
vite mer enn hva strengt n0dvendig var for 10sningen av sin 
oppgave, og ingen burde kjenne til fler av organisasjonens 
personer enn de han matte kjenne for 10sningen av sin del av 
den samlede oppgave. 

Det sier seg sj01 at en organisasjon som matte bygges opp 
pa denne mate, hadde mange svakheter. Den ble 10st sammen
satt. Men nettopp denne l0se sammensetning var n0dvendig hvis 
man ville gj0re seg hap om i det avgj0rende 0yeblikk a ha noen 
organisasjon i det hele tatt. Flere ganger viste det seg hv6r 
heldig dette var. Det lyktes aldri tyskerne a rulle opp organi
sasjonen i Tmndelag. Det ble med at enkelte ledd av organisa
sjonen ble satt ut av spillet og matte erstattes. 

Tmndelagsorganisasjonen var bOTe ett ledd i en landsom
fattende Mil.org. Den sto i forbindelse med en sentralledelse i 
Oslo og fikk direktiver og underretninger derfra. Forbindelsen 
ble i Mil.org. opprettholdt pa samme mate som i sivilorganisa
sjonen. Hvor n0dvendig det var a vise det ytterste grad av for
siktighet og omtanke, fikk vi ofte bevis for. Skulle man s0ke 
personlig kontakt med ledelsen i Oslo eller med en leder i di
striktet, matte m0tet kamufleres pa en eller annen mate fordi 
man alltid matte ta i betraktning at man kunne bli skygget, 
anmeldt og plutselig sta overfor et sp0rsmal om hva man der 
hadde a gj0re, og hva der var konferert om. Da gjaldt det om 
at ikke den ene sa ett og den ann en et annet. Skriftlige med
delelser matte sendes kamuflert, enten med usynlig blekk i et 
alminnelig brev, eller ved avtalt kode flettet inn i et tilsyne
latende helt n0ytralt forretningsbrev. Delvis ble ogsa brukt 
fotografisk kopi av instruksjoner, fotografert ned til dimen
sjoner sa sma at der matte kraftige luper til for a tyde dem, 
og slik at de ble sa sma at det var lett a skjule demo Men best 
var a. unnga alt skriftlig. Flere av de arrestasjoner som fant 
sted kan f0res tilbake til tapelig og bla0yet omgang med per
sonfortegnelser og skriftlige notater. Nar man mottok en med
delelse eller et direktiv skriftlig, var det best a ta den n0d
vendige tid til a lrere utenat, pugge det sa man kunne det ord
ret, og sa brenne alt. Pa samme mate med personellfortegnel
sen. Den matte man ha i hodet og ikke pa papir. Det n0dven
diggjorde ogsa ovennevnte oppbygging av organisasjone etter 
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de nevnte linjer. Hodet kunne jo ikke rumme alt og aile per
soner. 

Arbeidet med oppbygging av Mil.org. ble vanskeliggjort ogsa 
derigjennom at snart ett, snart et annet ledd av organisasjo
nen kom bort pa en eller annen mate. Snart var det arrestasjo
ner, ofte av helt utenforliggende grunner, sa var det en eller 
annen som matte stikke av til Sverige, sa kunne en bli kalt over 
til England fordi man 0nsket vedkommende der. Stadig oppsto 
det huller som matte fylles . Aile vet hva slike omskiftelser. 
betyr for effektiviteten i en organisasjon eller en forretning 
under normale forhold. Mange ganger mer bet0d det under de 
vanskelige forhold Mil.org. arbeidet. 

Det ble sj01sagt aldri noen fullendt organisasjon. Godt var det 
at den ikke ble stillet pa noen alvorlig pmve. Den hadde da 
neppe holdt maI. Men den hadde sin misjon, og slik det gikk, 
hadde den kanskje ogsa sin beskjedne lille andel i det heldige 
resultat. 

Krigsara har ikke minst vrert en hard pakjenning for kvin
nene. De lange matk0er viste godt nok hvordan stillingen ofte 
var. 

Men til tr~ss for de vansker hver enkelt husmor hadde a 
vinne over i sin private husholdning, var det mange som rakk 
a vrere til hjelp der krigen skapte n0d eller ulykke. Vi skal her 
nevne 

STRINDA KRETS A V NORGES R0DE KORS 

Kretsen ble stiftet i februar 1914 med 35 medlemmer og har 
i ar (1947) vel 3000 medlemmer og er i landskommuner den 
st0rste i landet. I disse ara har foreninga hatt 3 formenn, nem
Jig fru Anna Holst som gjorde opptaket til at foreninga ble 
stiftet. Hun var formann til 1918 og ble eUerfulgt av fru Mary 
Lund som var formann uavbrutt i 20 ar. Fra 1938 ble det fru 
Gundrun Lundh-Nilssen som saledes har vrert formann under 
den sis te store krigen. 

Strinda R. K. har gjennom disse ara utf0rt et stort og om
faUende arbeid. Her tar vi med srerlig det som pa en eller an-
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