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A&n de Ree~ Soofd van de 

lh v~rvolc op mijn notitie von 2b ~uril 194? , n· . 
/ 1418'1 betreffende het. l tRY.~ .._,Jf/llt .,.,. , FCYPBtn D sluit ~ '<: 
hi~rbij nog aan aantal •ORCV ns betreffende dezo o~ n
n1sat1e in . 
Tk zn u he·t. op p:r 1 .1c ate11 on t •~ v erlHHnen ···at ue RVD 'ier
V ?..Tl wo et. 

20- 4 - 48 



• 

• 

.l:UiPI-OHT 

van : Ka-RA 
aan : Hoofd C 
No. : F.l20 
OND..t!.H./ERP: DURuND en Oscar &;DIN 

Expresse meldt dat hij, buiten onze inlichtingen, niets van Franz 
DURAND afweet. Alleen van Arne LUND geboren 18.4.1910 .te Rissa, 
(Noor#egen) was vlak voor de oorlog bekend dtit hij lid van de or
ganisatie POT~CH-BIESE1~N (een onderafdeling van de I.S.H. gediri
geerd door dOLL'.'/EBER) was. 

1.2 . 50 • 



Nu ti tie van C • 

• 
. .. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat het bericht over 
de hO.hvt< ~J!Zh.iAl::: ~ f\li.Bu~-:J van J771ÄIIIj~ waarde is geweest . 

De N. S.F zelf is een b~itengewoon respectabele organisatie, 
die op 5 oede voet staat mEt de British Seamen 1 s Union , maar 
onder de leden bevinden zich ook communisten. 

2. ,,~ ~ f... I" I &7 
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NORSK SJt:MANNS FORBUNp.. Bijlage 1. 

(Union of Norske Sealors-Noorse Zeemansverbond) 

Gevestisd te Oslo. 
Aansasloten bij de Internati'nale Tranaport Federatie. 

Vertegenwoordiger: HEDIN,Oecar,geboren 17-2-1909 te Skjetebergen 
(Noozr,•J e ~ en). 

Signalement lengte plm . 1 1 85 m, brede schouders, 
bruin haa~ intelligent uiterlijk . 

Adres : Faloonp lein 25ate Antwerpen. 

Behartigt de b elan~en van de Noorse Zef' l1eden in Nederland en Bel
g1'· Be?oekt re~elmatig Noorse schepen in de haven van Antwe rpen 
en Rotterdam . 

Nadere sezevens betreffende HFDIN: 

Ofschoon de Noorse Zeemansbond niet opvallend communi stisch georien 
t eerd i s , zou HEDIN niet t emin een oo~munist zijn van i nternationaal 
oaliber. 
Hij staat in contact met ~ersohillende communisten , van wi e bekend 
is , dat zij tot beruchte terroristen~roepen behoord hebben, c . q . 
hehoren . 
Eén hiervan is: LUND,Arne, geboren tG Risa (Noorwe~en) 18-4- 1910 . 
Van LUND te bekend, dat hij d~ jaren 1938-1939 behoorde tot de sa
bot a'!;e- organisatie 'VG:.T..WJ!!RM'R . 

Vervol~ens staat HEDIN in contact met: 
!.fUTJT,'F.'R,George, ~eboren te Antwerpen, 18- 9-1900, wonend e t e Kiel ( 'B ), 
van Halmalestraat 31 . 

YULLF.R is eveneen s een persoon , die behoord heeft tot de sabot age
groep ViOLLtffiB1 R. 

Het vtordt niet Uitgesloten geaoht' dat mmiN fun geert a l s knoop
punt in een wi jd v e rtakt koeriersnat on dut hij daart oe gebDuik 
maakt vnn zi jn po sit i e in de Noorse Zoemanebond . · 

RF.DIN werd het laatst in Rot ter•lum r,es1gnnlee:rd op 1'7 , 18 en 19 
~ebruari 1947. Hij logeerde toen in Hote l K~>PERS 1 van Vollenhove
stra\t 56 te Rotterdam . n1j heeft hiar oontaot onderhouden me t le
den der E. v. c. 

20-4- 48 
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Bijlage 2 

NORSK SJ'f$» tJmS FORBtiND 

1) Bijkantoren in het bu1t nnlnnn . 

!ngeland: 

BelsUf 

Austral18: 

u. s .A. 

New-Castle: Sheaf House, 24- 2 6 Side, New-Castle 
on Tyne 1, te.: 25895 . 

Bestuur Einar B~ODIN 1Karl l~QNSEN, Lars THA
TEBAKKEN. 

Card1ff: Maritime Haal, Butestreet,tel.:3549 

Bestuur Niet bekend. 

L1verpool: The Temple, Dalestreet, tel.: Cen
tral 8550. 

D9e~uur E. TOLLERUD. 

London: 

Bietuur 

~ntwerpen: 

B~stv.ur 

Sydner: 

Bestuur 

Tavistook House, Tavisock Square, 
London, w.o. 1, tel.: Eus.6260. 
Olav BR~TTELI 1 J'ohn H. BRENTSEN. 

Falconplein 25 

Os ca r EF. DIN 

4 Bridgeat~eet Sydney N~s.w. 

Onbekend. 

s~n FranoieOOJ 345 ?rontatreet, Cal. u.s.A. 

Bestuur 

BaltimorG: 

Bestuur 

l~ew-York: 

Bestuur 

Onbekend 
.1. 

:Room 105 ~ e\'lart Building ,Lombard 
an~ Oaystráet Corner, Balt1more 2 
u. s.A. 
{)n bokf) nèl. 

1 5 6 Hontagnestreet, Brooklyn New
York, tel. Main 4-3910 . 
Eina r J'ORAN3~N,Harald FRIKSEN . 

New-Orleans: 1452 Va~nzinestreet, tel. Magno
lia 5965 

Bestuur :1·-rerre H 1\.NSEN. 

2) De oommunistische oe! in het N.S.F. 

De leiding van deze oel is in handen van Ivar BRODIN, te Oslo 
Postbox 604, Oslo, Noorwegen. 

Ivar BRODIN (niet te verwar~en met E1 nar BRODIN te New-Oastle) 
is een communist en goed organisator. HPeft een inlichtingen
apparaat opgebouwd binnen het NORSK SJ'~OUANNS FORBUND (N.s.). 
Hij maakt gebruik van de Afdelingen 1n het buitenland , waar 
hij op de voor hem belangrijke punten zijn mensen inzet. 
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Bijla~e 2a. 

Verder m~akt hij gebruik van zeelieden als koerier op schepen, die 
vaste lijnen onde~h ou den . Dttzelf0e doen zijn meest belangrijke mede 
werkers in het buitenland, d~e hiert.oe volledig in d e gelegenhe id 
zijn door hun ~erk als Afdel ingab~stuurdar van het N.s. F. in het bu 
tenland . 
BP'lDIN moet van de Noorsg Cor.ununistlsche Partij opdr a cht hebben ge
kreg~n om r1e co!'".mun i st en in h t NOORGK SJ,SMANJrs roRBmlD samen t e 
delen en aan t e voeren. Het F'ORBTJND is nl. in soc .democratische han
den. 
BRODIN 1 s hoofd redacteur V"n het blad ''Akt 1 v1 te1 t ". 

Een belangrijke lijn is de lijn Oslo~~ntwerpen; koerier op 
is A:rne LUND. 

1 
Arne LUND , gebor en te Rissa, 18-4-10 (Noorwe :ren), communist, heeft 
reeds voor de oorlo~ deel uitgemaakt v an het apparaat van Ernst WO 
WF.B:Ji!R ( soheepseabotage). Had voor de oorlos verbinding met RA.DATZ, 
LEISLER en MULLER. Heeft in deze periode een tijdlang in Antw·erpen 
p;e•verkt. 
~,et nu dienst ale koerier voor BROD IN. voer begin 1947 op het US 
BALI, welk schip een re3elmatige dienet onderhoudt tu s sen Noorwegen 
en Belgi6. Zijn verb1nd1n! in Belg18 is Oscar HEDIN. 
LUND vaart thans op het ss. BOJ&UE (Ant•.•erpen-oslo). 

In Antwerpen, alwAar r~~elmati~ veel Noorse achepen binnen 
de belnn~rijke ~an Oscar HZDIN . 

~r HEDIN werd ~eboren èe Skjetebergen (Noorwegen) op 17 Februari 
1909. Hij is een belangrijk internationaal communist en één der voo 
naamsta mede•,f"J!'kers van BReDIN. Hij ondtrhoudt contact met Frllnkrijk 
en Nederland. Zijn contaot-m~a in Fr ankrijk zou zijn een zekere DU-
~; nad~re ~e~evens onbekend. --
In Nederland houdt hij contact met belangrijke kopstukken van de 
E.v.c. (Al! emene Nederlandse Bond van Zeevarenden). 

Een medewerker van BEDIN is Aage Dahr ERIKSEN. 

Aase Dahr,ERIKSEN, communist en lid der N. q.r., was in 1946 de naast 
medewerker van BEDIN aan het kantoor van het N. S.F. te Antwerpen. 
Heett door bemiddeling van HEDIN op l..at Noorse SS.RU1'ENFJELL gemon
sterd, wolk chip één of meer reizen zou maken van Antwerpen-Rotter
dam-~ontreal- een haven in de u.s.A.~ retour Antwerpen. Rij vaart 
thans op het ~s .REGINE , een Noors schip. 

Een andere medewerker 1s Geors& MULLER. 

George ~LLER,geboren te Antwerpon 18-9-1900; nationaliteit Dantzig 
Te~~nwoordig adres: Antwerpen, Scheldestraat 18. 
Communist; lid~n het NOR~K SJ~MANNa FO~BUND . MULLER had voor de oo 
log een zaak in zeemanskl<)ding t 6 An tT;erpen en heett veel belangrijk 
werk gedaan voor de Komintern als a Kent. Hij werkte samen met RADATZ 
en LEISLER, LUNn, KRATZAT en SAUTE • Rij heeft tijdens de bezetting 
van Belg18 gevangen gezeten in Duitsland. Hee:rt na z1 jn vrijkomen 
niets ~teer gedaan, tot hij medio '46 weet• in cott.taot kwam met LUND, 
die hem in aanraking met HEDlN bracht. REDIN plaatste hem op de-tan
ker "NORSKE KING", va rend tussen West-Europa en de u.s.A.; waar. 
schijnlijk doet hij dienst ais koerier. 

20-4-48 
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Betreffende Osea1.• HEDIN ·~orê.t ~prue!.d: 

Oscar HEDIN is thans naar Liverpool overgeplaatst. 
Voor hem is in de pl~ata gekomen 

Bijlage 3. 

BA~Arm , Arno Fridt lov, ge boren 7-7-11 te Sanêar{Noot"1'fegen) • 
Nationaliteit Koors, wonende te Rotterdam, van Vollenhovenstraat 
p/a SNIJ'DF.R. 

BA.Ul!.ANN werd op 23-9- 47 te Rotterdam in~eschreven als komende van 
AustralHJ. 

Hij heeft vergunning aangevraagd om zich te Rotterdam te mogen 
gen ala verte~~nw~ordiger van het N.s.F. 

20-4-48 
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KO"Ji.?t:\JNI3T1 :1Gi1E A";IT;_TI OU IN N OR iEO:E.l~ 

Kampt um di €. Seelcute-!(e\•erk.,ohaft. 

~el. unseres Korrespond~nten 

Ma. Stockholm, 29 Januar. 

i\ua ll0!' •:e ~ en "1C:rden noue ~,O l'6\l !l he d er KoJlmuni s tC3n z~wleldet 

in d or Be~utsor~anisut ion dor n oelouG e die FUhruna an zich zu 
reiszan, was in Oslo eine ge l ao o Beunr~hisung ausgel~at Jat. 
Da a sozialdemokra t is cha Rogie~ungaorgan ~Arbe iterblad a~ ' ' Lr.n
na rt h ute da r an, . ie die o ~u n i Rten de r nordischen L~nder 
withrend des Zl'>e:. ten 1tlltkr1eJs in eineiil Zei tpunkt, da die Sow
jatunion noch ui a~ t in d n Crie, v artriokalt ar., in 3rooklyn 
oine ska nd1na v1 3che Seuleuteo:rgunisation bildeten, die zu einer 
Zei t da Groszbri tsnnion all a K1•dl''\ïe fttr den Kr i eg auf'bieten 
muszte, den K~ieg seinantz dor nor~egiachen Handolsf'lotte zu sa
botierc.n. uchte . 
'Arbeiturbladot wcist in einou Leltartikel nuf die zentrnle 
Stollung hin, elahe die Jo eleute im lirtschaft3le~en Norwegen 
einnehmen . Die I!rriehtung der KrJmin:;.orm \Yird nach Ansicht des 
Blat tes eir..e 'lerschtirfung d e a inn eren '. a cl.tka.mpfes in Norwegen 
mi t si eh brln ?, en . Im Rah!ncn d .. Vo.:>bandes der nor :cgisehen see
leute haben nllalich die Kom.r.mnisvon ·;ieder eine eieone Zantral 
gebilde'\0 , un'" 7-''ar un'lier Le11;uag u er gleiohen KJ' ei se • die sei
nerzelt in Brooklyn t~t!g waron . 
"Arb ei.t orbl:.\det '' bezeicll:net ili eso Entwloklung al:l "sehr srnst .. • 
denn wenn die Versuche ~el~ngen, k~nqto die T~tigkeit der Ran~ 
delsflotte voll$tl'lndi~ lnhr.,ge' egt werden . Die Ta.kti~>: dar Kom1 
l.'orm ~ht naoh Aneir.ht des norwasisollen ~0 ... ieru::l~S<'rgans dar au 
aus , d'e Kontrolle ttber die TrRnaportmittel mngllehs t vialar 
t6nder in die Hand zu bekommen. Weil die Anhan~er der Komin
form in Nor~aqrn bei den Tr~ns~ortarbeitern zu Lanne keinorlei 
Rrfol~saussi~hten h§tten, net~ten sie alle Kr6fte bei den See
leuten ein. 

20-4- 48 
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Aan: Hoofd c. 
Van: C 3 

Voor de RIJ'KSVREWDELINGENDIENST. 

• 

• 

In aansluiting op mijn nota van 20-4-1948 kan nog het vol
gende betreffende HEDIN worden medegedeeld: 

Ol!lcar HEDIN, geboren 17-2-1909 te Skjetebergen (Noorwegen), 
was voor het uitbreken van de oorlog varenegezel op een NooiB 
schip. Dit schip werd in Juni of J'ull 1940 getorpedeerd. Hij werd 
gered en naar Londen overgd)raoht. In hetzelfde jaar werd hij 
aangesteld tot aseietent-secretaris van de Noorse Zeemansbond, 
terwijl hij later hiervan secretaris werd. 

Zijn kantoor was toen gevestigd in de Dalestreet te Uver
pool. In de lente van 1945 werd hij in dezelfde functie overge
plaatst naar Londen en nog in hetzelfde jaar naar Antwerpen, 
echter in de tunetie ven vertegenwoordiger. 

In Juli 1947 is hij weder overgeplaatst naar Li verpool, 
vermoedelijk als secretaris 'f8.n de afdeling van de bond aldaar. 

HEDIN ontving te Antwerpen zijn opdrachten achrittelijk 
van Ivar BRODIN en Leit VBTIESEN. Eerstgenoemde bekleedt de ttmo
tie van bezoldigd voorzitter der Noorse Conmun1st1sche Zeelleden 
Centrale (COir.munist SeBJDen Centre) on li.'O:rdt als gevaarlijk aange
merkt. Van hem zijn verdere gegevens onbekend. Iaa ts tgenoemde is 
een van de drie leiders der Noo1'8e Comunistische Partij en on
geveer 29 jaar oud. Het zijn vrienden van HE)!N. 

Als vertrouv.d adres voor het inwinnen van volledige informa
ties OJ!ltrent HEDIN werd opgegeven de ant 1-ooJ!IIlunist Ingvald Hàugen , 
president van de Noorse Zeente.n8bond, die tevens lid van het parle
ment voor de Arbeiderspartij in Oslo is. 

Zijn adres is Gre Vladele Plus 5 te Oslo. 

12-8-1948. 
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Notitie v n c . 

Van betrm wbare zij è.e \ ordt mede._:cö.E;eld: 

Bet: ORSK SJ0 •. :\!il~..._i•'ORBU:""'D i s een behoorlijke 
organisFttie, die o.., 6 oede voet st"i? t met de BhiTI. .. H S:B;A .. J...:.>.l ' s 
U .. l •l • Onder de leden z ijn echter ook co.mmunister:. 

11 . 3 . 48 
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C. V. D. -- - -• ==== ="' = Breda , 9 April 1948. 

1 4 APR 1:;43 
j • 

No :l~l/-48-Geheim . ~~ 

Onderwerp :"Norsk Sjpmansforbund". 
-. 1· 

Bijlagen : een foto. 

A a n 

_, 

I 

Met verwijzing naar d.z.schrijven,No:98/-48-
Geheim,d.d.27 Februari 1948, in antwoord op Uw brief,No : 
27583- Geheim,d.d.23 Januari 1948, met een drietal daarbij be
horende - voor "Rival" bestemde - bijlagen, allen betrekKing 
hebbende op bovanKermeld onderwerp, moge ik U.H.E.G.berichten, 
dat ik thans van "Rival" de volgende inlichtingen ontving: 

le.-

2e .-

H E D I N, Oskar, geb.te Skjeberg (Noorwegen) op 17-2-
1909, woonde sedert 30- 12- 1946 te Berchem bij Antwerpen, 
8t-Hubertusstraat,Nr:6. Hij voorzag in het onderhoud 
BRITTON, Madeleine en haar zoontje: BRETHERTON, Thomas, 
(van Engelse nationaliteit). 
Hij was in het bezit van een Arbeidsvergunning,No: 
131010, geldig tot 15-1- 1947, als "directeur der Ver
eniging van Noorse Zeelieden", waarvan de zetel geves
tigd is te An~1erpen, Falconplein,Nr:25 en had er een 
wedde van 8.000 frs.per maand. 
Hij was houder van een witte vreemdelingenkaart, Nr: 
24139, deldig tot 18-6-1947. 
Hi j werd op 24 Juli 1947 uit het Vreemdelingenregister 
te Berchem- Antwerpen geschrapt , daar hij naar LIVERPOOL 
zou vertrokken zijn. 

LU N D, Arne, geboren te Rissa (Noor wegen) op 18- 4- 19 
vaarde begin 1947 op het m.s. "BALI" . De bewering, a l s 
zou hij thans op het s . s."BOMMA" varen is niet juist . 
Het s.s."BOMMA" kwam voor het laatst op 29- 2-1948 te 
Antwerpen aan en vertrok daar op 6- 3- 1948 terug naar 
Oslo . LUND was toen niet meer aan boord van genoemd 
schip. 
Verder e opsporingen betreffende LUND,hebben geen enkel 
resultaat opgeleverd. 

J. 3e.- M Ü L L E R, George, geboren te Antwerpen, op 18-9-1909, 
Danziger, gehuwd met; FRAEYMAN , Zurma, wonende te Antwe 
pen, Scheldestraat,Nr:l8, vertrok op 31- 5- 1947 als kok 
aan boord van het onder Panamese vlag varende tankschip 
"ALFRED CLEGG" , uit de haven van Antwerpen, met bestem
ming naar Bahrein (Perzische Golf) .- (Agent:,Caltex Pe
troleum Company). -
Sedertdien blijkt hij niet meer te Antwerpen terugge
keerd te zijn. 

De Heer Hoofd van de Q·Y·~· 
J a v a s t r a a t, 68. 
~ê~G R A V E N H A G E. ---==================== 
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Hij werd tijdens de bezetting door de Duitsers aangehou
den en verbleef in een concentratiekamp nabij Hamburg. 

4e.- Eriksen vereenzelvigt zich met: 

E R I K S E N, Aage Dahl, geboren te Tromso (Noorwegen) 
op 18-5-1917, van Noorse nationaliteit, ongehuwd, zee
man, laatst wonende te Antwerpen, Oude Manstraat,Nr:4.
Hij kwam op 26- 6-1946 via Oostende in Belgi~. 
Hij is in het bezit van een Noors paspoort,Nr:61/1946, 
afgeleverd te Sandefjord op 23-1-1946 en geldig tot 23-
1-1948. Het vermeldt een visa Nr:~540, afgeleverd te 
Amsterdam op ll-6-1946 door de Consul-Generaal van Belgi · 
en geldig van 11-6-1946 tot 10-7-1946. 
Op verzoek van het Noors Consulaat te Antwerpen, werd 
hem door het Waterschoutsambt van Antwerpen, toelating 
verleend om van 26-6-1946 tot 26-7-1946 als zeeman te 
Antwerpen te verblijven. 
Hij had het inzicht ongeveer drie maanden in Belgiij te 
verblijven en werd in het bezit gesteld van een Vreemde
lingen.kaart, Model c. geldig tot 28- 9-1946 • 
Hij was in dienst van de Noorse Seamen's Union , gevest 
Falconplein, 25 te Antwerpen en verdiende er 5.000 frs . 
per maand . 
ERIKSEN heeft op 18-9Tl946 ántwerpen verlaten, met be
stemming ROTTERDAM , echter zonder opgave van adres ald 
Hij zou - volgens bekomen inlichtingen 9 niet meer naar 
Belgiä terugkeren. 
Hij werd op 22-11-1946 bij Collegiaal Besluit ambtelijk 
afgeschreven uit het Vreemdelingenregister te An~»erpen. 
Op 12-12-1946 werd het Waterschoutsambt te Antwerpen 
door het Consulaat te Rotterdam telegrafisch ingelicht, 
dat ERIKSEN sedert 2-12- 1946 afgemonsterd was. Er werd 
toelating gevraagd, opdat hij naar Antwerpen mocht komen 
wat hem echter geweigerd werd. 
Het laatste spoor dat van ERIKSEN te Antwerpen kon ge
vonden worden is, dat hij op 3-9- 1946 via Rotterdam naar 
Montreal vertrok aan boord van het s.s."RUTENJELL". 
Een foto van ERIKSEN,Aage Dahl, wordt hierbtj overgelegd 

w. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT ' s-Gravenhage, 20 Maart 1948 

PkiD 1813, No . • 

Antwoord te ric' ~~n 
r ~ 
Algem-~. • 

, 

...... 1613, Nr. 4. Den Haag 

u 4584d - c 56 - KA 1 • n:v ,_a, 
Uw 14030 dd. 11-3-'48 -viJ ~" 
Uw 31102 dd. 15-3-'48 • 

• Naar aanleiding van bovengenoemde 
brieven bericht ik U dat het mij thans niet 
mogelijk is naar het door U gevraagde een 
onderzoek te doen instellen. 

gscommissaris 
ne Dienst, 

-
1:"J.M.Driebeek. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
t.a.v. de Heer L. Pot 
Javartraat 68 
•s-Gravenhage. 

® 37263 • · ~· 
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GE HE I lol" 

xxxx 
xxxx 

15 Maart a . 

In aansluiting op wijn brief No . 14030 d.d.ll- 3-' 48 
heb ik de eer U nog het volgende te boric~t en . 

H'F'DIN,Osoar , gaborèn 1? - 2- 1909 te Sk jetebergcn (Noorwegen} 
was voor het uitbreken van de oorlog varensgezel op een Noors 
sohip . Dit schip word in Juni of Juli 1940 getor pedeerd. 

Hij wera ~e~ed eu ~~ar ~ondon ever gebr acht . !n het zalfè~ 
jaar werd h: j a~:o. ·es'lit<ld !io!i uasietent-secretaria van de Noor
se ~eemanabond , terwijl ~ij let r hiervan secretaris werd . 

'? ijn kantoor was toen gevestigd ..;.n de Dale~t reet te Liver
p~ol . In de ~ante van 1945 werd hij in dczelfdo fun ctie over

epl etst naar t ondon en nog in l etzolfde jaar naar Antwerpen , 
echter in de functie van verte en oordlgor . 

In Juli 1947 is hij ted rovergepl aatst nonr Livarpool , 
vernoedeli jk als sec~eta1·is vnn do 11fdoling van de bond a ldaar. 

In nt eTpen werd hij geaco isto rd door age DABL ERICHSPN 
verdere gegevens onbeknnd , die evenale REDlli tot de Noorse 
Oomnun1sti che Partij behoort . Rij zotl tl1nns Vtirll.n op het Noor
oe schip "Resina '' . 'JT n ontvin~ t() Ant erpon zijn opdrachten 
ach~iftelijk van lvar BRODIH en Leif VETL STIN. Eerstgenoemde 
bekleedt de functie van bozoldisa:-voorz1~~r der Roors e Commu
nistische Zeelieden Centrale (Communist senmen ~ntre) en 
uordt als gavna~l i jk aangemerkt . Van hem zijn ve1•dere gegevens 
onbekend . Lantstganoemde is con vnn do drie leiders der Noo r se 
Co mmunistische Partij en on,eveer 29 jaar oud . Het zijn vrien
den vnn liEDIN. 

Als ve1•trouwd adres voor het intdnnsn van volledige i nfor
maties omtrent ltEDUl werd opr;egcven de anti-communist Ingva.ld 
iiAUGE1l ,president van de iJoorae Zeomanabond , die tevens lid van 
bet parlen snt voor de xb~ido?apart:j in 0310 is . 

Zijn ad~ss 1a Gre çdele lu~B 5 te Oslo . 

HET OFD VAN DE 
CENTR LE VEILIGHEIDSDIENST 
naaens deze 

L. OT. 

en de Hoogedelgestrenge Heer 
p . J .U . DRI '13EEK. 
Kabinet Mi n i ste r Pres i dent 
Pl e in 1 8 1 3 Ho . 4 
' a- GRAVEN H AG E. 
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23- 4-' 4.? 

Aan 

Onder vervlijzing naar mi.}n boven
o.anr"ehaald achrijven heb ik de eer r 
hierbij aen te bieden een afschrift van 
eon courantenbcricht voorkonende in de 
"r..:~ ZtffiC,.l"'R ZEI'l'lf.'1G" van 30-1-' ·18 . 

Tk Z•1U h·;t Lijzonder o 1rijs 
Atollenoudoor l"t bem.tddelinr de oor
spron·- li,'ke artikel - indien mogelijk 
in vertaling- uit het ~oorse blad 
".ARBT:.:IDERBLA T" to ogen ontvangen. 

~e~ons ~elieve U hierbij aan te 
. trefren een overzicht van egevens wel ke 
bij mijn dienst omtrent het "TORSK SJ"~HA! "~'S 
FORBUt D c.an· :ezig zijn. 

Ik ve1·zoek U deze gegevens als bij -
3onder vertrou··elijk te beschouwen. 

Uit hot een on ander moge ü blijken 
det het niet van belang entblood is ~ anneer 
tij hier .in lederland aller rle gang van zaken 
in deze hond nau k urig ingelicht zijn. 

Ik moge U derhalve beleefd verzoeken, 
alsnog te willen trac11ten on via Uw contacten 
inlichtingen o.r.1trent deze bond te doen inwinnen • 

HET HOOFD VMJ DE 
0 NTl.JUZ. '\TEII.!0TJ:EIDSDI :rrsT 
namens deze 

d'3 HoogEdelgestrenge Heer · 
P . J .J~ . OOIEBEEK. 

L . POT. 

Kabinet l'inister President 
Plein 1813 I o. l1. 
' s-~ R h V E N RA G E. 



• 

• 

f':!ITATifT I 

Kampf art die Seelcute e· erl:~cho:ft 

Tel . unsl3res Korrespondenton 

1 s . atockholm,29 Januar 

. Aus Norweeen herdon neue Vortmoto dor T"o.rJillu.."listen 
gemoldet,in der BGI'ufó3orear.isation der .Soeloute d." 
E..U!!!IDS an si eh zu li:Ciilzen , ·ttul ilt Oslo óine ·m7i se 
Beunruhigung ausg~H3:.ri; Jat . Das so.,.inldo ol~ati oho 
RegierungsorE:-ar. ".t'rböHisrb adc-t;r. erinnart eu.tc rru:t, 
wie die Kommuninten der nol·d.iachcn Lllndcr wanrond des 
zv1eiten clt,·riegs in einem ""ei ' punl:t ,da c"'1o . owjctunion 
noch nicht in c1en ''"ri, vo::::wickelt war ~in Brooklyn "'ine 
skandinavincho Seele· "ueor ~ni ... tien bil oten,die zu ciner 
Zeit ,da Groszb:-itrum· en allo Kräfto fû1· den Kriee au:fbieten 
~us?.ten ,don KrieRssinsatz de~ nor egicchen Randolsflotte zu 
sabatieren suchtc . · 

"Arbeiclerbladot•• \ eist ill eine Lei tart· ~cl au:~ d:.e 
zontrale Stell'tm~~: · ·L , ' E-l ht: die ocleate .:m "irt chn:"t~leben 
.t:ror wegens einnehmou. 'ie rrichtunv. der rro.minf'or V~i1·d nach 
Ansicht des lattos e ·na Vsrscht!rfung des i·,noren rachtL.--ru::.pfcs 
in lTor,~egen rlit sicn ·oringen. !IJ. flahl!lon dos V r· nn os d-= 
norv. egischer . eel:'tn e .h 1lio.1 11li." lic. i di~ _ "or • unisten --:od ~· 
eine eir;eue ~ent.rl'lle -eb~ lè"et i.i "3toc t'ly ·cti{~j_ J'ärc!l . 
"Arbeiäerola'èfêtl'f"l)'&i J:tollnc.t icsc nt'l'Jicklun als "sehr ernst" , 
denn wenn il.io Versuche r;alr:tn:>cn ,kBnnte d::o Tä'lii8'"<"Jit c'ler 
Hqnt.'lelsflo'ttc v.:>llsttlndJ.g 1 üunt~olc t \Je1·don. . ie ' n rtD.: d~r 
Yoreinform gellt n cll AnsielrL a o nor rJe !;JChen e rioru.."lgo-
organs clarauf au .• ~ , dio l"onb~ollc Uber die Transport ~'ttel 
mBglichts vielGr Länd<:ll' :n io U ud zu 'hsl-.:ml en. eil die 
Anhänger der I"'oai.nfor. _ in !lorv10 on bei den Trans portarbei torn 
zu Lande keinarlei t·fol saussichten htltton , setzten sie alle 1\_.räf·te 

bei den Secleuten ein. 
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Bijlage- 1 -

-
{Union of rorskc Sealors-N'oorsche Zeemansverbond) 

Gevestigd te Oslo 
~!!.{3~!,2~bij de Internatiort~_!!~:grt Feder atie . 

Vert eeenwoor diger 

Signalenent 

lldres 

HEDr-, oscar, gcboren 17-2-1909 te Bkjetebergen 
(l oorvceen) • 
lengte pLI"'l . 1 . 85 m, br ede sc!10udcrs ,{irijze o.gcn . 
bruin haar,intelligent uiteriijk. 
Falconplein 2! a te .Antt:orpen . 

Be' rtigt de belangen van de Noorse Zeelieden in Nederland en Bolgi~ . 
Bozuel-·t rt>gal.r)le.tig ~oorse :Jchcpen \n de haven vo.n Antwerpen en Rotter
dam. 

• ~~ ~;ee~!!-È~!,2f1'enc1e H ..ill!L : 

• 

Ofschoon de Noorse Zeemansbond niet opvallend com.."'lunistische goorleu
toord is, zou HEDIN nicttc,min eon communist zijn van internationaal 
caliber . 
Hij staat in contact met vers chillende com:nunisten, van ... ie bekend is , 
dat zij tot ber uchte terroristen-groepen behoord hebbon c . q . behoren. 
~n hiervan is : Lü.ND , rne geboren te Risa(Noor egen) 18-4- 1910 .Van 

LtniD is bekend, dat hij de jaren 1938- 1939 behoorde tot de sabotage
organisatie 'OIJ.. nsBER . 

Vervolgens staat HEDD! in contact met: 
m.LER ,Goorge , gebor cn t3 Ant- erpen , l8-9-'00 ,wonenüe te lUel(B) 

van H lmalostraat 31 . 
~~u;n is eveneens ecm persoon , die bchoord heeft tot de sabotage- gr oep 
·oLL BER . 

Het wordt niet ui tr,esloten. gcacbt , dat, HEDIN .ftul.geer t nls Imoo:ppunt 
in een wijd vertakt koeriel·snet en dat hij da.nrtoe februik maakt van 
zijn positie in de Hoor se Zeamanabon<l .• 

HEDIN wer d het laetst i.n Ro1.terdam gesignaleerd op 1'7 , 18 en 19 Febr u
a r i 1947 .Hij logoer dt.l teer. ~-n ilotel KA'PPF.l\o~ van Vollenhovenstr aat 5G , 
te Rott er dam. Hij h •eft .hior c.:mvt.t c 'f~ on<~orhouden net leden der .V .c. 

11-3-' 48 
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NOhSK 

1) ~1.1Jcantoren in het buitenlang. 

Enszclar.d ---

Beli':Hl . . 

.Austr!!.!!!: 

u.s .A. --

rrew- Castle; 

estuur 

Cardiff; 
Bostuur 

Lj_v<!rpool; 
Be~t,:ur 

LVil ~C!'l; 

Bestuur 

§yö.ne3:; 
.Bestuur 

Sheaf Houso , 24-26 Side , ~'et· -castle 
on Tyne l,tel: 25895. 
Einar BRODIN, Jrnl·l ! DIJSEN, Lars 
THAT BAYREN. 

l~ritimo Roll , nutestrcet,tel: 3549 
niet bolpand . 

Thc Tenplo , n~leatreet ,tel. Central 8550 
:; • To·· I. :RUD • 

T v · -·';ock ouse; , To.vi::::tock Square ,London, 
, . v . ... tel . uc 6260 . 

O:i.~" ATT L! ,Jolm H. BRID T;.:,J:.1l . 

elconplein 25 
o ... cer IIEDni. 

A R~idgestrect ydney N.s •• 
onbekend . 

San Francisco; 5 5 Frontstr eot ,Cal .u . s .A. 
Hestuur onbekend • 

Bestuur 

!Je~ -York; 

.Room 105 Stawort Bui.ding ,Lomb3rd and 
Cuystroet Corner,Balt1~ore 2 U. Q.A. 
onbekênd . 

155 I ont nestr ot,Broo lyn ew-Yox·k, 
t314 ain 4 - 3910 . 
'Ein.,lr Jnll~msen, arald. E1.IKSEN. 

ev - Orlfians; lil 2 roeazincst l'COt, tol. f"at;nolia 5955 
Bestuur SVG!r\3 HAUSt."'I·. 

2) De ~o unistisclle cel in .hct_E.!;S •!:• 

Do leiding van deze cel is in handen van !var llRODTii,te Oslo 
postbox 654 , Oslo, roor\egen. 

!var BRODTI~ (niet te ver.~~Tren met Einsr Drodin te ~ew-castle)is 
ëen oo~uDist e~ goed or~anlsator . Jëë~een inlichtingenapparaat 
opgebom7d binnen het 1·oRSK SJ0I!Ars FORET.:l'ID {l . s . ) 

\ 
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Ti,i n I·t ebruik v ·n c .AfdelinPcn in hot bui tenland, waar hij op 
de -voor ho bol ngrijke punten ,..,.ijn mensen inzet . 
Verder mDakt hij ehr uik van zoolieden a l s {Oerier op schepen die 
vas·~e lij on onclerll:m en .Dit~el:fde doen zijn eest belangrijke ede-
er' ers in l1et buitenland , ~ie hiertoe volledig in de gelegenheid zijn 

door hun erk als A:f<'telin •sbestuhr der van het IT . s .F. in het buit nltmd 
EI ODir oet van de Hoor se Commun istêsche Port1 j opdracht hebben gala e
·on om de communisten in het ro_tSK SJi. ~NS FORBU1ID samen te bundelen 

en aan te voeren. Het FO'.BUND is n . l . in soc.democratische handen. 
0 'I! is hoofd1 edacteur van bet blnd ''Aktiviteit" 

en bo engrij lee lijn,.is à.c J.·ijn o~~lo- 1 t" u:-:-pen,koerier op deze 
lijn is Arne L~~G 

• -.# 

Arno !illill2,werd geboren te Risso ,l8 -(),-'10, (N'oor \:egen ) , Co.ln!:lunist .Heeft 
r eed s voor de oor1oft deel uite;e:taa!r.t vun het appal·ua·· var Ern~t OLL 
B ( scheepssabot:.1 •e} . 'Had voor de oorlo voi·binc1ing met 'R.AD.ATZ , LE!SL'EH 
on :1Jl~ '. .Heeft. in deze pet·iode aan tijdl ng in .Ant \ orpon gewerkt • 
noot nu clienst. alo koerie1· voor B ODir . Voer begin 19 .,, o ltet I • ' . 
!31\LI , velk schip ~Ar. regel tatigo di enst onderhoudt tussen N'oorwec-en on 
Belgi~. Zijn vèrbinding~ in Belgi~ is Oscar DU • 
~,veort than~ OF het S oO. BOl ( t ar n- Oslo) . 

In nt1. orpen,.ctlwaE'I' rer,em tig voel oorse schepen binnon lopen is 
de belanel·ijl-e ""..on Oscer ·'!mnT. 

Oscar HEDIN ~ e!'d geb:.re · te Skjetebergen (I oor'\ 1 en) 01) 1'7-2- 1909 . 
ij is een belangrijk int~r--tionaal co ~unist en een der voornaam
st~ ede· er·ers van ~ROD: . -i · onderhoud contact met Frankrijk en 
:rederland . Zijn conta-ct nr:.~, ~n Fr .ankrijk zou zijn een zekere DURA'f\1]), 
nadere eeevens onbe ena. 
In 1 ederland houdt hij eontact et bel 
' . V .c. (Algenem.: i'~'eclerl ndse Bo·au van 

rijk~ kopstuk~en van de 
cvnl.·enden} • 

en mede• erker ven :Dil i .l t: er~ Dah1· :RIKSEN • 

.Aaee Dahr ERIXSm~"comaunist un :tid der r . . F. as in 194~ de r~.aast.e 
r1e<l~kor van m~DII aan het k<mGoor vnn het r .s .F. to 1\ntuerpen • 
Reeft door bcuaiüdoling van - tnr op het l\oorso s . c .. liU1l'EN"li'JElL 
gemonstet·d,;'1ell~ schip een of moor reizon zou makon vnn Ant:\'Orpen
Rotterdam-l:on~Grenl-eea lmven il, dG u.s •• -retour .lmtwerpon.Uij vaart 
thans op het m. n . F . .&:JGI ,nen Naars cchip. 

Eon andere ode,mrker is George lm..LIID . 

Georae lm.L:.:h , ~ehoren te .1\ntuerpon 18-9-190{} . 
lationaliteit: Jantzig~r . 
Teeemmol.·dig adres: .Ant; erpen , Sëhelde ... trant 19 . · 
Co unist ;lid van het : ORSK SJÇifl.;ANS FOI\Btn D. 'UT ... LEH imd voor de oorlog 
oon znak in zeo~anskledin t~ lntwerpon en heeft veel belangrijk 
werk edaan voor de Konintern als agent .Hij werkte samen met RADATZ 
on LEISLER , LUND ,KEATZAT en a~UTE .Hij heott tijdens do bezetting van 
Bolglf! evengen gezeten in Duitsland .IIeeft na zljn vrijkvrnen niets 
meer gedaan, tot hij mod'!.o 1 46 weer in contact kwai!I. met Ltiïffi,die hem 
in aanraking met HEDIN bracht .HEDIN plaat~te hom op do tanker 
"NORSKE KTNG" , v2'rond tu·lsen est- UXOI)S en de u.s .A. ;\laarschi ,inli,jk 
aoot hij dienet als koerier . 

11- 3- '48 
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Beti·effende Oscar ·mnn· ordt "'tmüld: 

Oscar BEnnr is thans ncar Liver ool ovorgopl atst . 
Voor hëiiiis in de Dlaats gel~o en 
BAm::A·1ï-, llrno FP.IDT.TOV , ~eboren 7- 7- '11 i;e Sandar (I·-oorewegen) 
Nationaliteit ; N'oor , t;onenè.e te~ otte1·don,van Vollenhovenstraat 20a . 
p/a i;)NIJDER . . 

BAtn~:r.TN , wer·d op 23- 8-' 47 te Rot ter dam ingeschr even a l s lcomende 
van llust ralif! . 

Hij heeft vorgurm.ing aanl:l'ovr aae;d om zich te otterdam t e Bogen 
vestleen als V€'rtEW<."'m •oer eligor van hot l .s . F' • 

11- 3-'48 • 
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1) _!j lantaren in het buitenl nd . 

Bel ie 

Australie 

u.s.A. 

~altimor!Ë 

' 
~ astle , Sheaf ouae , 24- 26 ide , e - castle 

on Tyne l,t 1: o 95 . 
Bestuur: Einar BRO D ,Karl mr ID , Lors T'""J\TEBAKK!l~ . 

Cardiff, 
·astuür: 

aritl~e all, Butostreot , ~el . 3549 . 
niet bekend. 

Liveruool , The Tcmple ,D lustrae·ti, ·tol . entral 8550. 
-Ör.tuur : E. TOLLERUD . 

~ldney , 
Ëestuur: 

Tavictock Houso , avistook Square,London, .o.I • 
tel . US 6260 . 
Olav RATT LI , John • BE l TSI.:N . 

Falconplein 25 . 
Oscar Cl: • 

4 Briël tr 
onbekend . 

San Francisco: 
- 345 Frontatr eet , Cal. U. ' •A. 

~estuur! onbekend. 

llnlt~: 

Bestuur 

. ev.-York: 

Bestuur: 

Room ~05 te·. art Bûidfng ,l~ombard end Coysi.;-roet 
Corner,Baltimore 2 ,U ••• 
onbekend. 
1 56 on tagmestreet ,Brooldijn Ne 1 Yo1~~. , 
tel • . ain 4- 3910 
inar JOaA El , arald 

Ue\ - Or leans: 1-52 a azinestr eot , tel : a.gnolia 5965 
Bestuur: Svex·re RAl ""EI 

2 ) De communi tisohe oel in het .s .F. 
Do loidin van deze ~1 is in handen van 
Ivar BRODD I te os:..J , :'OBtbox 664 , Os lo , oOr\~egen . 

Ivar PRO D (niet te " ~ arr n 0 nr te . ow- Castle) 
is ee D ~ .:_, t eL · öt. '\ - v l • '·"'' ..; ~ lil.."'t;Y',.,.o3·~-
apporl topgebouwd binnen het NORSK SJ~ MANS FORBUND (N.S.} 

-e:~ 1 I 4:&. 
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Hij a&kt ebruilL vun d . fdelin~en in hot buit nd , r hij op 
de voor hem be anr,rijke punten z"i.jn mensen inz ~ ~ 
Vordex nekt .ij ebr,ik van z elieden ls oe .. l-..r op sollopen die 
vaste lijnen onderhouden . itzelfde doen zi~n Eeest bolongrijke 

edmlorkera in het buitenl nd,die hi rtoe volle ig in do ge:l.egen
heid zijn door un crk al .. nfdelingsbestuurd r van het N.s .F. 
in het buitenland. 
BRODTIJ moet van de roorse Co unistische artij opdracht hebben 
p,el·ra en om de co:rnmunisten in het OR ;x SJ~ :AIs FORBU!ffl samen te 
bundelQn en aan te voeren . et F01BU1ID is n.l. in soc . àeocrati ohe 
handen . 
BRonn:r is lhJoi'ä.rcdacteur van het blad' ktivlte:i.t" 

en belan~rij',.e l:i Jn is de lijn -.- "'-Ant·wer en, 
oerier o deze lijn is Arne m . 

Arne LUND, ord geboren te .i se, l8- -10 , (• oorwe en).C0~ unist • 
ilee:rtTeëèis "'i oor de oorlog eel uit e_ alrt vu het appar at van 

rn t o ~ (scheeps abotage) . ad voor de oorlog verbinding mot 
R D TZ,LEISL"E. n rUIL Jl . Heeft in deze periode een tijdlang in 
hnt erpen go~erkt . oet nu lenst els oeriervoor B ODIN.~~er ba 
1947 op het · . S . B..4LI ,,..elk schip een re slmatise dienst onè'er -'Udt 
tussen ~oor,egen en Bo~gio . ijn verbin ingen in Belgie is~ c1r 

n .~ vaar·t thans op het a . s . BO (l!nt er en-Oslo) 

In nt\lerr on , alwa 1' 1·egelmatig ve 1 o roe sch pen binnen lopen 
is de belangrijke mn Oscar IIEDIN. 
Oaoar IN werd ebaren te kjeteber en ( oo~ egen) o 17- 2- l 9 . 
llij is e n belangrijk internntiona 1 co 1 ist en e n der voor-
n a_mste madewar e1·s van .ODIN .Tij on rhoud oentact met r ankrijk 
en ederland. ~ijn contact naam in ranlcrijk zou zijn een zekere 
DURAliD, nade:ro c:egevc!1s onbekend . 
In Nederland houdt lij contact. met bol ngrij ce kopstukkonvan de 
".V .c. (Al e ne ederlandse ond v oevaronden) .BEDIN zou ook 
e n bel ngrijke cont""ct ,heb en in do krin en der Veiligheid van de 
Staat in lmtl er en. · 

:t~n edewerker van TI is Aa e r • 

Daln.· mtD"SEI • Oo!!li!l.unist en lid der • • as in 1945 de n .asto 
de srke.r van bDDf aan het kantoor vnn het N. S . te .Antv1erpen. 

Heeft door 1-.q~;nf!.eling van HEDI op het Noorse s . s . RUTE~J..."LL 
ge onst rèl , • l k schip een of meer reizen zou rnal·en van .Bnt~erpen
I otter dam-.. entreal- een h ven in e u . s . A.-retour Antwer en.Hij 
va rt thans op he "!i m. s . EOD ~een Noor chip. 

en andere edG erker is f!oorge "ULLE • 

George l"lJLl. _, ... boren te Ant'\1er pen 18- 9- ' • 
ationali~ ~ : antziger . 

Tegemo;oo1:diB ts 1:es: .lmt .er_ en ,Schelde 1..1aat 18. 
213=1-'48 
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408/4:7 
2- 10- 4'7 . 

Ondor vert ijz ng v.n in r~ine a n~eh~ ld schrijven 
oge ik vcrzooken 1 ij te willen berichten mt het resultaa~ 

v n U'• onë r'oud met R•·~c..~3 e ec t . 

HE liO FD V :.N DI. 
'11 ' tE T I!.I ''HEI DSDl . 

namons de?;e 

..... .m do B er B. IJ"LHUIZ af , 
Piot von»uuratrnat 24 
B D A . :r. G. C· l3 ND~ . 
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• Naar aanleiding van brief C 14030 dd 22-9-47 

Volgens C VI is de B .I .D. niet in staat nadere inlichtingen in te 
winnen. 

26-11-47 

C III 



C. V. D. 
==== === Breda, 2 

No:408/-47-Geheim. 

Onderwerp:"Noorse Zeemansbond". 

. -MfiÊr.~~ ~ 

October- 1947. · -
7 13 acT. iS4 

~~~- fdik· 

Naar aanleiding van het onderhoud, hetwelk ik 
de eer had, gisteren met U te hebben, met betrekking tot de 
mij, bij Uw schrijven,CX-1.3897-Geheim,d .d. 21 April 1947 -(waar
bij gevoegd "enige gegevens betreffende de Noorse Zemansbond") 
toegezonden foto van Hedin , moge ik U het volgende berichten: 

"Blijkens de in mijn bezit zijnde desbetreffende aanteke
ningen, is een afschrift van Uw bovenvermeld schrijven,alsmede 
van de bijlage, en de foto van Heàin, i: d<bor mij op 25 April 
1947, aan "Rival" terhandgesteld. 

Ingevolge de met "Rival" gemaakte afspraak, hoop ik deze 
op 10 October a.s.weder te bezoeken , bij welke gelegenheid, 
door mij het vorenstaande zal worden besproken . 

Met het resultaat hiervan, zal ik U dan zo spoedig moge
lijk in kennis stellen." 

w. 



22 Sentembar 7 

.C/1403..., 

C III C/S 

Noorse ~eenano)Qna . 

Ik aoge U beleefd in herinnerin. brong n ijn ~~hrijven 

No . ~/ 14030 , dd. 23- 4- 47 bot efi nde bovengenoemd onder ·e.rp, 

\'ta rop tot o he lc~ seen .anc )!'Oort't ontvanv,cn u rd. 

Ann de Hooge elgóstrenBa Besr 
l.' r C. L . :. v o ck , 
Regeringa-Co issnris in 
Algemene Dienot , 
Ple in 1813 No . 4 , 

V Nlt ,r! 

H"JT i1ri<' MJ V ! D. 
C~]nt,L~ VEILI~REI~SDIENSP 

n mens d~.ze 

t . POT. 



• I UITGEBCOOl 
- ~ · Aan: ACD 

Van: XB 

Uit l~eg geevalueeráe bron werd de volgende 
informatie (zie bijlagen) ontvangen betr. he~ 
10RSK SJ)IiUANSFORBUIID. 

Binnen het Norsk Sj~mans Forbund, dat uiterlijk 
soci~al-democratisch is , zou door een communistische 
kern een inlichtingen-apparaat z1.1n opgebouwd , wnArvan 
de inlichtL •.. en ws. uiteindelijk voor Moskou bel'!temd 
zjjn. 



KORS:K SJ~~·lllNSFORBUND 

3oofdkantoor :OSLO. 
Bi~kantoren in het buitenland : 

~ngeland : 
N Jv.castle, ,Sheaf House , 24- 26 Si de , Uew C~:~stle on Tyne I , tel. 25895 
Bestuur: .l!:ine r BRO~IN , Karl UOUSEN , Lars TLAT~3AKliliN 

Cerdi ff, N~ri time Hall , Butestreet , t el. 3549 
Best uur : u1 et bekend 

Liver pool , The Temple, Dalest reet, t e l. :Cent 1al 8550 
Bestuur: ..-Ji! . TOLL'F:RUD 

lr.>.ndon: Tavisto ck Hous e , Tavistock Cctunre, london iV. C.I. Tel: b:us 6260 
Bes t uur: 01 av BRATTELI, ~ Jon'!'! r. z .. ;f'N'fs:::N 

Pelgie: 
•ntwerpen : Fe l conplein 2~ 

~ Bestuur: O!c~~ ~~~ 

Auetralie 
Sydney , 4 Bridgest rest Sydney N. S. ;{. 
Bestuur: onbekend 

u.s .A. 
Se n Francisco : 3 45 Fronts treet, Cal. U. S . A. 
Bes·tuu r : onbekend 

Baltirt•ore: Room 105 Stewa rt Building, lombe rd and Cay street CorneJ , Baltirnare 2, U.S. A. 
Bestuur: Onbe kend 

New York: 156 Montaguestreet, Br ooklyn New York , tel. : M"' j n 4-3910 
Bestuur:~ Ji!inar JQBANSEN,/ Harald ERIKSEN 

New Or1eans: 1452 tl.agazinestreet, tel : llfagmlil\ 5965 
L.!:estuur :kSverre Hl1N~ 

~ I..eotste congres van het FORBUND is geweest te OSI.O van 24 Febr. - 1 Maart 1946. 
Onder de buitenlandse gasten waren voor ~e zeetrensportarbeiders org. der s .u . 

.AG. NIKITIN, Mikheil SJDANOV en}Pauel i.WIDRIN . 

t . Door het FORBUND loopt een aparte draa d in handen ven~ Ivar BRODIN te Oslo 
(zie oms chrijving). Zijn postadres voor zi )n medewerkera is : Box 664 , Oslo, Norway . 

I I . De lijn Oslo-Antwerpen en terug. 
Koerier is o p deze lijM Arne LUl\"D. (zie Ol118chrijving ) 

III. 
. ~ 

De man in Antwerpen is 6 scar HEDIN (zie omschr ijving) 

Verder zijn medewerkers: A.-k.Aage Dahr ERIKSEN ; E/ F~SSEN; C.,f.J<..RIKSEN; 
D. / Georpge MtJ!J..b:R; E.>. NIELSEN 
Omtrent de onder B, C en E genoemden is verder n iets bekend. 



Bijlage t. 

I. !var BOODIH 

Is communist en goed organisator. Heeft een inlichtinr,en-ap 
paraat opgebouwd tinnen het 'Norsk Sj~rnansfoxbund (N.S.) 
Hi,j maakt gebruik van de afrielingen in het buitenlanè, waar 
hij op de voor hem belAngrijke punten zijn mensen inzet. 
Vorder maakt hij gebruikvan zeelieden als koeria op s 
die vaste lijnen o,derhouden. Ditzelfde doen zijn meest 
belangrijke medewerkers in het buitenland, die hiertöe 
volledig in de gelegenheid zijn door hun werk ole ':lfdelings 
bes"juurder van het N .S.F.in het buitenland. 
BRDDIN moet ven de Noorse Coron•unistische Partij opdracht 
hebben gek~egen om de communisten in het Norsk S,jnmans 
Porbund samen te bt•ndelen en aan te voeren. Het Forbund 
ia. n . l . in soc.democratische banden. 
Brodin is hoofdreaacteur van het blad ·•Aktiviteit" 



Biilage) 

II. Arno llJND 

GeborEil 18. 4 . 10 te Rissa (Noorwegen) . Conununist. Heeft 
reeds voor de oorlog de~l uitgemaakt van het epperaat 
van~"l!:rnst ~·!ollweber (scheepssabotage) . Had voor de 
oorlog verbinding met ~Rb..DA'IZ , Xi--EISLER en A'UIJ.ER. Reeft 
in de"-c:: periode een tijdlang in .f.r>twerpen ge\'·erkt. 
Doet nu dienst als koerinr voor.l'ffi;ODIN. Voer begin 
1947 op hetYM.S.BALI, welk schip een rege~natige dienst 
onderhoudt tussen Noorwegen en Belgie. Zijn verbinding 
in Belgie isl.Oscar HEDUl' . 
Lund vaart thans op het ·s. s .-Bot.ü::E (Antwernen-Oslo) 



• 

• 

Bi.1lage "t 

III. Oscer HEDIN. 

Comlllmist. Is een van de meest belangrijke medewerkers 
van Brodin. lHedin is de grote man op het ke"ltoor van het 
K. S. te Antwerpen. Hier komen veel droden tesamen, daar 
veel Noorse schepen hier binnenkomen. Hedin onderhoudt 
het contact met Frankrijk en Nederland. In FrA'1krijk 
heeft hij contact met een zekere.-1-DU!WID. Het contact 
in Neder18nd j s niet bekend. In Belgie is een contact van 
hem de heerX.SECK , die een kantoor heeft aan de Charlotte
lei te Antwerpen en verbonden zou zijn a11n de Belgische 
sûreté. Beek moet Hedin inlichtingen geven omtrent de 
activiteit der BeJ.gi scha autoriteiten in yerbend met 
spiowage en politieke activiteit van buitonlanders 
in Belgie. Hi,j moet er Hedin rr..ee:.: or de hoogte hebhen 
gebracht, dat Arne LUND, die reeds voor 1940 bij de 
Bolgische autoriteiten bekend v1as, thaHs wederom door deze 
in het oog wordt gehouden. 
Hedin moet vo ') r de oorlog een medewerker gehad hebben, 
dieXRATI'LES werd genoemd en in Katernrecht woonde, tijdens 
de oorlog vanuit Engelsmd voer en thans in Amsterdam 
moet wonen • 



IV D. George h~R 

Geboren te Antwerpen ]8. 9.09 
Nationaliteit :Do.ntzirer. 

Bi .i lage 'i 

Tegenwooroig adres: Antwerpen, ScheldestraAt 18. 
Co.rnn:unist; lid van het l~orsk S j9Smansforbund. 
Uuller had voor de oorlog een za"lk in zeernanskleè.inl": te 
Antwerpen en heeft veel belangrijk werk gedaan voor de 
s. U. als agent. Hij werkte Sflf:len met ~RADl\':'Z en: IEISlliR, 

·LUND, .YKRATZ.I\T en SAUI'E. Hij heeft tijdens de bo··~ttlng 
va'1. Èelgie g~vangen ge?eten in Duitsland. Heeft na zijn 
vri.ikomen niets meer gedaan, tot hij medio 46 weer in 
contact kwam IOOt LUim, die hem in e anl':1king met Hedin 
bracht. Hedin plaatste hem op de tanker...- "NORS.l{1 KDW", 
varend tussen \V- Europa en de U.S . A. ; wuerschi,1nlijk doet 
bid' dienst als koerier. 



'LV A. J AAf.e DAhr BRIKSEN. 
C!:llllJ'IlUilist en lid der N.S. 

Bijlage~ ® 
1'ieq in 1946 de naaste medewerker van HEDm aon het l'antoor 
van het N. S. te Pnt.,erpen. Heeft door bemiddeling vnn 

Heuin op het I.oorse s . s:RUI'EHFJELL genonsterd, welk schip 
een of .r:.eer reizen zou maken van ,'\ntwerlA)n-Rotterdcm-·~n
treal- een haver in de U.S.A. - retour -~twerpel". Hij 
vaart tJ,ans o.r het m. s. "REGTh'"E, een Noors schip. 



ex /lfldf · 

0. HEDIN , . • 
Noorsche zeemnnobond 

~~~HJ 

... .t? April 

Aan den RIJKSVREEM11&L1:NGENDIENST 

te 
• s-;GRA. VE.NHA.GE, 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - zoo mogelijk - 'bijzonderhe
den te veracha~fen over het -volgende: 

De vartegen .. TOorllijf~r varl de Noorscha zeelieden (Noorsche Zee
mandbond - UORSK SJ9 NNSFORBUND) voor Nederland en Belgie ie Os
car HEDIN, geb. 17 lebJ:>uari 1909 te Skjetebergen (Noorwegen). Hij 
woont thans Fa~conplein 25 te Antwerpen. Hij bezoekt Noorscha sche
pen, welke Nederlandeaha havens aandoen. 

Hij deelde mede, dat hij samenwerkte met den centralen Bond 
van Transportarbeiders, doch deze organisatie heeft hij nimmer be
zocht. Daarentegen werd hij gezien metvertegenuoordigere van de 
E.v.o. Ookstaat hij in contact met Arne LUND , geb. te Rissa, 18.4. 
1910, die in 1938-1939 in. de Wollweber organisatie werkte. 

' Ik zo~ het zeer op ~rijs stellen indien U mij bijzonderheden 
kwnt geven over bovengenoemde. organisatie en zijn vertegenwoo~~ 



ging -!n Nederland. 
çv. ' 

Het Hoofd van, de'R"'t \ · 
CENTRALEN VEILIGr~IDSDIENST, 

namens d&ze:n: 

( J . G • • Crabbelldam) •· 



ex 14030. 

Noorsohe Zeemansbond. 

23 April 7. 

Aan den Heer Regeeringsoommiss·aris 
in Algemeenen Dienst 
Mr. C.L.Vl. Fock 

's-GRAVE'ffiA.GE.· 

--------------- .. 

Hiermede heb ik: de eer U te verzoeken via Uw ver'üindingen in Noorvte
gen o~ omzichtige wijze inlichtingen te willen inwinnen, betreffende de . 
NORSK SJOMAID~SFORBUND te Oslo. 

Deze bond van Noorscha ~eelieden heeft een vertegenwoordiger voor · 
Nederland en Belgie te Antwerpen. · 

Er bestaan gegronde vermoedens, dat de verbindingen van dezen Bond 
voor oummunistisohe doeleinden misbruikt worden . 

Het ~oofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

;oroor dezen: 

(I.. Pot). 



• 

• 

Zie ook brief C 11545 dd 21- 4-47 aan H. C. Rotterdam 
in PD 4424. t .. , ro.t)l/1/ J 

C3 



ex 13897. 
2 

340/46 
18.10.1946 

Noorscha zeemanebond. 

GEHEIM ===-= 

il April 

Aan den Heer B. Wijlholize'>/ 
!!ara thonetraa t 24 

~=~=~-~=~-~ 

7. 

In aansluiting op nevenvermeld achrijven doe ik U hierbij to 
komen eenige gegevens, betreffende den Noorsehen Zeemanabond, en 
zijn vertegemvoordigere HEDIN en LUND, ter kennisname voor · de Ge
rechtelijke Politie te Antwerpen. 

Gaarne zag i~, dat q in Antwerpen zooveel mogelijk gegevens 
omtrent dezen Bond en de .dáarbij genoemde personen verzamelt. Ten 
aanzien van het inwinnen van informaties bij de Veiligheid van den 
Staat dient U eenige reserve te betrachten. 

De ~oto, welke hierbij gevoegd ie, ontvang ik gaarne 
ner tijd van U ~etour. 

_/ 

Het Hoofd van den 
CENTHALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

namene dezens 

(J.G. crabbendam). 



' 

Imlllilt SIÖLWmSFOBBtiND. 
===-~--==~============ 

(rrnion of Norske ~oalora - nooràohe Zeemanebond) . 

Gevestigd te Oslo. 
Aangoalaten bij de Internationale mransport Pederat1~. 

~ertaaenwoordigiDS in Ant\Terppn voor :Bclgie en Nederl.and. 

Verte&enwoordigers BEDINL Oscar, seboron 17.2.1909 te Skjeteber-
gen (.Noorwegen), 

Signalement$ lengte~ 1.85~, breodc schouders, grijze oo
gen, bruin h.anr, intelligent Ltiterli~k. 

Adres ' JlRloouplein 25a te Antwerpen .. 
~hártigt de belangen van de Noorsoho zeelicdon in Uederland en 
Bclgie. Bezoekt regelmatig Noorscha achepen in de havens van Ant
werpen en Rottardam. 

ijadorc geBeyo~q, betreff'~nd~ J~l 

Ofschoon de Nooreche Zeemansbond niet opva~lend oomoanistiech ge
orientoel,d io, zou. BEDm niettemin oen oomrnWliE:t van interna 
oaliber zijn. 
Bij etaat in contact met versobillende oomm~iaten, van ~e bekend 
is, dat zij tot beruchte terrariaten-groepen behoord hebben c . q. 
behoor-en. 
Een hiervan is' lAnlD, ~ne, geboren te Riaaa (Noorwegen)~ 1S. 4. 
1910. 
Van LUND ia bekend, dat hij in de jaren 1938-1939 behoorde tot 
de aabotageor~nisatie OLLWEBER. 
Thano vaart hij als matDoos op den Noorsehen kustvaarder BALI. 
Dit a chip doet regelma-tig den. haven van Antwerpen aan, waarbij 
LUND zich dan in verbinding stelt met HEDIN. 
LUim tast i'n contact met RADA!i!Z in Engeland (&. a . ) . 
Vermoed wordt, dat LUND dienet doet alo koerier voor HEDIN. 

Vervolgens atant BEDD[ .in contact mot a 
~~LER~ Géorae, aeb. te Antwerpen, 10. 9. 1900, wonende 
te Kiel (B . ) , Van Ua.lmalcstraat 31 . · 

MULLER is eveneens ()en per.soon, die 'behoord heeft tot de sabota
gegroep OLLWEBER. 
~na zo11 hi~ varen op het Hoor1.3cho schip NORSliD laNG. Hij ZOi.l. in 
opdracht van HEDIH op dit schip gononoterd hebben, teneinde een 
verbinding te vormen :eet Amerikaan oh hav ns. 
Ook IJULLDli so11 in contact etaan met de groep RADATZ in Engeland. 

Het wordt niet lli tgealoten geacht, dat HEDDT fc.ngcert a1.s een 
knoopp11nt in een wijd vcrtakt koerier net en dat hij daartoe e
bru.ik ~t van zijn positie in den ooraohen zeemanabond. 

BEDIN erd het leata:t tn not·tordmn gesignaleerd op 17, 1 a en 19 
FObru.o.ri 1947. Hij l ogeerde toen in Hotel. ltAP S, Van Vollenho
ven traàt 56 te Rotterdam. IHij he ft hier co~t ct onderhou.den reet 
leden der E.v.a. 



.. 

UITTREKSEL 

Voor N c. ~ S ~ ...... 5 .,1 J( f'1 A IV> . .. f c ~l.!~!! .•~ .. P.. ... .. .... 

Ongineel in ~. .:'(.].7. . 

Volu nr. Ag, nr. 

( iverse bc!"ichten) 

Arnc Lt:m 1 vne.rt thans op cio S ~ 0 ::: (Ant· c:n•pcn-Q>slo . 

go I::UCS0N vc.art o::; het ~OOl'SO LS R!GT : 

C-ero,., - · 'R heeft bez oelç rrehad van versch~ llendc Sul"E:lte mensen, 
-.·elke in t rrenstelline • ot de v r:i.fo kcre'.1, t"lans behulpz::-am en 
vriendolijk ·area . 

:::::DIN is voor 1 c oorlog uit de USA uitge--,e~on,r '\ngczien hij voor 
de IHZ werl~o • .1.Tij is toen in ~nibden aan land gezet en heeft zich 
daarna ~ewoncl tot rur. DUf'J-diD oen bels.ngri5ko TIIZ fi.f,tmr in Parijs. 

Iv~~ BRO INhoo{t van de Noorse e.P. opdracht gekre ·en om de coMmu
nisten in het ·~orsk SJyJ :A.:i-5 OnBr [) s~men te hundellen en &ls hun lei-
der op te trc en. . 
:..et N3F is in soc . der;JOcrctischc handen. 
Iiij ~eft nu een blad uit genc.c.md 11AC'::':::-'.IT .IT11 , w ervan hij hoofàredac 
teur is en •.1 arva!1 in het eerste nw.mer zijn foto is te vinden. 

, 
Ha I}7 had dest:tjès ;on r1ede lCl"kor bijgem&mc1 RA 'FL"1S , ë'ie toenderti.jd 
op :~a tendrecht woonde , in de oorlor venuit .Jngeland voer ,en thans
voor het wcrl-c geheel waardeloos - in Amstel"dam woont . 

Datum '7-4.-47 

Raffles is het ~ van Bertus van der PLOI:G, oud 1 odei'lerker van Hedin 
;onende op de AchterGJ:'acht te Amsterdam. 

atum 20- ':1: - 47 

Jen contr c van -lE I T is een zekere Joseph 7ELT.3 R rw;N • 
. • is ook betrol<:ken bij het u.ttzonden van Joàon n"'ar Palèstim 

Een Rus ult -n;r staat in contact 1;1et '{ . 
Deze Rus woont !:DP.I~IIXJ1 '':R . <~7 to Ant'~'Tel"pon . Beroep 11Tailor11 

Hedin is bc i.n Apl"il per vlio rtuig naar Oslo ge·weost . 

Datum 

Uitgetrokken door ....... .......... .. ....... ............................................ . Afd./Sectie .. ?.-:g;: 1·6 -lo-- 1tj .... D<:~cum 

A.L. 17249-'47 
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