna utført. Til d i  e arbeider m alle 
melde eg, som n< ikke er be kjeftiget med annet viktig arbeid . 

I amråd med fylke mann theim er en blitt amd om at 
amorganisasjonene i unnmøl' og Rom dal kal Øk å kaffe fri

villig arbeid hjelp i før te rekk til vei- og v� ronnarb id. Det kan 
og fl bli bruk for alle led ige 11 nder, og Yi appellerer til alle om 

melde eg strak . D t vil bli ørget for underhold. 
En kan m elde seg p� amorgani a j onenes kontorer i Alesund 
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00' Molde. Telefon Ale und 1 5  2 og Molde 4 1 .  IIvor en kan melde 
e' i dist riktene \'il bli  meldt etter hvert. 

)Ield deg i dag, og hel t ved direkte frammøte. 

�ll'beiderne faglige L and organi a j on. 

Konrad ordahl. Lm'S Evensen. 

SunnmØre faglige amorgani asj oner . 

. \ nke]' Johannesen. Oscat· Åmund-s Il. 

Rom dal faglige Sam organi a j on. 

Lam'it Venge. Johannes Lar en.» 

] )en :.?!3. april hadde vi møte i forretningsutvalget i unnmØr 
faglige Samorgani a j on i le und lwor vi valte en komite t il å 
organ i 'ere det 'i\"ile for var arbeid. Vi hadde oO'så et møte med 
Jagfol'eninO' styrene hvor ca. 50 var til tede. Jeg redegjorde der 
for Hua jonen. Det var full enighet om at alt måtte etteR inn 
for � tyrke mot t an den mot fienden. 

Den 25. april kom vi tilbake til �\Iolde. Da var k ameratene 
fra Bygning arbeiderforbundet og Telegraf· og Telefonforbundet 
og l. kommet fram. Molde h adde da vært ut att for et • tort bombe. 
angrep, og vi måtte flytte samorgani a j onens k ontor fra Folket 
IIus til en gammel forlatt bygning inne i koO'en. I alt arbeidet 
vi ca. en uke i Møre og Rom d al.  I denne tid fikk vi endt av 
g' rde ca. 300 mann til å utføre nØdvendig veiarbeid. et var orga. 
ni a,jonene i de 3 di trikter om ordnet dette etter rekvi i j on 
fra fylke ingeniøren eller fra de militære m yndigheter. I det i te 
t ilfelle den engel ke k ommandant i ndal ne . 

Den 26. april holdt vi en konferan e, hvor og.. k ameratene 
fra Kri tian und N. skulle være til tede, men bare Lar Ev n en 
kunne komme. Vi be luttet her å ende ut et opprop om at det 

kulle arbeide 1. mai. .r år det gjaldt fagforening. kont ing nt. 
innbetaling måtte vi og å treffe en ordning. K a  ererne b gynte 
�l mangle k ontingentmerker, og det var van kelig med innbetaling. 
Yi ble enige om;; trykke kontingentmerker a kr. 0.25 pr. uke, . om 
ka ererne kulle begynne ette inn etter hvert. om den ord inære 
merkebeholdning ble oppbrukt. Det var imidlertid umuli�; finne 
noe trykkeri om kunne lage gummierte merker, og det ble derfor 
b are med vedtaket. 

D n 27. april ble det . endt et brev til den engel. ke Laml . 
organi, a j on hvori en redegjorde for tillingen i � 'orge og ba om 
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at d r ml: ite øn'� påtrykk pl: den engelske regjering om ' Rende 
forsterkninger. Vi ba også om økonomisk hjelp. Brevet ble endt 
med k urerpo t, 00' vi fikk enere melding om at det var kommet 
fram. 

en 2 . og 29. april ,ar Molde gjen tand for voldsomme bom-
bardementer. fe tedelen av byen ble derfor vakuert. Denne daO' 
fikk jeg ogs< en fortrolig melding om at engel kmennene hadde 
be l uttet å trekke t ropp ne vekk fra SØr- Jorge, o at de i te det 

kulle legge en linje ved .rJam o . Regjeringen kulle amme kveld 
'ammen med Kongen rei e med en engelsk kry er til Mo jøen. Det 
var b are et begren, et antall om kunne være med denne kry' eren. 
Vi ble tilrl: det å komme ett r nordover på den måte om det var 
mulig å rei e. v L. .'s admini trasjon var det ilan teen og under
tegnede som var igjen i 10lde. nder det virvar om oppsto etter 
bombardementet var det umulig å komme i kontakt med de andre 
organi a jonskamerater. Vi øn ket < gi be kjed til dem om ,a r i 
Kri tian und ., og bilt d rfor ned til Gjemne . iler hØrte vi 
at me tedelen av Kri ·tian und var bombet i gru . D t var in�en 
b tforbindelse lenger og telefonen var brutt. Vi kom derfor ikke 
i kontakt med Even en, Thorbjørn ilenrik en og Han ilegg. Vi 
be temte o til komme o nordover, og for å kunne komme i 
vei måtte v i  ta o fram t il le und . Hit kom vi den 2. mai, og 

amme kveld rei te vi m d en skøyte fra le und. Vårt forelØpige 
mål var Mosjøen, men da vi kom nordover hørte vi igjen i radioen 
at de allierte og_ < evakuerte her, 00' vi be temte o derfor til t 
reise d irekte til TromSØ· 

111'beidet i or'd- orge. 

Den 6. m ai om morgeneu kom vi til Trom ø. Vi søkte tral 
forbindelse med L.O.' Ol'd-Norges-kontor, om ble ledet av Gun
nar Bråthen. Regjeringen var d a  allerede kommet til Trom ø, og 
Br then hadde f tt underretning om det a rbeid om vi hadde t a tt 
til med i ør- Jorge. ilan mr derfor allerede i full gang med en 
liknende virk omhet for Jord-Norge vedkommende d a  vi kom fram. 

Martin Tranm l var n ttopp kommet fra tockholm etter s ine 
konferan er med den ven ke Landsorgani a jon. Han hadde fØl' t 
vært i amso , men d a  denne by ble evakuert, fortsatte han n ord
over. Etter hvert kom og ' de fleste andre av de tillitsmenn om 
vi h add hatt forbindelse med i ør-Norge. Det gjaldt Arthur 
Hund, William Andersen, Iørkhagen og sve tad_ Malfred BerO'
seth fikk en spe ien oppga,'e lenger sørpl:. 

Den 1 :3. mai kom Lars l�yen en, og dagen eiter kom og å Ing-
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vald llauIYen. Fra Trom ø k om v i  ogs. i forbindel e med tock
holm telegrafi k, og det ble gitt ordre t i l  llalvard )1. I.ange at han 
foreløpilY skulle være vår forb indelse der. 

Det ble under vårt opphold i Tromsø organisert en omfat
tende a rbeid virk omhet. Det gjaldt om å skaffe den nØdvendige 
a rbeid hjelp til de for k jellige m ilitære anlegg. L.O.' �ord- Torge _ 

kontor var ved den tid det viktig te arbeidsform idling ted, OIY en 
m He i kke bare skaffe folk, men det skulle og å kaffe tran port
midler til di e, verktøy, gummifottøy og ulltepper. )lØrkl1agell og 

svestad ble sendt u t  til de tore arbeidspla er om tillit menn. 
De skulle i før te rekke formidle samarbeidet mellom arbeidern 
og arbeidsledel en. Arthur Ruud fikk jobb med å ta "'eg av alle
ti lrei ende som kom til Trom ø, og ble i den anledning plasert på 
Arbeid kontoret. William Andersen tok del i etterretning tjene-

ten, og var bl. a.  en tur til de besatte område�r. llan var å lang 
ned om til Trondheim. lla nsteen ble etter anmodning antatt til 
å utføre arbeidet for Norge Bank. 

Den 16. ma i kom Anid Dyrendahl n ordover. lian reiste fra 
O lo den 4. mai,  og av ham fikk vi den fØrste autenti ke rapport 
om hvordan forholdene der hadde utviklet eg etter 9. april og til 
han rei te. Da han skulle t ilbake t il O lo igjen, laget vi en rap
port over fagorgan isa jonens virk omhet i de fl'ie omr .. der. i fikk 
senere bekreftet at denne rapport kom fram til in  rette adre e. 

Det ble organi ert et sekretari a t  av de sekretariat medlemmer 
som d a  var i Trom ø pluss Bråthen og til yn komiteen for ord
Norges-kontoret. Følgende var med: Konra d Nordahl, Lar Even-

en, )lartin Tranmæl, Ingvald Haugen, Arthur Ruud. I ekretaria
tet fikk v i  den arbeid fordeling at Lars Evensen overtok k a  erer
vervet, og at Nordahl og Evensen skulle ha ledel en bl. de av L.O. 
og forbundenes avdelingers virk omhet. Det ble be luttet å fa t
sette kontingenten til kr. 1.00 pr. uke for alle medlemmer uau ett 
forbund. Vi bestilte telegra fisk kontingentmerker i tockholm. 

or k Folkehjelp ble og å reorganisert. Vi ben Het det lokale 
organ, om ble utbygget lik at det omfattet hele det frie område. 

Vi fØrte også forhandlinger med .l. or k Arbeid giverforening 
representant på te det, advokat Motzfeldt.  Forhandlingene d reide 

eg om det d yrtidstillegg om kulle utbetale i henhold til april
indeksen. Undertegnede hadde den 9. april om formiddagen kOll
ferert i telefonen med di rektør Dahl om dette. Under konferan en 

a direktør Dahl at slik om situa jonen lå an 11<, ville vel ikke 
spØr målet om tillegg bli aktuelt. Jeg svarte d a  at dyrtid tillegget 
ml. tte utbeta les hvis tariffavtalen skulle o\'erholde . lIa n erklærte 
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'e'" enig i dette og a at arbeid giverne ville sende ut et rund kriv 
om aka. I Nord- Jorge var ikke tillegget blitt utbetalt. Tvert 
i mot "ar det arbeidsgivere som slo ned lønningene med den be
grunnelse at tariffavtalen var satt u t  av kraft. Arbeidsgiverfor
eningens Nord- Jorges-kontor hadde ikke hatt noen forbindelse med 
O lo iden 9. april, og det ble ikke noen løsning av saka i det 
før te forhandlingsmØte. 

Mandag den 20. mai holdte en faglig konferan e med repre-
entanter fra samorgan isasjonene i Namdalen, Nordland, Troms 

og F innmark. Der var repl'e entanter fra amtlige di se samorga
n isa joner til stede. Dessuten møtte de t ilstedeværende sekretariat -
m dlemmer, forbundstillit menn, Gunnar Bråthen og til yn komi
teen for Nord-Norge -kontoret. Einar Gerhardsen møtte som re
pre entant for Det nor ke Arbeiderpart i .  Foruten di se var H i n
dahl ti l  stede og ekretær Kristiansen i �orge IIandels- og Kontor
fuuk jonærel's Forbuu<l. 

Pc dette møte ble det gitt en utgreiing om s ituasjonen iden 
9. april ,  og det ble gitt beretning fra de forskjellige samorganisa-

joners samt fra ord- orge -kontorets virk omhet under krigen. 
Det ble vedtatt et for. lag til  retningslinjer for virk omheten, og 
konferan en sluHet allerede ved middagstider. Sammen med Det 
norske Arbeiderparti ble nedenstående appell t i l  arbeidsfolket i 
.... Torge sendt ut: 

«Til arbeidsfolket i N o1'ge. 
Den kamp som i dag blir utkjempet i vårt og andre land, v i l  

b l i  avgjørende for utviklingen i d e  nærmeste rtier. Skal det ska
pes muligheter for videre framskritt og utvikling på demokratisk 
grunnlag eller skal v i  bli  O'jort til  viljeløse red kaper under et 
fremmed voldsherre<lømme? Skal v i  kjenne oss som frie menn og 
kvinner eller treller? Det er det spørsmål vi n å  tår overfor. Ingen 
er sterkere interessert i v, rt sjølstende og vår frihet enn arbeider
befolkningen. Deu kamp for sosiale framsteg, for orden og plan 
i det økonomi ke l iv og for en rettferdig fordeling av samfunn -
godene er betinget av folke tyre og nasjonal uavhengighet. 

Arbeidernes faglige Landsorgani asjon og Det nor ke Arbeider
parti vil  derfor rette den sterkeste oppfordring t i l  alle sine med
lemmer og alle sympatiserende om å forsterke kampen mot de 
overfallsmenn som uten grunn har brutt i n n  i landet og sØkt å 
oppkaste seg til  herrer over det norske folk. 

Stillingen er vanskelig b, de i de besatte og i. ue frie deler av 

• 
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landet. Men frihet ,-Hjen m' holde le,-ende gjennom alle mot· 
ganger. llvert hØ,-e m nytte til li u nderbygge n l' o iale og 
na jonale tilling. Da vil overfall mennene heller ikke f·  noe 
crrunnlag for in demagogi ke propaganda og ine for Øk p, li 
knekke folkets vilje til  elvhevdel e. 

Land organi a jonen og Arbeiderpartiet i d frie omI" dene 
har li< itt ete i 01'<1- orge. En faglig tillitsmann konferan e 
har trukket opp retning linjene for de nærme te arbeid oppgaver. 
Arbeiderpartiets tyre har i amfor tåelse med de lokale pa rti
i nstan l' tatt opp i n  virk om het. am arbeidet med arbeid rorcra· 
ni a jonene i andre land fort etter. Tra i alle Økonomi ke og 
andr vansker kal vi holde virk om heten gående. llovedoppgaven 
i dag er å ka te fienden ut av landet og li holde arbeid livet oppe. 

rbeid rorgani a jonene te l' her ide om ide med landet . ivile 
og militære myndigheter for å mobili ere alle krefter om kan et
tes inn på den ytre og den indre front. Videre crjelder det om . 

trygge liv vilk' rene og å bevare de o iale goder om arbeid folket 
har kjempet seg fram til, og amtidig være med og legge grunn
laget for det nye og frie orge om kal gå ut av Ju>igen og red lene. 

i ender vår broderlige og olidari ke hil en og v' rt varme te 
lu nd lag til  kameratene i de be atte områdene. Yi for tår de van

ker de har å tri med, men v i  vet at de like fullt gjør in plikt. 
Det er v· l' ikre tro, at den dagen ikke er langt borte, da vi igjen 

kal møte til felle arb id for fell ak og felle idealer. 
Yi appellerer til arbeid folket i .r o rge, i de be atte og i cl frie 

omr' der, om yte in inn at i kampen for landet frih 1. Plan
me ig og målbevi t m' hver mann og kvinne gjør in plikt i 
frihetskampen. Modige og terke, i amhold og tro p� Yl; r eier, 
skal v i  holde ut. 

For landets og folkets frihet. 

Arbeiderne faglige Land organi a jon. 
Konrad 1 Ol'dahl. Lars Even en. 

Det nor ke rbeiderparti. 
Eincl!r Gerhards IL MOI1'tin T1'anmæl.» 

en 21. mai kom der telegrafi k innbydel e fra tockholm om 
ende repl'e entanter til  en nordi k faglig konferan e om kulle 

holde den 1. juni.  Det ble be luttet at Lar Even en og Konrad 
orclahl skulle rei e til konferan en, men komme t ilbake hurtig t 

mulig. Vi rei te fra Tromsø den 22. mai. FØr t til Kirkenes, 00' 
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derfra over land gjennom l!'i nnland og verige til  Stockhol m. Yi 
kom dit den 30. mai om ettermiddaeren . T Ier traff v i  blant andre 
'ammen med T Ialvarrl La nere og medlem av ekr tariatet, Erling 
Kiil .  

P.  den faglige konferanse den 1.  juni møtt Konrad ..c�ordahl 
og Lar Even en fra d n nor ke L.O., og de uten Martin Tran
m. l om ammen med Einar Gerbard en kulle møte p det ven-

k ialclemokrati ke part i kongre den 2. juni .  Videre møtte 
uori fra Fi nnland , Lauritz lIan en fra Dan mark og John on 

fra I!<land. De uten nat urligvis en rekk repre entanter fra den 
ven!<ke Landsorganisasjon med Augu t Lindberg og Gunnar An

dersson i pi en. Det ble opply t at den ven ke Land organi a
• jon hadde hatt under ov rveiel e og ' fl. i nnby repre en tanter for 
fagorgania jonen i det okkuperte Torge, men hadde dog ikke erjort 
det. p. konferan en ble det gitt beretninger om forholdene i d e  
for kjellige nord i k e  land. 

nder oppholdet i tockholm hadde Lar Even en og jeg kon
f ran er med en rekk per oner. Vi ble enig med Halvard Lange 
om at ban kulle fort ette med det kontor om var pnet, l ik  at  
det frem dele kunne være et bind ledd. V i  fikk ferdigtrykket kon
tingentmerker og eller� annet materien om vi kulle ha med o 
tilbake til  TromsØ. 

On d ag den 5. juni  kom Ludvig Buland fra O lo. Han hadde 
ing n rapporter med , men vi fikk allikevel n muntlig rede
gjørel e om tillingen i det okkuperte Norge, og da pe ielt i 0.10. 

Den 7. juni  skull vi  dra t ilbake til Trom ø fra tockholm. 
Da ble vi  kalt til en konferan e ho tat råd Fri hagen, om var 
kommet fra Trom ø ent kvelden i forveien. nder den u ttrykke
l ige forut etning at ingen måtte få vite det, fortalte han o s at  
reerjeringen hadde mottatt beskjed om at engel kmennene og fr an k
mennene av hen yn t i l  den truende tilling på ve tfronten, hadde 
be hIttet å tI' kke eg tilbake fra ord- or e. De norske tropper 
ville ikke klare � fort ette kampen alene. De manglet det nØdven
dige krig materiell. Tid punktet for tilbaketrekkingen var ikke 
fa t att da herr Frihagen rei te fra Trom ø. 

Rei en ble ut att t i l  den . j uni. Vi var da blitt enige om at 
Even en og undertegnede kulle dra nordover og for Øke fl. n å  fram 
til Trom ø fØr ty kerne kom. Vi kom til I laparanda om ett rmid
dagen den 9. juni,  og hadde f tt ut templet pa ene, og kulle med 
en gang gå over gren en til Torne� . Der ga pa kontrollen be kjed 
om at gren en mellom .rTorge og Finnland var st ngt p� begge 
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sider, å vi ikke ville komme fram. Vi ringte til  den nor ke kon
sulen , og han sa det amme. Vi hadde da i kke annet · gjøre enn 

toppe i Haparanda ocr returnere derfra til  Stockholm. 

r['ilbake til Oslo. 

Den 10. juni om morgenen ble det offentl iggjol't at .J.:Jord- Jorge 
var oppcritt. Det var da i llaparantla en masse "nordmenn, spe ielt 
unge gutter, som var P' vei nordover for < l .  s, men ble toppet 
del'. Vi reiste tilbake til  Stockholm og var der fra 1 1 . j uni til  1 . 
juni.  Yi be temte o for å rei e tilbake t i l  0. 1 0  med ett a v  d 
mange flyktningetog, om da gikk til Oslo med folk om h adde 
evakuert til Sverige under kampene i Sør-Norge. Et par dager før 
vi rei te kom Sverre Petter en til  Stockholm. Han kulle ordne 
opp med de frivil lige arbeidere om hadde vært i Finnland, og om 
n. befant seg i Sverige. Han hadde be kjed med fra Elia Volan 
at vi ikke måtte komme hjem. Da vi ikke riktig kunne få rede på 
hva som lå til  grunn for denne advarsel, bestemte v i  oss imidlerti d 
for :: rei e allikevel. 

nder virksomheten i det ikke qe atte Norge fort atte vi c 
godt vi kunne å ta gjenparter av alle kriv, opprop m. v. Det om 
vi hadde samlet fØr v i  rei te fra ' Ør-Norge m' He vi ødelegge, da 
vi ikke ville risikere at det kulle falle i tyskemes hender. Mate
rialet om ble samlet i Nord-.J.:Torge er heller ikke til  tede mer å 
vidt jeg vet. 

Y i  rei te fra Stockholm den 1 . juni  og kom til  01'110 ved 4-tiden 
ne te morgen. Kl. 13 amme dag møtte Lar E,'ensen og Konrad 
.r ordahl opp på Land organi asjonens kontor. Viggo llansteen 
var da kommet nordenfra amme dag. Vi tiltro dte ikke våre stil
l inger, men deltok i noen sekretariatsmøter. Vi ble forre ten av 
flere framtredende menn, bl. a. av Riksmekling mannen rI: det t i l  
å holde os i bakgrunnen foreløpig. 

Den ty ke so i alavdeling ga beskjed om at vi foreløpig ikke 
kunne begynne i våre tillinger, og at saken vår var blitt over endt 
til det ty ke sikkerhet politi.  

Vi deltok i L.O.' repre en tant kapsmøte den 24. juni, hvor 
� TOl'dahl fikk anledning t i l  å gi en muntlig redegjØrelse for virk
somheten etter 9. april. Denne redegjØreI e ble upplert av Lar 
Even en. 

Den 29. juni  ble jeg i nnkalt  til et forhØr hos Gestapo. Dette 
varte fra kl. .30 til Id. 13. I dette forhØr fikk jeg bare be kjed 
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-om at jeg ikke måtte drive noen politisk virk omhet. Jeg ba d a  
om å f å  dette nærmere definert, o g  spurte o m  det v a r  slik å forstå 
at jeg ikke kunne utføre mitt arbeid i fagorganisasjonen, samt 
delta i det kommunale arbeid som medlem av formannskap og by
styre. Til dette ble det svart at dette kunne jeg fort ette med, 
men jeg måtte ikke delta i behandlingen av saker som gjaldt sam
men ettingen av Rik rådet. 

I møte den 30. juni ga jeg ekretariatet en utfØrlig beretning 
om forhøret hos Gestapo. Einar Gerhardsen, som hadde vært t i l  
forhør noenlunde samtidig o m  jeg, v a r  t il stede i dette ekretariats-
møte. 

On dag den 3. j ul i  ble jeg innkalt til nytt forhør, og etter 
1% times tid ble jeg forelagt en erklæring som gikk ut på at jeg 
ble forbudt å u tføre enhver faglig og politisk v irk omhet. Dess
uten ble jeg forbudt å betrede fagorganisasjonen kontorer. Som 
argument for dette ble det fortalt meg at jeg hadde vært med å 

ende ut opprop mot ty kerne under krigen i orge, samt at det 
var grunn tjl å tro at jeg var kommet tilbake til  O lo for å drive 
virksomhet for regjeringen Nygaardsvold. 

Lar Evensen og V iggo lIan steen fikk det amme forbud som 
jeg, og det fikk også alle de andre som hadde vært i Nord - "orge 
eller i Sverige under krigen i "orge. 

Dagen etter krev jeg til  ekretadatet om aka, og dette be
luttet da at vi alle tre skulle ha lØnn inntil videre. Når unntas 

Hansteen fikk ingen av de av atte t illitsmenn tre inn i ine stil-
l inger igjen. 



VIRKSOMlIETEN I E XG LAND - 1. l'�OVK\lBER 19H 

TIL 7. MAI 1945. 

nder unntagel e tilstanden i eptember 1941 måtte jeg dra 
fra landet, og kom til Stockholm i midten av september. Lar 
E \'ensen kom noenlunde samtidig, l ikeledes medlem av ekretadatet 
Nic. Næ . Noen dager etter ankom ten innløp der telegram fra 
Det kongelige norske utenrik departement i London til legasjonen 
i tockholm, med fØlgende i nnhold : 

«Det øn kes at Konrad Nordahl og Lar Even en kommer til  
London .» 

I den anledning ble der holdt en konferan e i tockholm av 
sekretariat medlemmene ordahl, Lar Even en, Martin Tranmæl 
og Nic. Næ . Lars Even en meddelte der at han ikke hadde noe 
Øn ke om på det daværende tid punkt å reise til London, men der
i mot Konrad Nordahl erklærte at han gjerne ville reise. I denne 
forbindel e ble det diskutert hva en skulle gjøre for ' opprette 
en vis faglig virk omhet utenfor T orge. Sekretariat medlemmene 
"ar enige om at det var Ønskel ia at den nor ke fagbevegel e og å 
i utlendigheten kunne holdes levende. Formene for den faglige 
vlrk omhet burde søkes ordnet etter fØlgende retning l injer : 

I London opprettes det et kontor under ledel e av Land -
organisasjonen formann. 

Videre at det blir et kontor i Stockholm, som skal holde kon
takten hjemover, og endelig, h"is det er mulig, bØr det ende en 
repre en tant til Amerika. 

Konrad X ordahl fikk i oppdrag å konferere med regjeringen 
og jømann forbundets tillit menn om dette når han kom t il Lon
don. Hvi det var temning for en lik ordning, og det kunne ka
pe Økonomiske m uligheter for den, kulle det gå i gang med 
arbeidet. 

Nordahl kom til London den 15. oktober 1941 . Han økte 
trak forbindel e med statsmin isteren og la fram de planer om 
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var diskutert i I tockholm om den norske La ndsorga ni 'asjonens 
virksomhet i den frie verd Pil . Stat mini ·teren var i n teres 'ert i 
dette. D t amme var de øvrige medlemmer a ,' regjeringen om 
d t ble konferert med, og likeledes Sjømannsforbu ndet tillit menn .  

e ble og li telegrafert t i l  jøma n n  forbundets forma n n  I ng\'ald 
I laugen, om da oppholdt eg i Amerika, og der inn lØp strak var 
om at han og var enig. 

Det ble leid 2 kontorer i entral Hau e, pp er Woburn Place, 
,V . .  1, i umiddelbar nærhet av det nor ke jøman ns enter, Sjø· 
mann forbundets kontorer og en del av den nor ke regjering kon· 
torer. Kontorene ble tatt i bruk og virk omheten startet fra L 
november 1941 . 

Da d t p, det tid punkt ikke var andl' i London enn Konrad 
.J..Tordahl om var medlem av det kongre svalgte sekretariat, a n ·  
modet han hovedka serer i J.:Tor ·k jømann forbund,  Thor �nsteby, 
og medlem av Arbeid rnes Pre eforbund, Tor Gje dal, om sam· 
men med eg c danne et provi orisk London·sekretariat. De to er· 
klærte eg villig tii dette, og det konstituerende møte i London· 
. kretariatet holUte den 12. november 19H . I ler ble Søn teby 
valt til fungerend.e n tforman n . I møte den 3. de ember . ' . 
valte ekl'etær Odd I Ielland ocr medlem a\' .l'Tor k Po tforbun d ,  
Daniel tien, t i l  varamenn .  Berthold IT a  voll, som fØr krigen 
hadde v rt lærer ved Land organisa jonen kole P' SØrmarka, ble 
yalt til  rev i or, og han fortsatt i dette arbeid u nder hele London· 
oppholdet. 

et er utarbeidet utførlig beretninger for vi rksomheten fra 
l .  ]10Y. 1941 m 1. de ember 1942 og fra 1. j an uar 19,1,3 til  3l . 
de ember 1943. Derimot er det ikke utarbeidet kriftlig beretning 
for 19,1,4 og for tiden inntil  7. mai 1945. Dette kylde at det 
Rpe ielt i 1 944 var yært van kelig med kontorhjelp, og Konrad 

ordahl m. tte derfor utføre det me te av kontorarbeidet selv. 
I månedene fØr okkupasjon n opphØr var det s. mange rei er og 
møter at det ikke ble tid til  noen kriftlige arbeider. Etter okku· 
pasjonen opphør hal' det heller ikke vært tid til ' utarbeide noe 
utførlig fra den si te perioden, men London· ekretariatet forhand· 
lin" protokoll foreligger helt a jour til  det i te møte i London· 

ekr tariatet, om holdte 7. mai 1 945 kl. 12, og hvor det ble be lut· 
tet li oppheve London· ekretal"iatet virk omhet fra amme dag 
kl. 13. Idet en vi er til de ,kl'iftlige beretnin er og sekretariats
protokollen, >;kal i det l'Ø1p;e])( le gi >; en ga n, ke o" er>;ikt over virk
Romheten . 
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ekreta /'iMets sa m llH'l1s('fning og 'rirT.; omh et. 

om foran nevnt yar det bare Konrad XOl'dahl Thor Øll 'teby 
og Tor je dal om ble medlemmer a \' ekretariatet, me l Odd T Iel
land og Daniel Stien om varamen ll .  Di e 2 yaramenn deltok i 

kretariatet møter under hele London-oppholdet, og en tor del 
av denne tid fungerte Od<l TIelland om protokoll ekretær. 

y� ren 194:? kom A rthur Ruud til  London, og da han yar vara
mann i det kongres valgte Rekt- ta riat, tiltn d te lIan London-

kretariatet. 
. 

I ngvald T Iaugen kom fra Amerika t i l  London i j uni  194:". TIan 
Tar og kongre "al gt medlem a ,- ekl'etariatet og ble d rfor med 
i dette. Martin Tranmæl oppholdt e<Y en tid i London i 'lutt n a v  
1942, o g  deltok da i ekretariatet møter. I lutten a,· . l '  t kom 
o formannen i Nor k Elektriker- og Kraft ta jon forbund, 
Andrea Torp og formann n i  .... Tor k KjØttindu tria rbeiderforbund, 

enrik T Ien rik en, til  IJondon og ble med i sekretariatet. Karl 
Furu kjegg, hovedka serer i .eor k Kommuneforbund deltok også. 
i sekretariatet de i te 1 112 . r. 

å.kon Lie kom til  London den 9. januar 1942 og i møte i 
London- ekretariatet den 26. januar . . � . ble han midlertidig an att 
'om ekretær i Land organi a jonen, med den ve ntlige oppgaye 

å. organ i ere opplysnings- og propaga ndavirk omheten, samt � lage 
orienterende o" er ikter om tillingen utenfor �Torge. T Ian arbeidet 
i London fra januar til noyemb r. I denne tid utfØrte han det 
a rbeid om " a l' blitt be,luttet m' ekretariatet, amtidig om han 
ble med i den velferd komite for jøfolkene, som yar oppnem a v  
London- ekretariatet. I I an gjorde e t  stort arbeid med � fe lette 
velferd a rbeid i sving. en re kom ogse Staten med gjennom T Ian
del departementet, og det ble ansatt en fa t sekretær for a rb id t.  
Denne ekretær yar underla t yelf rdskomiteen, om ener ble 
rekon truert. Blant formennene i komiteen " a r Arthur Ruud og 

dd TIelIand. 

Etter terke hen tillinger fra nordmenn i Amerika be lnttet 
IJondon ekretariatet den 1 4 .  oktober 1942 at T I� kou Lie .'kulle 
rei e til merika for søke ' komme i kontakt med de tor a me
rikan ke land 'organi a jon 1', og ellers drh'e propaganda i den 
ut trekning det yar mnlig for .... Torfre . .  ak, blant de amerikan ke 
arbeidere. Forut etningen yar da at han Rknlle være vekk ca. 3 
m� neder .. Arbeid oppgavene i Amerika nu' imidl rtid Se tore, a t  
Jlan ble i _A merika helt t i l  desember 1!)±�. E n  v a r  im idlertid klar 
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over at arbeid oppO'avene i Amerika gjorde det n Ølh'elltli < ha en 
repre entant der fra LandsorO'anisasjonen å lenge kriO'en varte, 
og i april 19,14 rei te J I åkon Lie tilbake til A merika, og ble der 
helt til  i juli  1945, da han kom tilbake til J orge. 

Etter de rapporter som foreligger er det i kke tvil om at det 
fra ITåkon Lie's side ble gjort et utmerket arb id i . .A. i den 
perioden han var der. p ielt arbeidet han ivrig for å skaffe 
penger t i l  det som ble kalt Den amerikan ke arbeiderhjelp t i l  
1: orge. Takket være ham, med bi tand av en del andre nordmenn 

om to fagorgan i  a jonen nær, lyktes det å f· tore beløp til denn 
hjelpevirk omhet. Det er nærmere redegjort for uette arbeid i 
Lar Even en beretning om virk omheten i Sverige. 

Det kan for Øvrig og < nevne at Lar Even en var i London 
våren 1943 etter anmodning av London- ekretariatet, for drøfte 
pøl' mål av i ntere, , og han ueltok d a  i London- ekretariatet 

møter. 
I de � l' London-s kretariatet fungerte to uet i tadig for

bindel e med Stockholm- ekretariatet, og om regel ble det i hele 
denne tid endt et brev hver uke, og ogs' mottatt et brev om uken . 
Korre pondan en var ordn t lik at den fØrte om en per onlig 
bl' vveksling mellom ordahl og Evensen. Des uten ble det sendt 
og mottatt mat riell, avi er 00' avL utklipp av inter e. Det mot
toke og kontinuerl ige l'apporter om forholdene i Norge, og og å 
korre pondan e fra fagforening kret er i orO'e. Det ble hvert 
< l' mottatt ca. 60 slike rapporter. De fle te av d i  e hadde å tor 
i nter e at de ble mangfol<l iO'gjort og delt ut til i nter erte i 
England, og en del ble 00" endt t i l  Amerika. 

Og < fra London-kontoret ble der end t  en rekke rapportel� 
om forholdene i England, som en hadde intere e av skulle bli  
kjent blant fagforeningsfolk i verige, og og videre endt til 

orge. Fra ITåkon Lie ble det mottatt en rekke rapporter om for
holdene i Amerika. Det ble og <: utgitt en d l må krifter av L.O. 
og jømann forbundet i felles. kap. Blant annet krev Håkon Lie 
«J.:Taz.i i J.:Jorge», som kom ut i april 19-12, «Amerika i krig», om 
bl utdelt pe ielt i handelsfh ten. Dessuten krev ITåkon Lie en 
beretning om arbehlerbeyegel 'en i Amerika, som ble trykt i verige, 
00' endelig en bro jyrc om briti k fa gbe\-egel e under den annen 
verden krig. Sjømannsforbundet utga vi dere «Trygge k< l' for jø
mannen», og endelig ble utgitt (len Sl: kalte «bh bok» - «Framtiden 

Torg » - retningsl injer for gjenoppbygging n, som og å ble u tgitt 
av Landsorganisasjonen og SjØmannsforbundet i ' fel lesskap. Dette 
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i te krift ble .t i l  etter amal'beid mellom London- og tockholm
ekretariatene. Det ble trykt i verige derfra ble det predt i 
T orge og England. En del ek emplal'el' kom og " til Amerika. 

Orgæni asjon forhold. 
Etter 9. april 1 940 kom det etter hvert ut av .l'Jorge en rekke 

medlemmer av Land organi a jonen, om to til  hIttet ulike for
. bund. For dem om var jØfolk var forholdet greit. De opprettholdt 

itt medlem kap eller til luttet eg dette forbund. Men mange 
hadde ikke noe ordnet medlem kap siden de forlot T orge. For å 

jøre det mulig for alle om Ønsket å opprettholde itt medlem -
kap i Land organi a jonen ble det derfor be luttet i London
ekretariatet den 12. november 1941 at alle medlemmer av forbund 

til luttet L.O. kunne få ordne itt medlem kap i t i l  lutning til  
or k jømann forbund. Det gjaldt alle medlemmer om etter 9.  

april 1940 kom ut av orge. Det ble også gitt  adgang for nye m d
lemmer til  fl bli opptatt, for åvidt de hadde et arbeid, om under 
ordinære forhold ville gi dem adgang til fl bli organisert i et for
bund tilsluttet L.O. � e om på den m} te ble medlemmer måtte 
betale den kontingent om gjaldt for Tor k Sjømann forbund og 
var underlagt dette forbund lover og be temmel er. trak landet 
var friO'jort og vedkommende kom tilbake til NorO'e, kulle medl m -

kapet bli  overfØrt til  det gamle forbund, eller for nye medlemmer 
til det forbund de egentlig kulle t ilhØre. RettiO'heten om ble 
opparbeidet i Sjømann forbundet overførte til de re pektive for
bund. 

Gjenoppbyggingen av fagorgani  asjonen etter krigen var og å 
O'jen tand for rinngående behandling i London· ekretariatet i am
arbeid med Stockholm · ekretariatet. Det endeliO'e vedtak ble gjort 
i møte 1 5. juli 1943. Med enkelte sm' rettel er ble retning l injene 
O'jennomfØrt i s in helhet etter frigjøringen av T orge. 

P foranledning av kameratene i verige gjorde og < London-
ekretariatet den 2 . juni  1 9,13 et vedtak når det gjaldt ,pøl' m let 

om politi  k arbeider amling i Jorge etter krigen. Vedtaket g' r 
ut på «at en er enig i en arbeiJer amIing, og at parolen i etter
krig tid n � T orge m. yære : Bare ett arbeiderparti 0 0'  en fagorgani-

asjon i v rt land, og i n ternasjonalt : Bare en fagorgan i  a jon og 
en pol iti k arbeic1erinterna jonale. rrvordan dett i pl'ak i kal 
ordne m' ut h inntil  land t er frigjort, og en ka n l O'O'e aka 
fram for de regulære organi a joner». 



1'beid forhold. 

nder krigen ble det ført en rekke tørre og miudre forhand
linger mellom sjømann organi a jonene og � ortra hip, og mellom 
organi a jonene og repre entanter for de enkelte departementer. 
I en rekke av di e forhandlinger deltok Konrad "ordahl som 
Land organi a jonens repre entant. De tør te forhandlinger 
holdtes ommeren og høsten 1942. Ved denne tariffrevisjon opp
nådde ikke noen generell forhøyelse av den amlede fortjeneste, 
men de 10 p t. av bruttohyrene som var ført p� parekonti ble o,er
ført til grunnhyrene om derved øket at k illig. 

De fle te av arbeiderne om kom fra valbard ble medlemmer 
av or k ISjømann forbund. En tor gruppe av d is e ble pla ert 
p et engel k militæranlegg pli OrknØyene. I november 19:11 opp

to det tvist om arbeid forholdene, om re ulterte i arb idsnedleg
�el e. Etter anmodning av I Iandel departementet rei te Konrad 

ordahl til OrknØyene for å under øke aka og eventuelt få ordnet 
opp i de tvi ter om foret< . Det val' ikke lØnninger tvi ten gjaldt, 
men lo jiforholdene og maten . rbeidsledel en lovet < forbedre 
lo j iforholdene, og det ble kafret norske kokker. Des uten ble det 
til att en mann om kulle ta eg av yelferdsal'beidet blant de 
nor ke arbeidere. 

En av de tor t ing under arbeid fOl'hol ] ne om ble behandlet 
iung' ende i London, var hvordan en kulle ordne tarifforholdene 
i elet øyeblikk ... Torge igjen ble fritt. Allerede i lutten av 1942 
be hIttet o ialdepartementet li oppnevne direktØr Dahl i ..... Tor k 

rbeid giverforening og Konrad Nordahl i en komite om kulle 
utr de dette pøl' m L  Komiteen ble kalt Dahl-l: ordahl-komiteen. 
Denne komite fort atte gjennom lengre tid. Det ble uta rbeidet 
utkast til  provi ori k anordning i lønn - og arbeid vilkårene, som 
ble videre endt t il tockholm - ekretariatet og derfra og < t i l  Det 
fa l ige tvalg i O lo. Da Lar Evensen var i London våren 1943 
deltok han i konferan. l' om amme ak. Våren 1944 var der for
handli nger mellom L . .  og l: .  .F. i stockholm. Fra London møtte 
direktør Dahl og Konrad ordahl. Re ultatet ble den åkalte 

to khol ms-protokoll, om kommer som en avtale mellom de to 
hovedorgani  a joner i til lutning til den provi od ke anordninO' 
om amme sak. 

enere pl: . ret ble det i London sluttet en l iknende avtale nlir 
d t gjaldt bedl'ifier eller organi asjoner hvor en eller begge parter 
ikke var medlemm r av <1 to hovec1organ isa joner. 

Den prod!'!orL ke '3 l lOrdning tr� Me i kraft etter at en del av 



Finnmark \'ar blitt bed ridd og den vil utI P '. ma i HH6 hvi ikke 
Kongen an nerlede be temmer. 

Da en del av Finnmark ble frigjort, ble d t aktuelt . ende 
n repre entan t  for fagorgani  a jonen til de befridde omr. der, for 

t t a  opp pørsm. let om lØnn - arbeid vilkårene og gj nrei e fag
organ i a jonen. Etter be lutn ing av London- ekr tm'iatet ble hoved
ka erer i 1: or k Kommuneforbund, Karl Furu kjegg, oppfordret 
til  å rei e, og han erklærte eg trak v.illig. T Ia n  kulle gentlig 
ha rei t strak fØr j u l  1 944" men på grunn av vau kelig rei emulig
heter kom han ikke avgårde før i l utten av januar o det tok en 
h l m ned før han kom fram t i l  Kirkene . TIan gikk tl'ak i gang 
med arbeidet og endte kontinuerlige rapporter t i l  London 00' 

tockholm om in virk omhet. Han kom til O lo i m id ten av juni  
1945, og tI" dte d a  i n n  i in  gamle t.illi ng. 

V d iden av pøl' m l.et om l Ønns- og arbeid vilk- l' tter gjen
erobringen ble det arbeidet meget med pøl' m. let om gjeninn
taO'el e av arbeidere, reguleri ng av pri ene etter gjenerobringen, 
en kredittordning for in nkjøp av klær og ko m. v., ordn ing med 
arbeid anvi ning i de befrid<le di trikter, for t ne,'ne no Il av de 
viktig te pøl' mål. 

Der b�e utarbeidet ut ka t til provi ori ke anordning r, og 
fagor<7anisa jonen fikk gjennom London- ekretariatet anledning til  
• Øve i nnflytel e på utformingen. pøl' m' let om kredit t  til i n nkjøp 
av klær og ko m. v. ble dog før t tatt opp t i l  endelig behandling 

tter at Torge var befridd. Etter anmodning av Land organisa
,jonen ble imid lertid den ne ak ti llet i bero. 

lil t rnasjOlwle f01-bindels , __ 

en faglige I nterna jonale hadde sitt ete i Pari' inntil ty ker
ne. okkupa jon av Frankrike. l I ovedkontorene ble < la flyttet til 
London og fort atte der under hele krigen. Ett l' a t  London
Io\ekreta riatet var tart t, knyttet dette forbindel e med I nternasjo
nalen samt fagforening grupper fra andre okkuperte land. Det 
gja ldt Frankrike, Polen, Belgia og TIolland. e uten hadde båd 
d ty k og ø terrik ke emigranter hver in fagforening grupp . 
D l' var opprettet et provi ori k repre entant kap om holdt møter 
m d vi e mellomrom. Konrad rordahl, Ingval d  Haugen og Arthur 
Ruud deltok om regel i di  e møtene. De uteu hadde Interna jo
nalen t forretning utvalg, hvor Konrad Tordahl ble i nnvalgt om 
m <llem. 

De a ndre land fagforeninger ble ikke godkjent. av In terna jo
na len om ful lgyldige uttrykk for sine l a nd faglige organ i aAjoner. 
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Det ble imidlertid den nor ke gruppe, og det var derfor Konrad 
ordahl ble innvalgt i forretningsutvalget. Vi fikk derfor høve 

til li. betale kontingent til Interna jonalen under hele okkupa jonen. 
Det ble betalt for 20 000 medlemmer, og kontingenten utgjorde 
:f, 13-12-0 pr. !tI'. Thor Søn teby ble medlem av revisjons-
utvalget. 

Interna jonalen hadde 2 utvalg i arbeid. Det ene arbeidet med 
den økonomi ke rekonstruk jon etter krigen, 00' det annet med 
gjenoppbygging av faO"organi asjonen, na: jonalt og i nterna jonalt. 
Konrad Nordahl var medlem av den første komite De suten hadde 
I nterna jonalen et kvinneutvalg, hvor den nor ke Land organisa-

jon var repre entert ved frØken Ragna Hagen. Den engelske 
Land oro-ani a jon besluttet på. sin kongre i 1943 li. innkalle til 
en fagliO' verden konferan e, hvor det kulle være adgang for alle 

� kalte «bona·fid »-fagorgani a joner li. . ende repre entanter. Unn
tatt dog de land om var i krig med de allierte. Denne verdens
konferan e var planlagt holdt i London den 5. juni  1944 og følgende 
dager. Pli grunn av krig situasjonen P' det daværende tid punkt, 
måtte den imidlertid ut ette , og ble holdt i London i februar 1945. 

en norske Land organisa jon var repre entert ved Ingvald 
Haugen, or k jømann forbund, Alf Ander en, :ror. k Tek til
aL'beiderforbund og Arthur Ruud, Nor k Telegraf og Telefonfor
bund. Som varamenn ble valgt Odd Helland og Karl Furu kjegg. 
Helland møtte under hele konferan en. Konrad Jordahl ammen 
m d Bonda , generalsekretær i den belgi ke Landsorgani a jon, 
møtte p. verden konferan en om Den faglige Interna jon ale 
repre entanter. Det viktig te pøl'smlil pli denne vel >den konferan e 
var den fæglige en het ved en verden organisa jon, om k unne samle 
alle fagorgani erte, uan ett politisk eller religiØ oppfatning. Pli 
konferan en hadde Nordabl ordet og redegjorde for den norske 
Land organi a jon tilling til faglig enhet. 

nder London-oppholdet var Land organi a jonen repre en
tert pli en rekk land møter og kon gr er, om holdte av de 
engel ke fagforbund og den engel ke Land organi a jon. Likeledes 
var Land organi a jonen innbudt til det engel ke arbeiderparti 
land møte i 1944, hvor ordahl i en hil ning tale fikk hØve til  li. 
redegjØre for itua jonen i Norge. 

I 1942 møtte ll' kon Lie på den engel ke Landsorga n i  a jon 
kongre . I 1943 Ingvald llaugen 00' i 1944 Konrad ordahl. H!tkon 
Lie har ogs� møtt i Amerika p kOllO-re en t il . F. of L 00" C.LO. 
Ingvald l laugel1 møtte p� . F. of L. kongre s i  1941 . 

The British ection of the International Metalworkers Fede-
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ration holdt ine } rlige møter, og til d i  e møtene var Konrad 
ordahl i nnbudt. llan deltok i møtene i 1 943 og 1 944 og over

brakte hil en fra de Ilor ke metallarbeidere. 
I 1943 repre enterte Arthur Ruud og Bernh. Andre en Land -

organisa jonen p. Po t Office Enginering n ion ongre , og i 
1944 var Arthur Ruud der. 

Etter i nnbydel c av den i landske a rbeiderbevegel e var Kon
rad Tordahl P} I land i augu t 1943. Han hadde der møte og 
konferan e med ekretariatet i den i land ke Land oraani a jon, 
og l ikelede med tyrene i de 2 a rbeiderpartier. Den i land ke 
Land organ i a jon to den ang utenfor Den faglige Interna jo
nale, og I land var heller ikke til luttet Det i ntern a jonale Al'beid -
byrå. Det var den gang temnillg på I land for A til  lutt eg 
begge d i  e i nterna jonale organ i a joner. ener er den i land ke 
Land organi asjon kommet med i Den nye faglige Verden organi-

a jon, og deltar og å n å  i Det i ntern a jonale Arbeid byr . 
2 ganger var en ven k fagforenin O' delega jon i England u nder 

krigen, og vi hadde da møter og eller amvær med den. 
For Øvrig ble det fra Land organi a jonen kontor i London 

rgani ert at  killig foredrag virk omhet i de engel ke fagforenin
ger og andre arbeiderorgan i  a joner, hvor v i  kaffet nol'. ke fore
dra holdere, om fortalte om XorO'e under okkupasjonen og om 
nor k a l'beiderbevegel e. 

Det inter'nasjonale 1·beidsbyni. 

I begynnelsen av krigen flyttet Det intel'llasjonale A rbeid -byr' 
itt hov d ete i Geneve til  )Iontreal, Canada. I 1 94 1  holdt en 

arbeid konferan e i Jew York, hvor Ingvald llaugen møtte om 
.arbeiderne representant. 

I 1944 holdte arbeidskonferan e i Philadelphia.  ller var 
Land organi a jonen repl'e entert ved Konrad .J:Torclahl. åk on 
Lie og Einar Johanne en var 1'< dgivere. Pl. dette møte valgte 
Konrad Tordahl om varamann til  Rtyret. tyremøte i Arbeid -
byrået hold te i London i januar 1945, ln'or Konrad 1" ordahl møtte. 

tyrer og kom iteer. 

Fra ommeren 1942 og inntil frigjØringen var Konrad .. ?ordahl 
medlem av POl' k Sjømann forbund hoved tyre i tor, ritannia, 
t()0' Iran d ltok i forretning utvalg møtene og hoved tyremøtene. om 
regel ble det i amband med hoved tyremøtene a rrangert foreIe -
ningskur er, hvor hoved tyremedlemmene og a j tentene i avde-



li ncrene deltok. De uten ble det under krigen ha regjeringenR 
ide neclRa tt en rekk komiteer og utralg til � utrede mange saker. 

Konrad �Tordahl var medlem av mange av di e utva lg. IIan recrner 
med at om lag halvdelen av den tid han var i England arbeidet 
han i komiteer og utvalg med pØrsmt l av amfunnsme ig karakter, 

om regjeringen Ønsket behandlet. N l' det ble , meget på. en 
enkelt mann kom det av at v i  hadde vært f� fagforen i ng folk i 
I�ondon, ocr de få som val' der val' terkt oppta t t  med andre gjøre· 
mL l men og t dis  e deltok i komitearbeid for d t offentl i ge. 

Alm innelige merknader. 

om allerede nevnt var ordahI l Amerika i 19,14 pt Den inter· 
na jonale Arbeid konferan e. Dette opphold ble noe l nger enn be· 
regn t pt grunn av at det var umulig å komme t ilbake til England. 

nder oppholdet ble det rørt konferan el' med amerikan ke organi-
asjoner om hjelpearbeid t i l  .r orge, og det ble hØve t i l  å e en del 

av den amerikan ke krigsindnstri virk omhet, 00' v d en a nled ning 
i Chicago ble det  arrang rt  et . tort mØte på en av de tør te  be· 
drifter i krig indu trien. De uten ble det holdt et k ur for jø· 
mannsforbundets kip till it  m nn i New York. 

I 19,12 fikk Lan ] orga ni asjonen anledning til å ende en dele· 
ga jon for t e ngel k krig. industri. Rundturen varte en uke. 

e om deltok val' Konrad Nordahl, Håkon Lie, Arthur Ruud, 
ke Ording og dd I Ielland. 

En 4·dage tur ble arrangert for Nordahl og Lar Evensen i 
1 943. .r ol'<lahl var 2 ganger i Sverige, før te gang i 1 9,14 og s i  te 
gang i mars måned 1945, hvor det ble holdt en konferan e i Gøte· 
borg, med repre entanter for Det faglige tvalcr i O lo. Her ble det 
trukket opp retning linjer for hvordan arbeidet i organ i  a jonene 

kulle gjenoppta i det øyeblikk det var mulig å begynne legalt 
arbeid igjen. 

En kan naturligvi , pøl'l'e om det var nØdvendig og hen ikts· 
me ig for den nor ke Land organ i a jon under okkupa jonen , 
h a  en repre enta jon utenfor Norge. Etter de erfaringer en har 
hØ tet kan det ikke vær tvil om at det var riktig. Det en kan 
beklage er at repre entasjonen i London kom p, et altfor ent tids· 
punkt. Allerede i lutten av 1940 var det i enkelte fa forening ' 
kret er d iskutert pøl' m, let om ikke den nor ke fagorgan isa 'jon 

. burde ha en repre en tant pL det sted hvor den lovlige nor ke regje 
ring oppholdt s g. et var imidlertid ikke så. lett < få. dette i stand· 
brakt å. lenge Landsorgani aRjonen i Oslo hadde en ledel e hvor a 



flertallet "ar kongr , s\'algt. Dette hen 'yn falt i m idl rtid uort et ter 
un ntagelse til  landen i 19,u.  

:Xorge fikk megen «good,will» uten i verden under okkupa, 
sjonen. Dette kylde i før te rekke (let nor k folk holdning. 
:Xl r denn holdn i ng ule < godt kjent \'ar det takket " <  re et godt 
in formmijon apparat, om ule uygget opp ute av d n norske regje
ri ng. M en det er ikke for meget sa t om en legger t i l  at den virk
:omhet som fagorO'a n i  a jonen kunne utføre ute og ; hadde in 
andel. R, de i EnO'land og i Amerika kom den norske fagorga n i  a
sjons repre entanter i kontakt m d tore rna er av di'  land 
befolkn ing ( arbeiderbefolkni ngen ) ,  om ikke den offi iell propa
ganda- og foredrag virk omhet hadde mulighet for .. rekke, om 
et , ynlig re ultat av virk omh ten kan bare vi e til den Økono
mi;;ke hjelp som kom fra de amerikan ke organi a joner. )Ien det 
\'Hl' og mange andre måter h,'orp; det ga seg uttrykk. 

år denne beretning l utter må jeg få lov t il  c rett en takk 
til  London- ekretariatet medlemmer for det gode amarb id v i  
hadde d e  .. rene v i  \'ar i London. Y i  diskuterte o t i l  en ighet om 
prakti k talt alle ting, o kamerat kapet va r det be te. 

J�g "il og c takke or '1  jømann 'foruund for (len 'tore hjelp 
det ytet da Land organi a jonen skulle . tarte pc fremmed grunn. 

ten Sjømann forbundet bi tand ville det ha vært umulig < nå 
..  langt 'om vi  gjorde. i t, men ikke min t må en og c nevne de 
nor ke jØfolk ' tore inn at . De fle te av dem "ar medl mmer av 
:Xorsk jømann forbund, og det ,-ar (lenne m dlems tokk som "ar 
det fakti ke g'l'llllnlag vi  bygget v; l' y1rk omhet P' . 

Endel ig retter jeg en takk t i l  tockllOlm- ekretal'iatet for l'iam
arbeidet under de van keliO'e ; 1'. 

slo, den . april 1 946. 

J{ollmd 'Kol'cla7z 1. 




