
U. B. BERGEN
_

M1.

11.

Trafalgar.,

26. oktober'19 131- .

Admiral Riiser:-Larsen hnldt fredag aften følgende
talel "I g år ble  Trafalgaragen.minnet i England. Slaget ved Trafalgar
var den  21.  oktober 1805. Bom eldste ti,lstedevmrende offiser ved en
tilstelning i den anledning sa jeg! Nelson er England, men Trafalgar
tilhn.er hele verden. Ordet Trnsfalgar er blitt hele verdens eie,
nnrske båter har båret dets navn. Jeg  vil ikke  enakke nm det Trmi(ral-
gar fi rim hPf.rer fnrtiden til,- men oerføre det til den situasjon vi er
i i daw. Jeg har i flere kringkastingetaler til dat nnrske fn1k
ditert le berømte ord nm Napoleon:'"Led seire fra Mnskva til Oartagena
han dr dng ensom oå St. Helena." Seiren ved Trafalgar betid et
vandeounkt den gangen ng reddet England ng Eurnpa fra den etnre fare
.!-)m truet. Ordet tender håp og lys i den tunge skjebne Eurnpas okkur-
,irte fnlk lever  i. Vi skal  i dag innfri de samme 1;"fter, men det

Jn hurtiwere vi kan få Slutt på krigen, desto hurtigere få-
vi elutt på  mordene og terrnen i de nkkuperte land. Vi hører stønnene
fra fengslehe.'Nelsnn krevde den.gang at hver enge:Lskmann skulle

jøre ein plikt, i dag symboliseres nrdet Trafalgar med at hele inen-
neskeheten må gjøre sin plikt. -

Gode nnrdmenn har  ikke i  lag sine apnarater. Jeg
henvender mew derfnr i -1.ag tfl de uuislinger com sitter og hører
Jeg ber dem huske oriet dg,g liøute je en nasi-
orest i radInt.n. Jeg eå 'c,hyre nv prestekjnlen der han ba fnr dem
son fnrherlier mnrd o7 terrnr,  te_lc  på TrnndLei& si ect
Prester er satans tjeael-c, ville en fnrry-nTmelee m,)t  selve satan,
De står nå forb.n sitt Vi sang en ' eilir er Dr)T1i2M",

men hva har nasismen skapt? Et helvete på,jnrden_z.- ganr tiden
en hundeeJer av hund på en human måte 11;:,L nan ikke bille

en skul] e komme i fre,amedes henler, men det var len rangen djevelen
rdde alene i b,erden. I dag under jødefnrfrelsene i Frankrike,
kaster møre idne barn Ut RV vinduene fnr at de ikke  skal  fale i
her.-lene på Blik er tår jrr b1ct under det nasistiske stre
Le er dette de quislin,;ske prestene ber for., Tenk dere om>
som dreoer sine barn! Prest! når du førntknnmende stå:' f,-)ran
alteret vil du i alterbildet se sorg i h=.ns nrne. Han hnldt uine
he-dder nver de små, på den daren unm aå nmrmer seg med raske Gkritt,
b_u9ker vi dette. Hrir quislingprest: f^qer du noen snm kaller på deg?
--:en kaller på deg. Ikke engang djevelen vil ha lin sjel, ingen vil k

, fnr den. Din sjel skal fare viljeløet nmkring,ludas Ve de.
-k Trafalgar!"

SmUtz talte Trafalp.ardagen det.engelske, under- og nverDus.
har hatt mange tilbakeslag", sa han, "men hjørnesteinene  i  ina-trlut

har klart,trasene mot Tysklmis fryktelige a4grep' mot men-
iedkenes re-ft og TTihet." Han takket det russiske fnlk for dets inn-
SaGS. Det har'bittil 'bret -de tYnm3te nfre i denne krigen. De tre
første årene hart'v'i vmrt p& defensiven, men nå har vi nmhygo.elig fnr-
beredt oss, ng vi har ikke lullet nes inn i en falsk trywwhetsfø'lelse.
Vi står foran avgjrende ber:ivenheter uten at jeg her nmrmere ken
presisere noe. Det faller av sew aelv, sa general Bmutz.



N hetene 1 10 — 2 10-42.

Østfrnnten:
Tyekerne har i denne uken ikke hatt noen framgang

i eller ved Stalingrad, "Times° korrespnndent i koskva skrev torsdag
at de tyske nperasjonene dpstste tre dagene bare har innbrakt Jem
ennå flere falne. De veldige tyske stormløpene enm tnk til i begyn—
nelsen av uken, er tntalt mielykket. Derimot har ruseipke eoldater
gjenernbret en rekke bygnger. Det"tyske knmmunikeet fr'adag sa  bare
nt nye russiske angrep' er slått tilbake: De tyske versjonene om inn—
takelsen.av fabrikksn °Høle.barrikade" viser usikkerheten ide '4vske
knmmunikeene ng den'tYske proDazanda. Tyskerne fører stadig fram
'fnrsterkninzer i foreøk på'å ta•byen før irinteren, ng en kan ennå
,vente hårde kamper.'Arets førstpsnø er imidlertid falt ved Stalin—
'RT ad. Alle veiene er-hengemyrer. N.V. for byen øver Timnsjenkos
arne større oz større press mot tyskerne mellom Volga og Don. Et
viktIg"-høydedrag er tatt, og russerne  rt  trenzt gjennom tyekernee
linjer (-)R. besatt tn løpegravslinjer.

I de tn  skagområdene i Kaukasus har tyskerne prak-.
tisk.talt stått stille de siste 2 månedene. Den kilen snm ble dreve
inn i russernes linjer ved .knistook fnr en tid tilbake, sr rettet  11J,

De tyske trnpDene virker temmelig utslitte. Følgende tall
ble fredaz offentlizzjor om de tyske tapene: ved Stalingrad  150.nm,
falne,  17sed-Mnistnok 37.000  ng  i Vestkaukasus  45.onn.  Dette gir til-
sammen bare i disse frnntavsnittene 1/4 mill. mann. En må minst rekr€

liks mange sårede og savnede. .:På 2 måneder knmmer en da PPP
1/2 mill. mann. Tyskerne kan i denne tiden ikke peke på terrenzvin -
ninger eller prestisjeseire. Ved Nnvnrisisk har russiske marinesnl—
dater landet bak de tyske linjene n voldt tyskerne stnre taD. S.ø
fnr denne byen har russiske trnoprr trukket seg tilbake frax et par
bebodde strøk. På 4 daze2 har tyskerne her tapt 4.000 mann. Fredaz
bla meldt at 8.0. for Novnrisisk er ryeke sambandslinjer avskåret.
I Svartehavet er 3 tyske hjelpekrgssere og 1 fnrsyningsskip på til—
sammen 13.000 tonn senket.

Fra-Vnronesj nz midtfronten blir meldt nm artelleri—
dueller. De russiske friskirene har foretatt heldize operasjoner.
Ved Smolensk har de f.eks. avspnret 11 tng. 1 russisk undervanssbåt
er nettnDp bendt tilbake til sin basis etter å ha senket 5 tyske

ip på tileammen 36.nor) tomn i Østersjøen.
Presidenten fnr Snvjetsamveldets høyeste råd,

Lalinin, npoza fredau. at kvaliteten av de russiske kannnene er god.
iet blir i daz fremstillet flere enn de srm iTårtapt. Det kan derfnr
Jli  lazt  npD  reserver. Tilførselen av ammunisj r n er tilstrekkelig.
s1dinger fra Russland mandag gkk ut på at tunzmaskinindustrien i

eiste kvartal har stezet i kapasitet med 24/c.

Vestfr nten:
Bremen, Hanover, Wilhelmshafen.oz andre tyske byer

tle bnmbet i dagslys tirsdaz  av  knskitn bnmbefly, snm alle vendte
tilbake i znd behold. I dagslgs onsdag rettetde nye enmanns Lustang
jazerfly et angrep Tyskland. Det var en rundtur på oa. 900 km..
nver tysk nnråde.-Disse flyene er amerikans,byzd har samme
zeizyk,xer de flyzende feetninzene: Når flyene R.år laVt, kan de
.Draktisk talt ikke høres før de'ernver nålene. En nnrsk jagerekx1ro
var ro.raig me,d og:bombet jernbanemå.1-1 Prankrike. Alle de noreke



flgene  kom tilbake. En britisk jager gikk tapt.  I ezl,gelYs fredaFr ble
n,v. Tyeltland (:)g RhuromrÅdet  angrepet av  det  britske flyvApenet.
Ikke  noe fly. rj,kk tapt.  Tybke fly var mandaz  et  for et o bemblet 8
fnrskjellige landsbyer ng byer, MaskinrevR:!tene ble'rigså,brukt i gatene.
Butikkeentra f,ikk en del sleLde- 1 sykehus  hg 1 kirke  ble truffet.
Det var.en del.døde. 3 fly ble skutt ne-1.

.Det enrelske 'flytektet mot'Greusotverkene dypt
inne i fiendens linjer danner.et. vendep unkt P-)r bombinr i , dagelps.
Angrepene var nøye ferberedt nr ble gjennomført med presisjon. Bare
1-flg,rikk tapt, dvs. 1 %. Tekerne hkdde bestilt en rekke 1-)emetiver
fra disse verkebe. 1.114-,ler  D.år L butzatXt  rustninreprogramt
helt overeett jernbanene og' bare Jeyzet veier. Derfer er det teske
Cernbanenettet allee'e,de nå overlesået,  ikke  meLet pj.a de enrelske
bembetnktene. Tysk jernbanefarskrift opplyser at tyske verner,eem  e2
Leregnet på 10 tenn. nå må lastesemed 15 tenn, vnpl).2 -2  Ip'kl 5 tnnn
med g tonn.ene. Al1 3 slare kjøretøyer blir nå tatt 1 brak, jamvel;
hån,:jerrer.

Det er kemelet meldii :ra Frankrike nm
der bygrer en ny fersvarslinje dtter det såkalte pinnsevnineysteme.
Hver befeetnine utejer et hele og er uavhenrie av de andre. Liknen,_
meldinrer koLner fra Helland.

• Laval er nå tatt til med opntellinren av
arbeiderne i alderen 18 — 50 år snm ska1 til Tyskland. De blir nå
receistrert. Laval talte tiredag 4ften i krinrkastingen fer å preve
å få de franske arbeiderne til å ep,eri mntstabden mnt Tyskalnd.

rjennem-prespe ng rAio blir frankkmennene til stadirhet ntP-
ferdret.em å reise til Tyskland. De blir truet med at dersnm de ikYe
eedvilliee meter opp, blir de arrestert o:r deDortert til Tysklryl,
men ikke noe skremmer de franske arbei'l_erne. Lvals trusler
-totstawlen ennå mer bitter. Ls.val vil bli etilt f-)r internasjenal
"e!.netol etter kriren. Tyskerne prøver å narre Iranske kvinner
Lekland, idet de inviterer franske hustruer til'å beseke sine menn

de tyske fareeeleirene. I det okkunerte Frankrike ble 28 franske
ee,trinter, derav 14 kvinner, nnsdar dømt til meret strenrt tukthus
' 5 år. Bamtidir Øker tyskernes krav om mer mR,t frel Frankrike. Tusen—
vis av tnnn av 1en franske hesten er ellevede sende

Avieen "Fri Nederlanl" snm kemmer ut i Lenden,
skrev fredar at hollandske arbej.'er hUr repet jeeavel på vei til
arbeidet oP: depertert til  TyskUnd.  .15 nederlandeke rieler ble
tersdar skutt sem represalier for ferskjellir saboe-tsje sem er
7 henretteleer 1 ble foretatt i Tsjekkeelevakia me,ndae.

En ster konvei er nettepp kommet til Enrland,
melder det britiske luftfartsdepartemen'tet. Den var skyreet i manre
darer  av  undervannsbåter, men ikke et skip rikk atpt. Dette skyldes
heVelsakelir den rlinrende flybeskyteelsen. Met ble rjert maw-e angrep

ubåtene. Flere av dem ble ødelarlset, 07 andre ble sterkt

Btere styrker britiske bembefly anrrep natt til
.t'redar Genua i Ttalia i klart måneekinn. Det ble tendt manre store
branner,o det ble rjert etere ødelareelser. Fredarens italieneke
kommunike innrømmer at det var et stmrangrep er at flyene knm i
stnre bølger. Det ble kastet atekillire sprene— nr brannbember. Alle

anrripende flyene vendte tilbakei Pm -1 beheldctil sine baser i
Enrland. Det.var en flyretux på nver 2.400 til dele over
fienl..tli territor i urn. Cenua er eh vikti f.Oreynin23by utekip—



ningshavn  for Afrika. Byen har dessuten store  skipeverfter  og  våpen-
fabrikker. Tunge brttiske bombefly har  dessuten  an grepet flypaåssen
kalene på Rrera  ng gjort stnr

Angrepene  på Malta  tok  sist sndag en  ny vending,
ng,tn.rsdagvar flyvirksomheten nver Cya beskjeden. Skaden snm er

,.gjort er fnrevinnende. Bisknpen ab Gibraltar er nylig_vendt tilbake
,fra kålta. Han uttalte at Cya er forbetett på en eventuell'iriVasjon
enten den skulle komme fra luften eller ESjen. Små mislykde f'Orsøk
fra sjeen er allerede gjrnt. Statsminister Vi-urehtil har.nylig.besøkt
Malta! Gibråltar hadde flyalarm fgjen fredag , også  '1enne gangen slapp
de italienske flyene beimbene  På  sransk  nmråde.

I Egypt er den allierte flyvirksomheten
betraktelig. Tyske flyplasser ng transporter i Vestrkeren er bnmbet.
Amerikånske bombefly har rettet et kraftig angrep r.lot Tnbruk uten
selv å lide tap. Lette og middelstore'bombefly hal bnmbet aksens for-
syninger over hele frnnten. Til lands  i Eg yp'6  blir meldt on patiulje-
virksomhet og artelleriduelier. Den verste sandstnrmen snm nnensinre
har rast Ørkenen er nå skutt. Den siuttet med en veritabe..

Det f'erne Østen:
På Ner Guinea fnrSttetter den australske fremryL-

ningen mot den viktige japanske basisen Koknda, srprn de nå bare
16 km. fra. Japaherne gjør nå kraftig mntstand. Japanske motangreP
er slått tilbake. Til lands ellere Samler japaberne seg om et angTer
på fiyplassen nå Guadaleanar snm er besttt av amerikanerne. Et
japansk angreT. mot amerikanerhes venstre flanke er avviLt, Overalt
i Stillehvet er allierte fly i vi4rksnMhet4 Mange japanske.skip e2
senket, bl.t er flere kryssere trulfet.

Offdsielt bir det meldt at.autalske'tt)per
er aktive i Rina. General Wa-rel er knmMet tilbake fra e inspeksjohe-
r3ise til frnnten BUrma.. Også general Auchinleck er i Dehli.

Pergen "Deutsehland" som går i tute mellom Tysland ng Sveri gkt,  bae
--nrpedert mandag. Det var ot. 1.0on tyske snldater nmbnr,, snm
vene tilbake til Norge. hange omknm. Senere blir meldt at all ferge-
frbindelse mellnm Tyskland ng Sverig e ur  avbrutt etter  rIenne t-•
eeringen. Svenskene har minlagt ennå mer av kysten  sin.  Det er

gitt skjerpede bestemmelser nm mørkle c:gingen i kyststrcqene.

"y handelsavtale mellom Sverige ng Tyskland skal etter fnr1gdende
kowe i stand neste måned. Sverige har ikke  np rfvlt den gamle, bl.u.
står ,aet ulevert 130.0on stålplater, og Tysklaw' har heller ikke
npnfylt sine avtaler.

britisk atrul'efl senket 1 forsynine;sskip utenfnr Nnrskekysten onedflL-.

C'ver Sverige blir det nå meldt at det er større kontrn11 med skips-
f2ten i Stavangerdistriktet. En fåx såledee ikke frafikere Hafs-
fjorden om natten.

For en tid siden holdt Østfold på å lide samme skjebne som Trendelag.
Det var massearrestasjoner i Askim, og i begynnelsen av nkt,-ber
ekspinderte en dnkk i Lnss,  antakeli g en ulykke, men-tyskerne ble
evernervøse. tassearretatasjoner tnk til ogdå her, men heldigvis
seiret fnrnuften i  siste  øyeblikk 13å.unntakelsestilstand ble unngått,



.X hetehe lørda o sønda aften.
Fra Kairo blirv det meldt  lørdag at  den brItlske

8.arme har tatt til med en ny offensiv 1Afrika, - underatøttet av
kraftige flyangren. Offensiven er også understøttet av kraftige fåte-
mombardements av aksens baser, sRRrlig•Mersa Matruk. Fra Alexandria
blir meldt at den britiske flåten ble angrenet av fiendtlige fly,
men det ble ikke gjort noen skade på skinene undtatt et som ble lettee.
skadet. Kommunikeet fra den amerikanske armes hovedkvarter i midt-
østen.forteller at amerikanske jagerfly-oaea aar b0mbet aksens still-
inger og utsatt fienden for kraftig maskinaeeveeld fra flyene. De
siste 14 dagene har allierte fly til stadigaet be:eaet aksen både til
lands og til sjøss samtidig som jagerfly har fei over slagområdet

britiske undervannsbater har tilføyd aksen Store tap i skip.
En amerikansk radiokronikør onplyser at i det slaget som nå har tatt
til, komffier landarmeen til å spille sin store rolie med å bryte gjen-
nom aksenseminefelter og aterke befestninger. Den nåvPrende front gaa

fra El Alamein. Søndag 151ir elelat at framskutte britike
avdeliager har trengt gjennom fiendens haveastillinger på enkelte
nunkter. Tyske motangren er mislykket. Kamnene fortsetter. De allier te
.. ..ystyrkene har i de siste 24 timene angrenet med største vo1aenaaa,e
Under dekke av jazerfly, kaster bombeflyene bomber fra lav høyde.

luften gjør tyskerne li'en motstand. Da eden 8.arme tok til med sin
effensiv, Vendte de allierte flystyrkene sin onnmerksomhet bort fra
:lynlaaSene ng slo løs på fiendens trnnner oz fersyninger. Britiske
soldater vel+et inn i de åpne.ganene. Bak fronten kunne en se tyske
aanservngner snm knm til unnsetning. I Liddelhavet har britiske un'er-
iannsbåter belt.sikkert senket 5 italienske fnrsyningsskin ng sane-
gynligvis 1 destrnyer og 1 vennet hjelnekrysser nz skaaet 5 andre fn
syniagsskin. I oktober er 24 fnrsyningsskin truffet i
la'addelhavet. En har sett at sank. Allierte fly kem= hver enesae
eag til vest-Afrika, aer de blir satt samaen nå en flynlass sem er

i junaelin. Herfra flyr.ae direkte til Kaire. De er utstyrt mea
kstra bensintaakLr.

Samtidig som den brttiske ørkenarme gikk til
anarn tidlig lørdae moraea angren s=e etyrker britiske bnmbefly
fra Englana nera-Italia for annen natt nå rad. Genua var bnvedmålet.
're var tkke ea gnat sna fnrriae aat+, men trass i skydekket fant

ly•ne fram' g lastet siil stnre bnmbelast: Samtidia ble de italiensae
yene Terinn na Savnua kraftig angrepet. 3 fly savnes etter denne

nette nnerasjnaer. TOrinn er Italias vikttuste fabrikkby. Italienske
knmmunikeet innrømmet nzsa løraag at aet er gjnrt stnre ska-ler.
berlig i ir3avona. Etter det faarste anerene na Genua raste brannene
aele fredla. 2 tnnns bnmber haglett over byen, eljetanker sprang i
Luften ng det ble observert 18. s.t.,7re branner. Havnenmradet var et
a-leste helvete i hele sin utstrekninza Lørdag i aagslys angren
:Kheaaterbombefly på ny nnra-Italia etter k1.17. Milann Yar hnvedmålet.
Det er den lenaste turaen fly i England har ajnrt. Likevel savnes
eare 3 fly. P.g.a. skydekket bombet flyene fra lav høy.qe. 1 fly var bare
7 meter ever hustakene. En s. en totnnns bnmbe eksp1ndere midt i en

fabrikk. Mange.branner.ble nbservert. Fa timer etter klarsignal var
eatt, var britiske fly igjen nver Milann andre aål i nnrd-Italia.

fly savnes. Søndag fnr 2 år siden var italienske fly fOr første
aang med nver Sterbritannia. Det utløste begeietrine i Italia, ifølge
Barlan.


