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Det er i disse dag fire år siden første nummer av
"dette blad så dagens 1 s. I den anledning har vi fre en
medarbeider, soM var d ved starten og na befinner seg På
et sted hvor, det er r kcligere med tid-til tilbakeblikk, -
mttatt en krigsover kt litt utenfor de vanlige. Den be-
gynner med et overb ikk over situesjonen i november 1940 og p

• gjør rede for hvord n deR har utviklet seg fra år til  år-ved  „
stiMIW tidspunkt. en viser hvilken lang og tung Vei vi  hår -
gått, og måtte gå elen den viser også hvilke veldige fram-
skritt de-f-Ore-rife friasjoners styrker har gjort til vi nå om-
sider står ved ve s ende. •I november neste år  er  det  ikke
krigsproblemene p m oeptar sinnene, men spørsmålet om hvor-

.dan det mellomfo elige liv skal organiperes fbr å unngå en
gjentagelse av katastrofer verden nå har måttet gjennom-
ga

--Pet euTopeiske kontinent,ligger for Hitlers fot etter lynkriger
_nOt øst, no/oi ..:!Jest. østerrike,'Tsjekkoelovakia, Polen, Norge, Danmark, Holland, •
-Beltga,. *L4xemburg„. Frankrike er innlemmet i det nazistiske tusenstike. Diplomatisk
ZUp og'sdierrike_felttog har lanslået verden. l'yskland virker uovervinnelig. De
trale gtater SQ111.er igjen, forsøker eAg$telig å tilpasse seg den nye situasjon,Salkan-
landene synes  å falle •fin under Rksen,' og den tysk-russiske vennske-espakt gjør at
ifitet aV de Undertrykte folk ser med synderlig håp mot kolossen i øst, England står

nOt,ove.rmakten; ukuelig, men driig rustet -.ar det i det hele tatt tenkelig at.,
det.kan vinna tilbake de mange tapte posisjoner? For øyeblikket hat det mer enn nok
med seg selv. The Battle of Britain Pågår, Gøring har sendt sine luftarnadaer mot
London -og:andre storbyer som ligger under et nådeløstbombardement, og det er nettrTp
preget.etnytt_ord: teoventrisierenee Det.ar et tysk verbumog.Coventry var en engelsk.
by4det kan være grunn til k'huske det nå. De tYWe—planer om invasjoA over,Kanlen--
erefotel.hig riktignok stilt i bero, men de kanbli tatt opp igjen nar som helst, f.eks.
tilvåren? I Libya-står de italienske styrker -,eennå en ukjent og tilsynelatende re-
spektinngydende faktor - oppmarsjert og truor Egypt, truer Suez, Spania er "..ikke-krig-
førende" på aksens side og kan hvilken dag som helst legge sin hånd på Gibraltar,-den
anen nøkkel  til Middelhg.vetog det britiske syherredømme der.

-Sommeren og høsten 1940 er den mør-keste tid i Europas nyere historie, Også i mane
besatte land sprer defaitismen og tilpasningsviljen sege yiohy, r der ingen

lyspunkter.? Jo, der er, men de er få og spredte, Det or føret og frenst den ukuelige•
brltiske.notstandsvilje, evnen til stå nlene og til å hhpe.. tross eIt. Det er gjen-
(valget av president Roosevelt, tidens.kanskje største og mest vidtskuende statsmann,
som klokt målbevisst samler det nøyttele og tilsyncletende iselajonistiske AnerikaS

~rme resurser. til.innsats for frihetens sak når tidan cr moden. .Det er det.greske
fclks ubendlge frihetsvilje son får det til ta. ,pp den ulike kamp mot overfal3smakten
Italia eg endog gjør det mulig.å tilføye den sViende nederleg i de Rlbanske fjell, Og

.det.er den mytstandsvilje sem nå for alvor våkner i det e'ne etter det andre ev do be-
satte land, først .eg mest 'tydelig kanskje i Norge, hvor.vi høsten 1940.har de første
alvorlige, styrkeprØver og kan notere de første seire.i kampen mdt den nazistiske enstet..!
ting; idrettsfronten blir til, hØyesterett går av i protest, de første ansleg mot de
s.tore arganisasjoner blir slatt tilbake, det utkrystalliserer seg on Itkjelele av. fdlk
son tar ledelsen i.notstandsbevegelsen og bygger opp de første underjordiske orgaretsa:-.
sjoher.. Vår vei Ett klar.

• itallq/64,2„. - Det er.skjedd. en avgjørende politisk seeneforandring Russland eg .
Tysk1TEr.dr.-er-3:-ki:i7. Men nilit53rt er bildet ennå det samne, dominett a de tyske tri-
umfer. -Om våren var de gjenstridige Balkanstater, Jugoslavia.og Hellas, oVertent av .
uimotståelige tyske styrkeri og-om sommeren og høsten rullet de tyske panserkolonner
fram over de russiske sletter i et tempo-son for mange syntes å tyde på at det ikke
ville gåden russiske hær stort bedre enn det hndde gått de andre lands. I novemberi .
1941 Ste tyskerne foren Leningral, foran Meskva og ved Eet azoVske hev, Hele det
lige Russland var gått tapt, me.d:tilsynelatende uerstattelige tåstoffer og industrier.
England hadde fått et pusterom ibonbingen, men var ennå ingen'offensiv fektor å regne

hadde lidt nye alvorlige nederlag i-Hellas og,Libya, solv dmedet hadde .lyktes
å befri det første av de.undertrykte land: Etiopia,. Amerika hadde, økonomisk gått inn
i kr5,gen på britisk side og sendte under låne- og leieloven økende.mengder_ materiall
til ERgland, men var ennå formelt nøytralt, og den tyske ubåtoffensiv', tok en uhyggelig
toll aVwforsyningskonvoyene.

- I .1,/,~ 1941 sto kanskje det nazistiske velde på høyden av.sin makte t.et b
ck r



hersket et større landornråde enn noen gang før eller siden, og Hitler erklærto at de
russiske armeer var knust for tid og evighet; faktoren Amerika hadde han bare spott  og
han til overs for, amerikanerne ville kdrrtmc . håpløst for sent. Men nettopp november 1914
viste . også den tyske krigsns skins .begrcoisning. Tross de overveldende seire i øst maktet
den ikkeå knuse russerne D holdt hVa de.ville og matte holde. De holdt Leningrad .

de•holdt Moskva, etross tyskernes desperflte forsØk:på slå igjennom. Like etter kom
vendepunktet:etyskerne ble jaget ut iglere av Rostov, den første gjenerobrede russisko by,
sverhodet den første by tysk€ rne (bortsett fra mellomspillet Narvik) hadde måttet
fra seg. •Og, der.ember ga russdrne s.eiren i• dezt Rigantiske sleg om Moskva, hvorpå de inn-
ledet et evinterfelttog som slo verden med forbauselse ogfô.r alltid lenuste legenden om
den.nRziStiske-hers uovervinnelighet:-

194 13 - - 1.1-W14,14-RER,1442betegner det store vendenunkt i krigen. -Tidligere hadde den Vært
-v(-7.1."legenheteller. i beSte fall avenlabil kreftenes likevekt, Fra nå

av-går det denandre veien, og med Rksellererende fart.• Det er de allierte som tar of-
fensine og vendepunktet enrrkeres v to ufergleennelige nevn i krigshistorien, Stalingrad
ege Elklamein. Eller S hadde året -v.sert• fryktelig nok for de alliertes vånen. Den tyske
re-tr,ott'i Russland om vinterr-ei ble oi sOmmeren vløst en riktignok noe begrenset, men
ytterst farlig offensiv som i løpet av få uker førte hekd,:orset ti1 Voronesj.til
grad og til Grosnyi i utkanten rv Keekasus oljefelter, Seve stope1 og Donbekkenets
striar --Var i tysk hånd. Ikke mindre .f:,;:retruende' var utvikiingen 'en tid i Afrika, Rimmel
slo ein:sommeren de. britiske styrker i Vestørknen og trengte from til El Alamein, 100 km.
fra Suez, og den tyske propagande begynte alt å feble em et Møte ved Den persiske bUkt
mellom de tySke Kaukasus- og-Egypt-armeer og de japansko styrker, Japanerne sto ved

grenser, etter i lyntempo å ha erobret en- serie ev stretegisk eR økonomisk vitale
allierte posisjoner det fjerne Østen: Hongkong, .Guam, Filip.pinene , Malakke og Singa.-
peree de hoilandske 'øyer i Ostindia og det Meste av.Ny-Guinea. ' Storparte:n av don arneni-
kanske .s1agskipsf1åte lå på bunnen av •Pearl og det. st ut sem om _Australias
Indices skjebne hang Gn tråd. Situasjonen hadde den fordel at angripstatene hadde
tvunget .USA aktivt med i. krigene men ennå en .gang hadde det vist seg de .fredselskende
nasjoner 'var Slett forberedt fg, et overfa11 fre; angriperstatene. •Til overflod var det
tyske:u-båtbåpen fRrligere enn-noensinee; det senket on tonn om m'oleden, en-ton..
nasje Amerikas verfter ennh rkunne enstatte og et tap av forsvninger som bent:/4.-
.vet vestmaktene ethvert hap om å kunn'ef Rripe offensivt inn i Europa for det
fryktelige trykk på den russiske forbundsfelle, om den erektere situasjon i Asia og, Afriktt
haddo tillatt det.' . .

Oktobernovember 1942- brakte omslaget, -forferdeliR sent, syntes vi okkupertt som
ikke badde den fulle oversikt over situasjonen, forbløffende tidlig in man si nr når

n" virkelig skjønner hvor katastrofal stillingen on tid var. Stalingrad holdt,  triss
allc forutsigelser: HitlOr svor p at ingen makt på jörden noensinne:.skulle drive hame
bort fra denne nøkkelStilling ved Volga, og stet i blindt raseri sine •elitedivisjoner
fram mot forsvarerr,o, som til slutt bare klorte seg fest til et p2r- .fabrikkompleksere  med
Wehrmaehts fulle slagkraft mot seg og .elven i rygen, en fors -cr,ret boldt, og Rikk -mot
vinteren over i en offensiv som endte tilføye tyskerne det stør.sto nederle,g de hit-
til hadde lidt: en hel arme ble utslettet. Ved månedsskiftet oktober-november rev også
Yestmaktene til seg initiativet. Ved'El AlarnOin sle .1,1ontgornery Romme1 etter alle kuns-
tens regler cg drev hans Afrikakorps -forån seg like til Tunis, mens -et.stort: engelsk-ame-.
rikansk ekspedisjonskorps gjennornførte og.etter et halvt
års kampr .kastet de sistt re.ster. .:fr .C1G tei.sitalionskce -styrker i hay,t yed Tunis og

Sizerte. * -
: Allierte triumfer på r.J, le fronter. Russerne har. brUtt,igjennom Ore1-, 7

befridd cn. stor dcl av Donbassong,et og marsjerer..mot-„Ki.ev. Vest-
maktene .har tilkjetrget seg det uinnskrenkede- hcrredç5ne.e i Wddelhavet rog tvunget
ti 1 kapitulasjon. Aksen er brutt , den stortalende Musso1ini fiXrer -en sk,rggeti-lværel.se
sOm tysk lakei. Og hya som kanskje "cr .det .viktigste av elt: ubåtfaran avverget,  NYo .
tekniske hjel.pemidler som nepresenterer en dødelig fare .fer underva-nnsvåpnateehar-feid.
havene rene for -det, og i en voksende .strøm på. gamle -og nybygde skipfgår, vså.p.ere og mate
riell fra Amerika ti 1 invasjonsstyrkene• som bygges orp De britiske egeti1...de .
seierrike russiske armeer. Også i -.1uften har ,overmnkten for alvor svingt ..til alli-
ert side, november ser innledningen til de knusende.angrep på. nezismens hovedstad, Ber-
rin, g det ene tyske industrisentrum.etter det andre blir leg i ruinr,. Kr.igen i Eu-
rept- har , helt riktig, fått • prioritet i ve stmaktene s .Strategi, men også i Asia har de
kunnet rette !elvoraige slag mcit fienden og frx. r4vor -gått over -til .off.ensiven, p Ny-
Guinct, p Salbmon,øy_ene og på G.libert-øyenee• • .-" .  . . -

q41411( silkgide  allierte ved*Tve-klends grenser i vest soM i øst..- Under .te
om f2.; sommeren er tyskern e. kastet ut elT.Russland,

først. av Ukrainå, sa av Hviteruslande mens vestnktene gj.nome9Srer, verdenshisteriens
største militæreperasjon ved iandgangen i Frenkrike oR etter e't pår månederS

krig slår overende de tyske.v6.-stermeer en lynknig som alleetidligere, tyske som
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' Nben karter  bGlysGr  bedre enn mang ord utV:i.klingon i disserene.

russiske rekorder. SaMtidig fall-r det  trst rt i SØrøstenropa sTnmen,  1vsremnet
skrumper sammen til det ege,ritllg ,TySklond, cn upflitl-Ig,vasr,11 ng ct r r be-
satte smLstatere Det  cr ikke  nødvcndiglenger  regne mGd befridE. byer, mn.kan regne
mod land: Frankrike, 'Renrnia, Estland, Litauen, det meste av
,Italia, Jugnslayiå,-Albanj,a  ng  Latm, mens innnd, Tyskinds •ppriktigst:: forbunds-.

blir drve-,t ut pv  Fra 10 hovedsteder e" tyskerne drevot ut:.P.ema, Paris,
Brysse, Aten, Tirana, Beograd, Sofia, pucursti, F'aunas, TaJlinh g }-lelsinki,
mens det kjempes om den tr'ettande:PUdapest: "Pestn5:ngen Eurepa" er falt; det kjempes
bare em sitadellet Tyskland og et p-r franskutt;,, b-.stioner. Tvfflands arneer or
fyd nederlag  de ikka. kan oVervinnavirkningene  av,  dets forsyningsbasis skrumpet
sammen til en brøkdol ov hvo den var, dets h,jemefront'er nedsunkot i sløv riti otter-
at et rovoltefersøk generahnes  ng  9ndre framskutte menns  s3c1J3 er  mislykt, de
resurser leunnskraes badi ii r det glder trnr,pc,r, mf,teriall og arbeiiskraft, • vest-
maktenes flyv6pen,•som h.sr tilkjempGt sog luftherredO met over Europ,, retter tilintet-
gjørendo slag not qysklands arbeie.s1I_Ir og  'Imens vos r trykkot
frontene, i vost, øst ng ser, underh')]..dt av n staffl:g strøm av reserwr nr nytt materi-
ell som hverken tyske fly a)ler tys:c uber  kan  ridr I kemms): fran.

Krigen er avgjort. Tysk]and ar og  Tyskland  vct det. Dt kan ennaholde ut,
i uker eg mh.neder ved kases5nG s-!-ste res-:rver inn, men uted h on kunno vende  si-
tuasjonGn til sinfordEl, bare em Iruan nn en.liten  utsettels. O. til hvilken
pris?Tirprisen av selvødeleggels'e for ;-rtier.
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Av plassensyn må vienØyeeoss.med en forkortet oversikt over.den aktuel1e situasjon$
Vestfronten. Den viktigste begivenhet i de siste par uker på vestfronten er at dethar 17kTeTTaFa'aierne å renSe Scheldemunningen. Etter voadsomme kamper er de tyske styr-

ker på Sør-Beveland, Walcheren og bruhodet vee, Breskens, sør for ScheIde, tiHntetgjort,
.slik at innseilingen til Antwerpen er fri4 britiske flåteavdelinger holdor for tiden

påa feie minefe3tene i roveret, ogde havneanleggene er uskadt, kan man regne med et Ant-
werpen i løpet av få dager v51 være i bruk. Antwerpen har kontinentets største havn og
den ligger så rsegr fronten som man kan ønske det.

Samtidig med disse begivenheter har den engelske erme i Hol3and gjennomført en of-
fensiv over bred front, slik at de nå står langs en linje fra Nijmegen til Hertogenbesch
og derfra lengs Maas ut til kystene. Det er tatt  ce.  h0 000 fanger. .De-oepnådde resulta-
ter i Ho33and skaper i-ke bare operative forutsetninger for offensive.støt over en bre-
dere sektor av vestfrontens nerdli.ge fløy, men også for øket virksomhet lenger sør, idet
man ved å kunne ta Antwerpen i bruk her sikkerhet for kontinuerlige fersvninger i en
ganske annen målestokk enn før. Hittil har det bere veert mulig å aktivisere mindre av-
enitt av fronten. Det er mulig at de ranske •mfettende offensive oretasjoner general
Pattons 3. amerikanske erme har satt i gang i Netz-Nancyavenittet er et,ledd i-en større
offensivplan for vestfronten. De resulteter som hittl er orpnkdd, er meget lovende, og
det blir.interessant å se om den tyske motstand her keerier å bli like hårdnakket som
ved Aachen.og Scheldenunningen. • •

Luftkrigen. Det hlr mer og mer tvde3ig at de engelske og amerikanske flystyrker
har -Cfl:k.3.JMiTeT7eg det,faktiske luftherredØrrLe over Eurora. Så å si ut:ei å meete jager-
mots6nd, og•ted forholdsvis.små tep på grunn v luftvernskyts, retter de stadig knusende
slag mdt de tyske forsyningseogtransportbeser, se-rlig i R115.nand. Oktober betegnet ny
rekord n r det gjelder vekten av de bomber som er kastet mot Tyskland og tvekhesatt om-
råde: 103 000 tonn. Det er mer enn England har fått Under hele krigen.

østfronten. Den russiske offensiV inn i østpreussen er foreløpig blitt bremset epp
foran7GUM:B=ri-og GoldaP, hvor tyekerne med veldige tap ar satt inn en hensynsløs mot-
offensiv. Her som i vest gjelder kempen nkvitale posIsjonet. Tyskerne hRr ikke lenger
noe overflødig "rom" å bruke som støtpete, de må t• opr k-Mprn med alle de midler som
ståer tilerådighet og bite seg fast så lenge det er mulig. I Kurland fortsetter den
russiske offensiv mot de innesluttede tveke styrker. .

•Ellers er det ytterfløyene som sr1ig her tiltruket sp; oppmerksomheten i øst, Un-
garn og Ishavsfronten: Det store ranserslag ved Debreeen som i tid falt sammeh med den
pol4tiske omveltning I.Budapest, endto med en klar russisk seier, og ikke lenge etter
satte en ruesisk offensiv fra Szeged-avsnittet inn langs Donau mot Budapest. Når Buda-
pest faller, ligger veien åpen for russerne til Pratislava-porten, siettelandet mellom
Karpatenc"og de østerriktke AlPer som fører Inn til hjertet av Sentraleuropa.

Ishavsfronten$ Finnene har nådd frametil Kyrø (Ivals) ved Enare, mens russerne har
renseTTieWeWzområdet, og ved et reekt støt inn i Norge i siste uke av oktober
innledet frigjøringen av vårt land. Kirkenes og flyplassene der falt semmen med en rek-
ke grender omkring, og dermed er tyskerne berøvet en av sine hovedbeeer i nord, Den del
ey befelkningen som var igjen på stedet, har selvsagt lojalt samvirket med (1(,. ruseiske
stytke"t.,'Og det er ikkeyrussefrykt,.men tysk terror som nå tvinger befolkningen i Finn-
mark til å eVakUote. 'SitUatjenener moget alvorlig for den norske befolkning som tvinges
tilåfbrIåte elt hva des.har.og begi seg avsted, for en stor del t..l fots eller på små
fiskeskØyter, mens deree hjem blir svidd av og forsyningslagrene ødelegt. Det er tydelig
at- tyskerne vil .gjennonn'øre den brente jotds pol5.tikk og trUer med t legge hele. landsde-

øde. •Samtidig'har de.satt 3..gang en hemnings1øs propaganda mot de russi:ske "barbarer".
•ten siste'stote bgivenhet,på Ishavsfronten.er.senkningen av det siste storetyske

slagskip Tirpltz, som bleforetatt-av britiske Lancastet-:fly.. Bare ett fly gikk tapt.
Notske tropper med en militerdelgasjon i spiSsen er.nå på vei fra Lngland til Is-

havefronten Under lådelse av eberst tldligere sjef for Alta bataljon som gjorde
en etmerket innsete under felttoget i l9L0 Delegesjonen oMfetter representanter for
fotsvatet,og en rekke departementer santeinformasjOn.og sanitet. Delegasjonen'står under
mil~tasjeen Moskva, general Steffens ledelse. Hvorden den.md.lit=ePe situasjon i
NOrd-Notge-vil Utvikle seg, avhenger av mange fakterer.. De tySke planer tar Poreløpig
sikte på en forsvarslinje ved.LYngen. Årstiden, det vanske3ige terreng, kommu-
riikajonr,.gjør, at en fremmarsj over land vil måtte gå sent. Dr-n Mest effekt5eve måte
e rulle opp den tyske front•på,vil sikkert  vnre  nye landsetfiinge.r i ryggen på.tyskorne.
.1vorvidt tudsernes ishavsflåte.er sterk nok t5.1 å gjennomføre slike operasjonet er et
åpent spørsmål. Det vil 'sikkert v;ere fristende for vestmaktene k gjøte landgangog
derved kunne avs»ere Store tvske styrker (100-150 000 mann) ved en aksjon mot Nord-Norge.
Men det er jo ikke mulig å si'or vestmakt:316: kan avse ti,Istrekkene styrker ne sem dc
setter alle krefter inn på-et direkte støt mot Tysklend. En ting er sikkert: Senkningen
av Tirpitz vil gjøre en landgang adskillig billigere enn den ellers ville blitt,



østan, Den *ambrikanske-invasjon på-Filippinene gjør gode framskritt, .Samar-øyae .
erhg-P7k:".årnerikenske hender, og en rekke viktige.strategiske punk'ter-på Leyt9 er:erdb:.'novedetaden og tre flyplaSser. ViktigSt er iidlertid det-stbre sjøslag'S^m
b.I.9.:Utkjenipet i filpinSkerfatvann onkringmånedsskiftetoktober-november. Japanerne,
som.tieligere har spart sinflåte,'fant!nå tiden inne til å sette den inn,i enstørre
aksjOn. Ta eskadrer: antagelig basertepå.Singapdre og Indo-China, angrep fra  sør  Og
vest for å lokke til seg de amerikanske hovedstyrker som dekket invasjonen; Planen var
så tydeligvis den at en større japansk styrke Som kom nordfra, fra Formosa eller fra,
hjerapb4eer„skulle rette_et.tilintetgjørende slag mot de gjenynrende amerikanske strids-
krel;!.,91-...,,,4perikanerne gjennoMekUet imidlertid planen, takket være Ain gode luftrekognm-
serng:,eOg tilf.øyde alle tre japanske*eskadrer et knusende nederiag. Man regner med at
nielom 1/3ogeavden.'japanske marine er satt ut av spillet for godt eller fnr mange
m&nede.re(blha, ereael,agskip-senket og.6skadet), k>g dermeder:etyrkeforholdet i Stille-
1,avet fOrskjpvet pa avgjørende måte'til fordel fer-de alUerte som alt td.ligere yar r'
overlegne og særlig hadde en knusende overmakt-i*luften, noe.japanerne i det siste har
4ettfØ,leebkdapå Fj.,],ippinene, ,Formosa og Riu-kiu-øyene,. e

,
vVv.

Fra H,L,:
X4emp - for alt hVadu har kjært

-^- -HVa er eneparole?
-7Rarolen er en fcrhoidsordre som fastslår.hvilken holdhing, en skal

bcstemt kampeituasjen,
-EverfOr måfvi ha..pareler!

"- mdt våre fiender kan vi bare graie oss når Vi-kjemper
samlet og under disipLin Parelen er det.kommandoord som ordnerrekkene,' det:er.den som
gW-at'viogså vår sivii9 kamp kjeMpereom en arm6 og ikke som en Uordnet'.masse.

Par'cilan'er samtidig uttrykk for -ftl3eSskapet mellom alleegode nordmenn, Den etyrker
de Vake ved k.stille dem inn.i rekkene av de faste og,djerve, Den gjør at.fienden ikke

-Vet hvor• han skal sla til fordi alle står likte Dat.er parolen som grUnnlaget fbr
var .1ron . . -

Hv du ereen a'v deM Sdm gjerne vll g dine egne vaier'og ikke harforstått kriges
krav til eolidaritet, da Ae deg tilbake . og, tenk over hvor vi hadde stått,-om det norsks

e.feik sem'helhet.i-ka hadde samiet Aeg am p,rolene.fra H.L. -
Hvor hade i etått om ikke lærerne hadde samlet seg.om perolen om .ikkeå medvirke

etil,noen nazifiserin av skolen, om ikke foreldrene hadde 'fulgt parolen om ikkeeå-Senda
'site'barn til Ungdomstjenesten. Våre barn og vår ungdom hadde da i mer enn ttre-år Vært
under farlig nazistisk påyirkning. Vil noen i dg vage å påstå at dette ikke hadde satt

,sper, o det sinr som aldri ville kunne Utslettes0
hadde'vi stått om vi ikke mannjemt hadde sluttet npp om parolen not eambandene.

. ,Hele d,ot nOrske folk hadde vært innskreVet i-nasistiske organisasjoner. Quisling hadde
-dpnn9t eitt riketing, bg vi hadde .for lenge siden wert_trUkket inn'i krigen på tvAk side.

Hvorhadde vi stått om vi ikke hade hattpardlen mat'ArbeldSinneatsen? Tyskerne,
hadde motstandsløst kunnetutskriveeVår arbeidskreft til krigsinnsats mbt vårt,eget falk

vare allierte. Hvordanville diSSe ha sett,på.oss når krig9ns regnskap'om
så Ling tid skal* gjøree opp9 og nvordan ville vi ha sett på oss seIv?'

HvOr hadde vi stått om vi.ikke nadde haet parolene mot AT og Ikke
bare,den ungdom som nå nektet å la seg mdbilisere, men dgså, andreåreklasser hadde idag
vært under våpen. Seen av dem viUe allerede- være.Sett,inn på østfronten,:og_
leyvære  blitt tvunget*til redekke den tyske-rptrett i Nord-Norge.

HVordan blir  parolentil?.
_ _ —Hvis en rekke forskjellige grupner t'ok seg til L.sende ut

parolee, ville dat b9,,ea*galt avsted._ Parolen forutsetter n faSt anerkjent'lede3se på
san= vis soarn an hær må ha sin enhetskomrandaHos oPs en det H.L (Hjemr,efrontens Ledel-
re).eeller.ledelsen i en aV hjer,..m9frontens-undergrUpper soM gir pard:leneI siete fall
skjer det ettel de retningSIinjer som er trukketde>p av.H.L. og 1 nøj,te samråd med

e Hvor,det opptå.t en situasjon somekrever enAy parale, b15.r baken drøftet medrepre-
sentanter forede,befolkningslagsom:i seerlig gred blir berØrt. .H.L. er*dessUtenpå-fer-
skjellig stadig kontakt-med folk fra 1-bYb landet Når . det er tid tl det kan-
derfor hundreder av nordmenn vnre rådepUrt oni p2rolen Vi kFkntrygtsi at behandlings-
måten er så demokratisk som det er mulig.ågjennomfØreden'under:de nåværende..førhold.

HVa er H.L.? . . .
Det er rimelig at det norskp fo3k gjerne vil Vite litf mer om den..ledelse

som dirigerer kanpen mot våre fiender; men i vet alc at ingen er mer vitebegjæTlige på
dette punkt enn gestapo. Det er derfor ikke stort vi ',sen fortelle.

Hjemmefrontens arbeid drives 8.7 en rekke aktive p-rupper sammensatt av menn og kvinner



fra alle befolkningslkg. De har forskjellige opngaver, men de har e't felles mål. De
vil hver på sitt omrele gjøre den ytterste innsats for å gjenrcise vår frihet og

selv-stendighet etter Grunnloven, de tror ph demokretiet, dr hater nazismen, og de er lojale•
met konge og regjering. Det er menn fra disse gruppene som sitter I H.L.

Hvorden er din stSlling til parolene?
—1471:7-er—r—dag det norske folks og den norske regjerings

representant hvor det gjelder motstanden mot fienden herhjemme. Det er derfor  ikke en
privatsak  om  en vil følge parolene e3ler ikke. Den som trosser ellcr til oz med motar-
beider perolene, et;ller.seg derned på våre fienders side og vil  ff?'  sitt oppgjør etter
krigen.

•

1 Du skal ikke la-der mobilisere  Pv fienden
under noesomhelst pskudd.

e .
II  Du skal ikke la deg innregl.strere til
Nasjonal Arbeidsinnsats ejler gi oppgaver .
over registreringspliktige. Sørg for  a  hol-
de deg unna, så de ikke fr ak i deg.

III Du skal ikke la (1,ginnregistrere eller
møte til AT. AT er i dAg en nkziorgenisa-
sjon som narsomhelst kan orgjøres til en mi-
litærorganisasjon.

IV Du skal ikke la der innregistrere e]ler
møte til borgervPkt. Blir du hentet RV po-
liti, skal du koleme- der unnA ved første an-
ledning. Borgervaktene er gisler i tilfelle
subotasj6handlinger. Commandotroppene hnr
ordre til ikke å ta 'ensyn til borgervaktene.

V.Du skal ikkG la deg tvinu t41 å gå på
nazimøter. Dett( ,r et  Pv  naz3stenes viktig-
ste midler til P,'bryte frontnor-Jen, og do
som møter, blir tatt til inntekt for NS-
proparanda. Støtt de svake.

VI Du skal ikke delta eller vare tilskuer
vedoffent ige idrettsstevner; men hold
±deg i form.

, VII Du skal ikke sende dine-barn til NSUF
(Ungdomstjenesten).•
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VIII Du skal gjøre klart at du ikke betrak-
ter deg som medlem av noen nazistisk orga-
nisasjcn. Du mottar ikke tillitsverv, du
betaler ikke kontingent og du nekter å godta
pålegg fra skmband ellor foreninger fav sam-
Me art.

IX Du skal ikke søke noen offentlig stil-
ling. Heller ikke skR1 du frivillig eller
under tvang ta arbeid etter arresterte, av-
satte eller suspenderte tjenestemenn. Na-
zistene har sAtt seg SOM mål å nazifisore
de offentlige etater ved å fjerne de beste
nordmenn fra sine stillinger.. Blokaden hPr
virket som en sterk bremse mot nazifiseringen
X' Hver mann som direkte elaer indirekte er
tvunget til å arbeide for tyskerne, skal
bruke all sin omtanke på å arbeide sent og
dårlig. Den som uten å vlære tvunget av em-
stendighetene stiller produksjonsmSdler, Va. 

rer eller arbeidskraft til fiendens rådighet,
kjemper på fiendens side sammen med NS. La
ham merke hva du mener om ham. vVv

XI Du skal Rldri glemme Rt vi er i  krig, og
et krigen gjelder vår eksistens somnasjon
og var rett til leve som frie mennesker.
Du skal Være beredt til å bringe de samm
offer som soldatene  or  sivilbefolkningen i
de allSerte land dPglig bringer.

XII Du skel følge de paroler som blir gitt,
likegyldig hvilke trusler som blir brukt,
og de skal gjøre ditt til et-også dine
nosth følger dem. V er sterk OF gjør andre
sterke.

XIII Du kan bli stillet overfor en situasjon
hvor det ikke foreligrer noen skreven paro-
le. Utsett da avgjørelsen til du har talt
med gode menn. Bry deg i'ke om de tidsfris-
ter makthaverne setter. I siste instans skal
du følre  sen parole som den nasjonale sam-
vittighet foreskriver.
¥IV-Du skal forberede deg på å hjelpe våre
soldPter og våpenbrødre under befrielsen av
vårt land. gver mann  or  hver kvinne har sitt
område  or  sine spesielle kunnskaper som kln
komme til nytte. Søk råd om hva du skal gjøre.

XV ru  skal etter beste evne hjelpe alle dem
som kjemper mot fienden hjemme, enten
det nå gjelder opplysnim r -r, nat eller husly.

XVI Du skal på alle måter hjelpe deM som er
rammet RV krigen.

XVII Det er din plikt holde deg best mulig
underrettet om det som skjer. For den som
virkelig ønsker det, er dette ikke vanskelig.
Det er også din plikt å meddcle det du 15›..
rer, til andre.

XVIIIDu  skPl  av all din nakt motvirke fien-
dens propaganda mot våre allierte.

XIX Du skel ta den risiko som er nødvendig
for løse din oppgave; men bruk all din
omtanke for å gjøre risikoen minst mulig.
Vær ikke nysgjerrig eller løsmunnet. Mange
tusen gode nordmenn sitter i dag i fengsel
på grunn av unødvendig snakk.

XX Du skal forberede der på fylle din
plass i et fritt Norge. WIrt land vil da
trenge din fagdyktighet, din arbeidsglede,
din diL.ia og din lejalitet.



?ol.kestreik

Felkestreik?
- i do store lønnskampers tid - ver det streikevåpenet  somver  de fag-
.

erganiserte arbeideres viktigste våpen, og ble situesjoeen iktig tilspisset, var dat•-
generaistreiken som det ble.truet med. •
• - Idag står-ikke lenger klasse mot klasse. Idag står et semlet fo'lk i kamp mot under-

: trykketne, I denne kaml)en har vi brukt mange slags våpen trass i at vi er våpenløse.- Streikevåpenet.har vi,enda ikke brukt, men når tidan kommer og vår ære som folk kre..
vee det,de. skal vi vite å bruke det.

Da proklameres folkestrsik,
- Folkestreik ar ikke en klassestreik. Det er hele folkets totale og solidariske

-krigsihnsats, Da blir det ikke spørsmål om sjefer og underordnede, om  arbeidsgivere og
arbeidere- Da blir det'sjeten sole forl-ter arbeidsplassen i spissen for sine følk og

.1åeer døren, Da dødlegges all swmfunnsvirksomhet, Da skal ingen
RV våre materielle re-eurser'tjene fienden,.da skal ingen "arbeide for tyskerne",

'At skadevirkningene i en sleik situasjon også remmer osS selv, er vi klar over, men
, en krig kan.J.leke føres uten ofre. Og vi proklemerer ikke folkestreik uten at det er uom-

gjengelig nødvendig. Hva enten du er kjøprann, stetsfunksjoneer, håndverker eller kontor-
mann, advokat tannlege, s kreves din personlige innsats. Du har kanskje aldri
drømt må skulle streike. Du er kenskje din egen arbeidsgiver og mener at du l' eke kan

--streike not deg selv, - Tenk em igjen, •
Sele.overskuddet av vår samfunnsvirksomhet etter at våre egne abselutt nødtønftigste

•behov er dekket .går idag til fienden.
En folkestreik er derfor en streik mot fiendg,n, og den som lusker unna,-vil_b14 mer-

ket for alltid, De få unntak som må gjøres, vil det b15 gjort klart rede for'når strei-
ken proklameres.

Merk foreløpig følgende; .
1. Felkeetreik-vil bli proklamert av Hjemmefrontens Ledelse.
2 Ordren_utsendes gjennom den fri presse og over London Radio.
3,- Ingen må la seg rive med i aksjoner som ikke er satt i verk aV Hjemmefrontens Ledelse.
L. F'årbered aeg om nulig på den situasjon som onpstår når alle tilførsler stanser. Også

'vann, gass og elektrisitet kan bli avstengt en kritisk situasjon. Kan du skaffe
tørrmelk eller beksemelk til . spebarna?

1P.rt hemmelire -,,,pen!. •_ _

vVir

-En alvorlig lærepenge.
Ikeringsdep-rtementet har sendt dagspressen en erklring om opt-

heVelse av restriksjonene i forbindelse med "kortkuppet" den 9. august. Vi åkal ikke
her berre hans barnsliga forsøk på å lokke guttene t5lbake fra "det vonde livet i vill-
Marken, heim til familie , venner og normlt arbeid," En ne;nnes dog uvilkårlig eVentyret
om Ulven og Røhette.

Det som forøvrig slår en iforbindelse med erklegringen er den spake tone i.avsnittet
sbm an4r_"tyveriet" 6.Vrasjoneringskortena. Deter bare skinnfelden ,igjen av løVen fra
atiguet. .Dethar sin gode gruane.

Bem alle husker, truet hazimyndighetene de rogistrerleAgspliktigo årsklasser i vrIr
-rlied."?1nokte dem rasjoneringskort dereom de ikke meldte.seg. .Dat var £midierticrfor knapp
tid t5:1å sette trusselon ut i livet over alt, det lvktes bare i noen få komMuner. Men
nazistene hadde tenkt å gjerinomføre sin plan i den følgende kortperiode. .‹"Jradet.-vidner
bl.a, den beryktede avtelen mellom politisjefen'arthinsen og Astrup; "befullMekt.J.get
for den.nasjonale -rbeidsinnsats;',

• : ken H.L.. kryssat nazistenes:plener 1.-det avereeds Ørehlkk n aveling av hjemr
mestyrkene beslagle. en laetebil Med da kort som trengtes, ::'eazistenes reeksjon viste et
de var 1-elar over at et viktig våpen vr slått ut ev hondene deres. HeIe prOpage,ndana-
Skinen ble sett igang, spaltelange artikler og straffet5eltek mot befOlkningen ekulle ven-
de stemeingen mot hjemmefronten, Og _clenhedde ett forre1.1 ti.1;.den skuila dekke telbake
toget. NVA detef.ørste ancee,r, vet vi hVordan det gike Befolkningen la helt og ho.1dent
arieVaret på nazistene Det var klart for,alle nt gutene måtte ha Mt-for 4ekunne gjen--
nokTøre sin motstand, og de tok med godt humør på eee'de ofee_kempen krevet,
prøvde seg med et velkjent ne.zistisk trikk, bastikkelse, 200 000 kroner ble utloyete
belØaning til.den someviUe gi opplysninger som førta til ,t kortene kom til retta.
Skjønt kupPet foregikk iiidt på lyse dagen I byens msst trafikerte gater„vardet ikke
en son reflekterte på ministerens tilbud engang da han gjorde beløpet-Skattefritt.

Tilbaketoget begynte alTerede 11, aueust, 2 dager etter kUppet, IderteNseringsdOpar-
tema'n-fit.telegraftsk sendte fors'eningsnemrldene fø-Jgenda-pb:ed: e

•
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"Utdeling av vanlige rRsjoneringskort for 24 kortperiodee
r de iTfeler orbruern e- ^ Vea ut -de-riTign - P7 i7,-;Wjdnrin7skort for 24 kortperiode

ikke kan levere inn omslagskortet for 23'periode, mh vedkommende på vanlig måte melde
tapet til politiet. I de tilfeller rPsjoneringskort for 23 periode ikke har  veart  le-
vert ut, kan dog vedkommende få kort for 24 periode mot å  gi  skriftlig kvittering på
vanligpapir. I disse tilfeller er det således ikke nødvendig å kreve omslagskort ved

--utdelingen.. .Da omslagskortene delvis er uful3stendig og unøyaktig utfylt, må man inn-
- skerPe t dIsse mh mære omhyggelig og riktig utfy1t."

Et nytt telegram i slutten Pv måneden innskjerpot at kortene skullo leveres uten
- forbehold, og at det ikke v,r nødvendig med personlig fremmøte, Når en tenker over=

• som var skj,,dd i sommerens løp, og den stiling guttene var i da telegrammer ble
' sendt, er det klart Rt det måtte en veldig prop gandamiskin til å cfekke tilbaketoget.

Da det viste seg -et forsyningsnemndene fulgte dep.,rtementets påbud, ble kortene
sendt. tilbake.porsjonsvis, mot at restriksjoriene b1r- tilsvarende hevet. Siste rest ble
sendt onsdfg B november og.'"Thist fikk en meget knapp tid tjl å heve restriksjonene.

Endel kort var delt ut til dev guttenp p. skauen som ikke har kunnet hente  sine
kort pa.vanlig måte for ikk(- å bli tatt po3itiet,
" Resultatet RV det heleer kort og godt: Vi forhindret på en effektiv måte at nazis-
,tene.fikk.bruke maten som vepen mot ungguttene. Det kostet oss to måneders tobakksrasj,n.

_ Vi r grunn til å'tro at naziryndighetene har-1F,?rt så meget at de.for fremtiden vil av-
holde.seg fra åjjøre forsøket om igjeA. Skulle det likev-1 skje, skal de Gn gang til
få evar i et sp k som de forstår.

vV.v

Sabotasje.
•_„-->drisiTg 1 november lo5d det sent på kvelden tre kraftige eksplosjoner fra Møller og

,Larsens bi.lverksted i Hedemarksgaten 13. Wrkstedet v,r av krigsviktig betydning, da
det var et av de få moderne verksteder for oppboring av bilmotorcr osv. Bedriften arbei*
der for Wehrmacht. Aksjonen ble utført Pv en spbotRsjegruppe p 7 mann, som gjorde et
meget grundig arbeide.

Natt til lørdag 4.'november smalt det i tyskernes lager Frilagerbvgningen i ehr.
Ifreghsgate og lørdag middag var turen kommet tj1 Kamr,-ns meknniske verksted,

.Søndag'5. november gikk en b,nsisnstasjon på Vå' i luften. *Tærmere enkelthe.
ter savnes.

Lørdag 11. november eksploderte dat i Grorud jerrypref brikk. Det utbrøt brann
Indexhallen, hvor en av maskinene arbeidet for t rske bestillinger. Brannen bredte seg
eg forårsaket star skade blant annet på 1Pgerot, -

Mandag 13november eksploderté det i bPkbygningen i Birger Engelis bilverkstod i
Theresegt, 28, c,g forårsaket totR1 skade.

Det hittil siste smel3et hørtes onsdag kveld 15. november, og var på Freia Sjoko1a-
defabrikk, som tyskernP har tatt til sitt bruk. N-Prmere enkeltheter savnes.

vVv
Skutt...
--rri\r;k7e angivere er likvidert. Den mest kjente, en av ststspalitiets farligste menn,
poltifullmektig Thorhus, ble om morgenen fred-g 3. ds. skutt p hjørnet RV rdigens gate

og Yeaseløkkveien. Det var Thorhus som semmen med Tofteberg oe Dønrum pinte ihjel
.sen og Aubert for et pnr år siden. Tafteberg nistet 15vet under attentatet på Henrik
Ihsensgt. 7, statspolitiets tidligere hovedkVarter.

31. oktober ble en angiver ved navn Johnsen skutt av en arbeidskledd mann ved inn-
gangen til Sofienberggaten 1.

.- I Skien er en angiver som hadde pngitt en av de registreringspliktige, likvidert.
Eri-l=stisk vaktmann Ved vapenfPbrikken på Kongsberg, Olav Dokken, ble skutt 10.

cktober. - I Berg±r1 har ogs& en av fldC mest kjente dFI statspolltiet måttet bøte .
med liVet.

vVv.
Nyadvarsel til hirden:

ble det foretatt en vellykket aksjon mot hirdtmbens hovedkvar-
ter i To 1bugt. 10, Hjemmestvrkene hadde klRrt plPsere en dynam4tt1Rdning i kjelleren
'sbm Var kraftig nok til å ødelegge alt inventar. Huset ble så si bl?,st rent.
Dette'var en alvorlig på minnelse til forre..derne 3r1 -t hjemmestyrkeno k-n slå til når

som helst og hvor som helst. Solv i sine cene hovedv.,rter er de ikke trygge.
vVir

Razziaer.
HjeMmefrontens Ledelse sendte for , en tid biden Gn dagsordre i anledning av fore-

stående tyske forsøk på staraksjoner mot hjemmefronten. Det fremgår av oversikten
nedenfor at denne advarsel er v1 beeru-met, Det er. enhver hjommefrontkjempers
plikt å rette seg etter ledelsens.dagsordre.



For et par uker siden foretok tyskerne en re7n; e rfnnestad, Hurdel og omkringlig-
gende distrikter. De rikk meget grundig ti3 verks. I Nennestad ble det foretatt en dol
arrestasjoner. En del av de arresterte ble sluppet ut mens i alt 22 personer ble over-
ført til Grini.

Fre 26. til 28, oktober ble det sett i gang en omfattende razzia i strøket fra
Mjøndalen til Hokksund. Tyske stormbMer med Gestapofolk kbm opp Dremmenselva, mens

.andre knm landeveien i biler og motorsykler. En høyttalerbil ble kjørt rundt i  distrik-
tet med rdre om et befolkningen hadde holde SeP; innendørs slenge razzleen verte.
Hvert hus ble avkjemmet fre kjeller til loft. Det ble arrestert 20-30 personer. En
.86 årig mann, som ikke hadde oppfattet forbudet, og eiren av Hokksun hotell ble skutt
fordi de hadde begitt seg utendørs,

I Hallingdal,  eee,rlig i Flå, h r det også mmTt omfattende razzieer.- 200 mann var
i virksomhet, Utbyttet ble bere en AT-gutt.

Også Førerens vieimbygd, Fyresdal i Telemark, her veart hjemsøkt. Onkring 100 Etv
bygdens beste folk skal veere erree=.tert.

Omkring Oslo her det vrert razziar i Heggedal, Nittedn1 og enkeltc- steder i Nordmarka.
Pa Hedmarken går cl,et også for seg. Omkring Hs.mar, rlig i Veng og Løten er det arros-
tert hundrevis av bønder, Denne razziaen skyldes et et par nezistieke elgjegere oppdaget
en mindre leir ev arbeidsmobiliserte. En større tysk styrke ble sendt mot den. Det
kom til kamp, og et par nv dc unge guttene blc skutt. 4-5 ble arrestert, mens resten
slapp unna, De som er tatt, har bEgått den fryktelige forbrytelse å hjelpe ungguttene.
Denne episede st5ller Terbovens løfte om fritt leide for ungguttene i det rette lys.

vVv.
Arrestasjoner.

Sne -1—TFondheim og Osio har det mmrt nye arrestasjoner. I Oslo er det tatt en
rekke fremstående menn fra administrasjon og forretningsliv: Direktør Gunnar Jahn, Sta-
tistisk sentralbyrå, direktør N, Schei, Forsyningsderartementet, tidligere rådmann i
Drammen, Finn Bleckstad, avdelingssjef i Dremmens forsvn5ngsnemnd, Knut Nmss, direktør
ved Christiania Spigerverk, Gunner Schjelderup, direktør Ihlen, Strømmens verksted, di-
rektør Erik Bache Wiig, Forenede Ullvarefebril..ker, direktør Erling øverLtnd,,Christiania
Portland Cement, direktør Styren, Askim Gummlvanefabrikk, direktørene Jensen, Viking Rem..
fabrikk og skipsreder Arild Wyquist.

vVy
Et kosteli.g

Da og skulle registrere en 1eilik. te en familie som har mÅttet  fer-
svinne, fant de leiligheten tom. Men mAdt p gulvot i stuen lå i ensom majestet -
Hamsunds Samiede Ve?rker.

vVy
Fra Kirkefronten.

Peetor Noilested og t5d1igere sognenrest Narum i Drammen,
ieneholdt: "Timen er nmr -", undertegnet Kløveress

og Speress, Siden her beggc fått telefono•pringninger hvor det samr.e ble sagt. Natt til
7. noverber kom det folk til Nerums hus ved 2-tiden. Frwin lukket oep, og på spørsmål
svarte hun presten ikke var hjemme. het v-r meget om å gjør, sa de 2 som henvendte
seg, Det gjaldt en dødssyk i nebo]aget, UllIddelbert etternt hun ver g‘ tt inn igjen, blo
en håndgranet kastet inn gjennom vinduet i det eneste vmrelse det lyste i leiligheten.
Der eksploderte heldigv'es ikke, - Det er ingen tvil om at det cr nas5stene som her vmrt
p. ferde, Men mordet på Kej »blnk burdc he lreTt dem nt def ikke nyttcr utrydde kristen-
dommen med den slags midJer.

De nye reiserestriksjoner betyr for dc kristelige orgenisasjoners arbeide intet
rri5.ndr-nn ci.;."(;717;_gTFIcc1T-Fs livsnerve, reisevirksomheten, cr avskåret,.

Den cneste institusjon blant dc kristelige org-nisenjoner som her npen§dd reisetil-
latelser er Frelsesarmeeneem men innenfor den kristene front lenge har sett 121 med skop-
sist ha gjeet.gne gnnger ve-ert i Kirkedepartementet or oppnådd
fordeler RV ekspedisjonssjef Foyling, nå sist .p.,ener,-J1e reisetillatelser. H i rekker
hånden til det depertem,,nt snm for Kirken er symbolet 1)=, åndelig spedelskhet. Innen
effiserskretsene i Frelsesarmeen er det fortvilelse over dette, Vlen den diktatoriske
adKnststrasjon forby-e enhver kritikk av lederen, Vierierner oefiserene i Frelsesarmmmn
om at bispene og prestenc i Den Knreke K5rke .se sereløs fra s5ne stillinger.

vVv.
BULIETINEN feirer i diese deger sitt 4-års jubileum. Det er foren gjort rede for

den gledelige utvikling p;') e ytre fronter, som de siste h r opplevd. Det er en
stor tilfredsstille2se et utviklingen på hjemmefrorten hnr holdt følge med den militmre
utvikling. Hvis vi med vår opplysningsvirksnmhet kan he bidrett til det, er det mer
enn nok lønn for oss,

hedaktøren vil Fjerne nytt&; dette høve til tnkke alle rg,=ende og tidligere med-
arbeidere for uegennyttig innsets. Den stØrste tnkk skylder v5 de av in'e-e'nederbeidere
som ver m d på a tende den eannhetsfakkel som BUILETI= I le i. den•mørke tiden for år
siden, - Så lenge det er nødvendig, og s Jenge vi 1. ei. ekel ei fortsette vår kamp for

FRIHET r:g FOLKESTYRE,


