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Så har vi da opplevet vår fente E, april under tyskernes jernliål .Det
hadde vi i 940. Ikke trodd at vi skulde kunne grele oss Igjennom, om enn
ikke så meget av frykt for den materielle til Intetejjrelse av vårt land
den ernåringsmssige undergravning av vårt folks motstandskraft, så simel
ten av fölelsen av det absolutt uutho1de1ige i at vi I så mange år skulde
leve med keiven på strepen under terroren fra et folk som framfor alt ut-
merket seg ved sin moralske mindreverdighet. VI har hver 9, april håpet
at det var den siste under tysk okkupasjon, denne gane vet vI at det er
den siste. Tyskland vil om ikke lenge vare fullstendig Fe.iatt av våre all1
erte stormakters tropper, og så kommer vår tid„ Vi vet hvad vi har gått
gjennom i disse lange, smertefulle år, men hvad vi ennå skal oppleve fra
tyskern-es side,for vi har fått dem ut av landet, det vet vi Ikke. Det er
for det förste ikke tvil om at tyskerne har planer om omfattende 5delegg-
elser av livsviktige nordee verdier, som elektrisitetsVerk og vår fisker-
flåte, för de trekker seg ut. Finnmarken gir oss et klart billede av hvor-
ledes fyskerne har tenkt seg al landskapene b5r se ut etter en tilbaketrek
ning. Dessuten virker det som om den tyske ledel se er fest besluttet på at
tyskerne• skal slåss.til sIste mann hvor de enn befinner seg. Kampen kommer
snart ikke til å galde selve Tyskland, men forsvaret av de tyske krigs-
forbrytere, og Norge er etter alt å dtimme et av de steder som den tyske
ledelse har sett seg ut til sitt forsvar, General Eisenhower sendfe for
korf fid siden-en meld1ng til president Roosevelt hvor han påpeker at de
tyske etyrker fortsetter kamphandlingene i de områder hvor de greier å
klere seg fast, selvee frontl Injen er rykket langt forbi dem, Han tar som
eksempel de tyske stillinear ved den franske vestkyst og regner ned at
Danmark og Norge vil !,li -11knende tyske motstandssentra. En dag vil de
all lerte storekter erkl krIeen for avsluttet og behandle alle tyskere
som fortseffer krigshendlineme som franctlr5rer. Under slike forhold er
det en sjanse for at teskerne foretrekker å strekke våpen I Norge, I h—vert
fall dersom overmakten er t;letrekkelig stor, Det ser ut til at Sverige
kommer mer eg mer I brennpunktet når det gjelder vår befrielse. VI trenger
I en slIk situasjon tyngden av det svenske milit'arvesen, foruten fri gjen-
eomfart for allierte stridskrefter samt baser for disses flyvåpen, Det er
ikke rimel ig at vestmaktene skulle risikere noen lardsetting på vår vest-
kyst sålenge det er mulig å nå Norge gjennom etterat Danmark er
bl itt befridd. Hvordan den mil ittr situasjon enn utvikler seg I ticla frem
over for vårt land, så må vi dog renne med at vi har en pr5vel sens tid
vente, kanskje den hardeste under krigen. Nu vil det kreves disipl in og
offervilje til detytterste av oss, men så er det også Nerges endel ige fri
grörelse det dreler seg om.

Kong Håkon har sendt en hilsen hjem i anlednIng den P„, april hvor han
sårlig mInnes dem som under krigen har gitt sitt liv for vår felles sak.
Han apellerte til oss om å stå sammen under gjenoppbygningen av Norge, så
resultatet ble de falnes ofre verdig. Det er natur'!Ig for oss at 9, april
er de falnes dag. Det er en sorgens dag for vårt folk samtidig som dagen
har en appell til oss om innsats for frihet og rettferdighef, Allerede
9, april 1940 b gynte tyskerne sitt bakho1dsangee på nordmennene, De toN
pederte norske fart5yer og ikke mindre enn 377 rorske sjhfolk mistet livet
på denne måten i tida mellom 3, sept, 39 og 2, aprl 40. Under krigen 1
Norge gav 1400 nordnenn sitt liv under forsveret, Deriblandt er også sivi-
le mennesker som ble skutt irten den ringeete an'ednine til å forsvare seg.
25 000 norske sjömenn befant seg utenfor norsk -1.. rvann 9, april 40. Av dis
se menn i handelsflåten er etterhvert 3000 falt, De fleste av dem falt un-
der slaget om Atlanterhavet, andre under enstrengelsene på å bringe forsy-
ninger fram til våre.el'ierte styrker i Pussl and, mens etter andre omkom
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har også vårt med i f5rste linje under _de mange og drIstige landganner I
Afrika, Italia, Normandle osv. De var elltid blandt de firste som nådde
fram tll landgengsstedene. Den nerske krigsmarine har 7500 mann under våpen,
og de har hatt tap på tilsammen 600 mnn. Daså Innen krigsmarinen var tapene
stErst den f5rste tida, Vårt flyvåpen, som likesom handelsflåten og krigs-
marine, -har heydet seg blandt . de beste, har hatt tap på mellom 200 og 300
flygere. De norske landtropperhar i stor utetreknine måttef vente I disse
årene for å delta i Norees frigji5rIng„.AllIkevel taler 16 trekors på Sval-
bard,.4 i Normandie og 8 på Waleheren sitt tydelige eprog om deres iver
ter å komme ned. Norske commandostyrker har ofte vårt i land På Vestkysten,
og idag behersker norske styrker de befricide områder i nord.

Den norske hjemmefronten har if51ge tyske opplyseinger hatt 324d5de,
men I virkeligheten har tyskerne tatt livet av mange flere, lkanskje-deb .
belt så mange o. filandt tapene som hjemmefronten har hatt i sin nårmest for-
svarslöse kamp mot tyskerne må også regnes alle de tUsen tapre nordmenn
som sitter i konsentresjonsleire, Våre beste folk her hjemme var kanskje de
förste i kampen, og doeri stor utstrekning ikke lenger i våre rekker.. De
er falt, flyktet eller sitter i konsentrasjoneldre. De var .pioneeer i.vår
frihetskemp og skapte for en stor del den front som nå irtgjiires av hele fol-
ket. Det nerske folks tap under krigen hittil er visstnok under 10 COO
mann, eg I forhold til hele folkemengden er det ikke så meget§2T1våre al-
1 ierte etormekter har tapt. Men i Norge hvor befolkningen er så liten at
"Iwer fallen er bror og venne kan man Ikke telle i tall, men 1 mennesker.

Mens vi minnes.våre egne falne den 9, apri1, vil vi også ta med de
danske patrioter. I deree tapre kamp not rtyskerne eav de sine liv for

den same sak som de norske patrioter idet de foruten å slåss for sitteget
folks frie 1Iv ogeå har grepet effektivt inn i den alminnelige militåre
front under slaget om kommunikasjonene I nord. Danmark går sannsynlievis.
sin befrielse I miite f5r Norge, men deres befrielse vii f5les . for oss som
en del av vår egen, For det er.sterke bånd .som idag strekker seg over,Skae
gerak, •

Nordmenn, tiden er snart inne for vårt land! Vår front har fått mange
sår, og kampen ken b1.1 hard på slutten. Men vi har flere med oss mellom rek-
kene enn vi kan se., o -
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Uken er Monteomerys: Gjennom en rekke bril jante operasjoner på nordavsnit-
1-er han TeFri;edå avskråre hele den nordvestlige kvadrant av festnin-
gen Tyskland, og vil dermed oppnå en rekke meget betydningsfulle strategis-
ke mål : 1) å avs41re de tyske styrker I Nederland, ansiagsvis 100 000 mann,
2) gjennomföre en forholdsvis rask befrielse av !'rederland, som vel i 3ye-
blikket treneer det mer enn noe annet besatt område, 3) sette Haag-kysten
definitivt et av spIllet som basis for V-våpnene mot England, avskjåre
tyskerne adgangen til en rekke av de viktieste flåtehavner på Nordsjökysten
(Emden, W1lhelmshafen, Cuxhafen m,vj, foruten at Premen og I neete omgang
Hamburg settes ut av spillet både som havnebyer (viktige bl,a. for forbin-
delsen med Danmark og Norge) og som sentrer for tysk industri, ikke minst
ubåtverfter.

Den finete lås bak de tyske styrker I Nederland synes alt å hasmekket
idet foreindelsen mellom Vestholland og Tyskland er brt.tt, eller iallfall

på det n;.itereste brutt, gjennom den kanadiske 1. arres offensiv fra Arnhem-
avsnittet mot Zuldersj5en og ved luftl andsetninger i Området öst for sjöen.
7utpen og Deventer er tatt, og kanadlerne har fått kontakt med de flybårne
tropper leger nord. Det kjempes i 5rb1ikket I Meppel-distriktet og den

tige retreft-jernbane for tyskerne mellom Zwolle og Groningen er brutt.
Monteomerys neste stöts mot sj5en har fulgt elva Ems nordover, og de

britiske styrker er her trengt fram til et punkt bare 35 km fra Emden somunder frakten av el le r isnestfeltene i Sydhavet. !,er hendelsflåtes menn



ligger helt ute ved kysten. Den 3, stetkile går mot Wesermunningen og pre.men, og de mest framskutte p2nserspisser av 2. britiske arme står 8 km frabyen, serest foP dennea-Pyen Verden, scm også ligger ned Weser, noe lengersöröst, er.tatt.

Omgående bevegelse not Hamburg? I tillegg til disse 3 stel ut mot kystensynes man også å unne skim a konturene av en ny og enda drgjerrigere ope-resjon. Sår for Verden er de britiske styrker nemlig gått over Kgser på en,rekke steder, bl.a. ved det grobrede Minden, og stått videre åstover. Han-nover, som er et overordentlig v1ktig knutepunkt for hele Nordvesttysk-lands trafikknett og en betydningsfull InduStrIby (med bl.a. 2/3 av den
tyske bilrIng-produksjon), ble meldt erObret den 11. april; byen var, for-åvrig alt da ndrmest 1 hendene på de utenlandske arbeidere og alliertekrigsfangereeet tydelig tegn på en ökende opplesning i landet.

, I dette avsnitt, hvor også styrker fre den amerikanske 1, og 15, arnn5opererer, har så en kolonne rykket videre est over og står bere 8 km fra
byen Braunschweig, mens en annen rykker nordover langs jerfibanen fil Hanburg og allerede ndrmer seg Celle. Disse styrker har forlengst latt elva
Leine bak seg,,og når de har forserk Aller, som flyter forti Celle, vil deuten å stöte på roertnakurhindringer kunne rykke fram over den flate Inne-burger-hede, som . egner seg ypperlig for mekanIserte styrkers operasjoner,og dels rette en truseel firekte mot Hamburg og Elterlinjen, dels stötefram nordnnornvestnver eg hl,a. emfatte Premen fra'est. De fornentlige tys
ke planer on å vte metetend for alvor foran Premen og IIIeser-munningen vil
derned måtte avskrives, oe fynklends nest stårste by og stårste havn vil
-vdre direkte i feresonen.

Mot Magdeburg og lefezle. Lenger sår har amerikanerne på det ndrneste ut-
flankert byen Braunschweig og rykket inn i Goslar som ligger 1 den nordlf-ge utkant av Harz. Sör for fjellone har de etter erobringen av Gåttingen
også rykket videre estover og har nådd Nerdhausen, en by som ligger nesten10e km est-nordåst for Kassel. Dette vilsI at Wserlinjen alt er totaltgjennombrutt, at amerIkanerne står på terskelen tiI Sachsen og at de overslettelandet her rykker'faretruende ndr den store by Maedeburg og Elben-linjen. (Etter de seneste svenske meldIelger er Elben nådd s. for Magdeburg

lenger sår er Muhlhausen tatt og paseert, og 1 det innesluttede Eis-enach har 3, amerlkanske arne ne«dkjempet de siste motstandsreder, har er-•obret Gotha (med den tyske riksbanks gull- og valuta-reserve gjemk 1 en
saltgruve) og på det ndrmente inneslt:ttet Erfurk. Sdr for Theringerhar andre styrker tatt Schmalkalden og Meningen, og rykket frem til Ko-burg, bare 80 km fra den tsjokkoslovakiske grense. Her ståter 3, arne opp
til 7, amerikanske arnes avsnitt; den hdrner seg Schweinfurt ved Main (medde berönte kulelagerfabr1kker, som det allierte flyvåpen ifjor satte så
.meget inn på å bombe ut av krigen), og står barg 25 km fre Pemberg. Den
franske 1, arme står 15 kn fra Stuttgart.

Dette v11 .si at de amerlkanske arMeer alt retter en farlig trusel motdet sårsachsiske industrinmråde med byer som LeIpzig, Chemnitz og ( i nes-te omgeng) Dresden, og et faren for en klåving av Tyeklmd i en nordlie ogen sårlig sektor vokser betydelig for hver dag Som går. lImgrikanerne stårnå Ikke mer enn dobbelt så lengt fre Dresdon som russorno ved-Neisse, ogved on samordnet reffensIv fre_åst og vest, som men må forutse, vil klåvingen meget snark kunne vdre en kjennegjerninn, med avgjörende felger for detyske plener om å tret(f, see tilbake med hovedstyrkene til fjellene i sår
og forsåke å gjåre den sInte stend der,

likviderimen av RuhrT,neren enr jevnt og sikkert fremover. Perifere tyskestettepunkter semlam cq er tatt; og Duisburg, tnrhausen, Celsen-kirchen, Cortrund og Esson er Losatt; ved Kruppverkene i denne siste.bynadde all virksomhet lieget nodo etter det ödelegeende siste flyangrep
midten ev mars. Få 2 dager er det tett 36 000 mann til fenne 1 Nuhreomrad-et av en senlet anslått styrke på 100 000; det tyder ikee på at det hervil bli fört noe hårdnakket 'pinnsvinstilling"-forsvar av samme art som f.
eks, i Keniesberg og Dreslau på estfronten. Morelen er ikke lenger hva denvar 1 den tyske arme; 1 16pat av de to fårste uker etter evergangen overRh1nen ble det tatt 351 000 fanger, SIden invasjonen, som ennå ikke 1 igger

mer enn 10 måneder tilbake i tider, er def tett ever 1300 000 fanger Ivest, on nr rnenir -t let for tiden Ilir :'! ' emntyske rropper daglIg som fanger, falre og snrede eIlik v11 det ikke kunnefortsette lenge. I virkelighelen rr dcn tyske dIr alt ubenj,lpelig slått i
vest. Den videre ellierte frnrmykning er leret ' nn å erga-nisere trensporken av eene forband og forsyninger

De russiske fleeer, I/ed Oder-Meisse-frentm er Neserna fremdeles eessive,mem man kan sikkert regne med at den siste; avejereedo nftneniv en meeetndr foreståerle. Fppbyggingen av eteppen her tatt lang iid, oe store styrekernfra nordflenken er fårst i den siste tid blitt frigjert, etter Denzig-
Gdynias oe Kånigsbergs fall. At russerne vil vdre med om eIsto runde, kanmanense som gitt, De v11 sikkertIkke forsitte sin ejanse,fil A komm,efårettil Rerlin.

I mellomtiden fertsetter operesjorrne på fleyere med betydelige reS-ultater. Den 9, aprli kepitulerte restane ov garnIsoften 1 Kenigsberg, ca.30 000 mann med kommandenten general fasen. i eeissen, lot betegner av-
slutningen på en leneverig og foe'ntret kernesemher kostet tyskerne et
par hundre tusen mann ev eliteetyrkene, oe drt betyr at den tyske ledelse •definitivt må skrinlegge de storetilte pleeer om et nnerep fr2 0stpreussen,Pomnern mdt den lenge, utsatte reesinke nortifIanke. Plent byttet i Kånigs-berg var 2000 kanonere 8503 hiler og 000 lokomotiver!

Ikke mindre betydningsfulle er operasjonene en, sårflåyen, hvor Tolbucehin og Malinovskl etter Hretielaves fell den S. neeIl rettet et lyrsnarkdobbeltstet mot Wien. Den iisterrikeke hovedeted . sgm en stor industribyog har en viktig stretegisk beliggefinet eon spernen-Ullirg i Ponaudalen, erhelt omrineet, og 9/10 ev den befiener see nå eå russernes render, til
tross for al kommendenten, SS-geneielen Seep en ev Hitlers mesttrofaste, ga ordre tIl- et don sknIle foreveres tIl siste mann, og til trossfor et russerne for ,N s de enneo vekre gemle tyenineer vesontlig harkjempet seg vel ejennom entene med lef.to eutematvneen ne bar avstått fre
bruken av ert1lleri, - Nord for Fratisinva rykker eedre av MalinovskIsstyrker nordover mot Hene (I3rUnn) ec vest for Mon videre gjennom Donau-daTen 1 retn1ng av Linz, menestyrker fre Telbuchine ermeerupne presserseg serover gjennom Semmerine-skaret.not Cr2n,

PåItelleefrontee, hvor det beee ter nårt lokel vir'esoaret i v1eter, erdot sett 1nn en åyensynlig stårra offeesv på den åsti1ee sekter, fre Do-logne-avsnWet til Aekfaterhevet. Hvis mee klerer å Invte gjennom (t11
tross for at fronton hnit siden invesjonen her vdrt stemoderlig-belhandlet cv den allierte overledelse), vi det eemmen med det resmiske ståt0sterrike mot Steiereerk u:rj Kirfiten ce der nkte virksoebet i Juneslavia(hvor Sarejevo ble stermet don I,, eer!1) kunen Lnirnse ! farr ca nensIee
store tyske styrker (10 divisjoner?) snm enen befinner eeg 1 Posnia, Krn-atin, Slevonle og Slovenie, fornentlig som en flenkedekn1ng forden sertyske A1pefestning. De nå elt generes betydelfe ae et deres jernba-ne Men-Grez-Zagreb er aveknret,

Det fjerne Ostern Kempenepå I nyu..Kyueerneeen ertsetter, r2en je,pense metsten-er nce sterkere, nen enerikanerneTIr Iran, eg her egsågått 1 land på en annen åy i geuppen, 10 km tre 1<inneee 7nd et sjå- ogluftslag 7.-8,eprIl ble jepenernee etårste sleerkie,P5000 tonneren"Yenatou senket, sammen med to kryssere on ee jeeern nelu-åyene, nellomFilippinene og Horree, er ne reneet etter nenr1Oene'e 1-nnteenn der, or, på
Luzon fortsetter fremgengen. - I Purne enr in= hritiske eree videre fram.

Krigen i luflon. De all, areeffs hurtip frenrykk1ne i vest her nedfårk atden strateeinke bombing nå blir Innsentenrt em mål 1 Inar,"- og LI1dt-fyskland.Med "Happy Velley's'( de ell, flygerts heicegnelne sffi el i elthar mottatt en tenbeiect på 150,000 renn: rutnerofTinJ. ierik3nerneog en rekke ev Veste'lyeklends trefikLscetre på ell, heder hr U0s =',onber .fl,pmmfld cffit til stereegree å ebntverfteen •I de nerd-taske eeer, eens den3, emerikenske luftstvrr hertelt erne ev flneleseeen 1eenbenenål, olje- og



apendepoter MellomeTesklend. Foruten et dagangrep.med 6 og:10 tonnsbomber mot ubtreeJer LflJ har br. styrker på 1000, 900 og 650 tungebombef1y rettel 3 nattenerep mot Hamburgs og Klels ubåtverffer. Spesf.ellt er Kfel nå viktig for nazistenes ubåtindustri, fdet byen har 3 sto-re verfter som sefter sammen ubåter av deler febrikert over hele Tysk-land, Under tirsdagens angreP på Kiel senket engelskmennene også detkjente tyske lommeslagskip, 10.000 tonneren "AdmIrel Seheer".Rver dag I denne uken har amerfkanerne vårt på vingen inn over MIdt-Tyskland med styrker på 1200-1300 tunge bombefly eskortert av 930-800 jagere, Sårlig har tyske flyplasser for rekyldrevne fly i Rerlin- og.Mun..chen-områdene vårt viet stor oppmerksomhet. For förste gang på 5 ukergjorde Luftwaffe alvorlig Motstand undet det store dagangrep 16rdag-. 116tyske ffy ble da ödelagt på bakken og 106 skutt ned. Tirsdag tapte tysI(-erne 284 maskiner på bakken og 211 luften. Amerfkanernee tap har he/efiden.vårt meget lette., 300 oppgir et tyskerne i jan. 1945 tapte 174 fly-på bakken, I feb. 568, i dars 1119 og 1 de förste 10 dager av april 2000De taktiske styrker f vest har i denne uken sårlfg angrepet deke retrettlinjer frn Nederland, hvor hundrevls av kj6ret6yer er blitt.satt ut av spillet. Jgerflyene som benytter tyske flyplasser, har fler.lin Innen lett rekkevidde. Mentgomerys avskjåring av Ho1land 'har afthatt en meget gledelfg virkning fOr den engelekebefolkning. Siden skjårtorsdag har tyskerne fkke sendt noe V-yåpen mot England. Dette behöverikke nådvendigvis å befy at brifene nå ereutenfor fare for disse angrep,idet V-1 også kan startes fra flY, 09 det er mulig af V.,2.kan sendes utfre andre baser enn de hollandske, kanskje fre Norges s6rvestkyst.'«F melder at den briliske flyakflvitet 1, norske farvann er blfttfemdoblet I de sfste ukene. Torsdag ble et tysk forsyningeskip satt fbrann 1 Årchiefjord, fredag etterlot Beaufbliters6handelsskip og et eskortefart6y i synkende tlIsfand 1 Kattegatt, sbndag opPnådde Coettal-Command's fly ful/freffere på to handelssklp på Norskekysten og mandagble 6 lyske fart6yer vel til Morge med ubåt-diselolje saft 1 brannKattegatt, En tysk 50:r! Hn,e;r er også senket av britfeke fly ved Vad- -heim i Sognefjorden, - o

En oppsiktsvekkende meTIng i cren norske sending fra Amerika den 8. ap-.ril sa at-Jen norske roT.rinq her bedt den svenske om å oppgi sin n6y-tralltet eg rykke inn i Soppo. som ikke er bekreffet fra lon-don, må våre fellnktig og entegelig bygge på korrespondentrepporter. Iyeblikket kan noppe hverken noreke eller ellierte myndigheterha noenInteresse av en svensk Innmarej i Norge, En annen ting er hva som kanblf aktuelt hvis tyskerne her nekter å kapItulere etter Tyeklands sammenbrudd og kanskje endog i siste omgang vfl opprette et terrorvelde og fortnstalfe ödeleggelser over hefe landet 1 Finnmark-målestokk.

Russland har oppsagt n6ytrelitetsavtalen med JaPan. Den skulle löpe etår tfl, men russerne mener at Japan ved å angripe Russlands allierte ogstöttet dets fiende Tyskland har misligholdt avtalen, og at Russland dermed står fritt. Det formelle grunnlag er dermed fil stede for russiskdeltagelse I krigen not Japan etferat Tyskland er beseiret, Om def vilskje, vet ennå ingen, men spOrsmålet om å stille til rådfghet russfskebaser I Vladivostok-området kan fallfall om ikke lenge bll aktuelt.

Den tsjekkoslovakiske eksilregjering i london er via Moskva vendtke fil hjemlandef og har tatt opphold i Kosice, RegjerIngen er senereblitt omdannet, og den nye regjeringen betegnes som et kompromiss-mellomde radikale og de borgerlige partiene. Den består forelöpfg at 16 medlemmer, hvorav 6 representerer STovaklet. Kommunistene innehar 6 av minis-terpostene. Som statsminister er Ripka blitt avl6st av FirlInger, tidlf-gere ambassaar f Moskva, Krigsminfster er general Svolooda, som haret det tjeekkoslovakiske annekorps i Ruesland under krIgen. PresidentBenesj uttaler at den nye renjering bare skal-fungere provisorisk inntllforholdene fIllater elMnrolfge vafg. Et godt forhold tfl Sovjefunionenblir et hovedpunkt i to1:Yoolovakisk utenrlkspolitikk.
- o

einnmark relser seg.

Et halvtår er gått siden den fdrste stripe norsk jord ble befr1dd.Ethelvt år siden tvangeeveJwerIngens og "finnmarkiseringens" redsler spredtesorg og harMe over hele landet oglangfutover norse-jronsen.,Nvordan harforholdene-uMklet seO de befridde områdee 1 don tld som er fbrldpet sld-en dengang? VI lar spersmålet gå v1dera til en nordmann som nylig er kommetfra FInnmark.
- FInnmark fikk den rykke å bli den fReste frle del av Norge. Men detble en dyrekjöpt frihet Det Var.et til gr6rnen h&jetog ddelagt land somlå t.11bake etter tyskernes retrett. Sjelden har noen nordmeon stått overforen vanskeligere oppgave enn den de menn og kVinner ble budt som skulle tafaft på gjenreisningen. Knapt 14 deger etterat de f6rste ruselske avdelin-ger vår gått bver norske,grensen, kom de fErste norske mIl iftire styrker og enrekke norske siVile representanter fll S6r-Varanger (6, nov;), De Var altfe.lokale myndIghele( frådt i virksomnhe Flere steder. Den nye fylkesmannen,redaktör Peder Hqlt Vardds tidligere ordfdrer arb.ddeT Vadsd, ogkenes.hadde fått igjen singamle ordfdrer, Sverre DElViL Uet var en stor for-del at de norske sivIle representanter for en rekke av deeartementene,-m'eden gang kunne oppta samarbeide med lovligs norske myndigheter.Etterhvert er vel s;v!ladministras'Ynen blItt vide!'euthYgoet.-Ja, det gjelder både statse, oe kommuneadministrasjonen. Itfylkesutvelg ble tIdlig tilsatt ovaterlfg nek er fylkesledelsen tillagten ganske vidstrakt myndighet, Ordfårerese lensmenn er oppnevnt i de befr101-de herredene, likeså forsyningsnemder og saviet mulig andre kommunale organ-er, Ikke minst viktig er,det at et:lovlfg rettsvesen og et polftf som fölgerrettsstatehs prinsipper, er gjenopprettet.. Saledas cr en del av de norske pe.fititropper i Sverfge fl6vet nordover.- Det kae ooeå ne'vnes at,samarbeidetmellod den norske stat og den norske kfrke er gjeropprettet 1 de befridde om-rådeneZ,' Kfrkens brudd med statsmyediehetene 1 1942 gjalt jo bare det gufeling-ske voldsregimet,'Den uredde Trondhefmspresten, eme Fjellbu, Velkjent frakirkenes kamp rfnt nazfemon, er utnevnt tfl biskop 1 det befrlød6 FInnmark.Han skal fungere inntil Hålogalendshfspen, Krohn-Hansene igjen kan bestyresitt embete,

••• Det mest akUtte problem for de nye myndieheter var vel forsynlngene?- Ubetinget, 0g jeg vil sf: forsyningssp6remålet 1 videste forstand,Detgjaldt I fdrste omgårg å skeffe mat, kljr, le viktigete hgsgeråd, og ikkeminst husVår og brensel til befelkHngen som.for et6rstedeler, etod helt påbar bakke etter tyskefnes her'Inger, iNeste oppgeve er å få arbeldslivet 1-geng igjen: skaffe Wer,:driveteff og redskap til fiskeroåtene, frekkraft,kenstgj6dsel, for og seftepoteter tfl jordbreket, En kjempeoepgave når entenker på hvor fortvilte forheldene var St6rstedelen av ffskesk6ytehe Versenket eller brent, ja selv snåbåtene eg flskeredskapene hadde.tyskerne dde-lagt hvor de kunne, AvsvTdde'hus og nedslaktede besetninger overalt, og etområde såstort som DarrSrk så og si blotlet for transportmidler. Legg hertilmdrketid.og vinterkulde og on eneste lang og utsatt transportvei fru Englandhvor foryningene måtte hentes..
De norSke myndigheter •Storbrittennia gikk imidlert1d fra fdrstestund inn for å skaffe hjelp så hurfig son nelig. En hadde hapet å få et for-syningsskip avgårde samtldia med de 1".:Yste troppene, man det Tot seg desverreikke gjåre. , Så anspent som de alifertes trersportei;etesjon or under de veldi-ge operasjoher i Europa ('Isten, er det ugjFrlig å få selv et enkelt skipfrigitt på.kort varsel. Imfdlerfid ble det sendt 150 tonn matvarer med denbritiske krysser som fdrte over de norske styrkene„ Det var etter sigendefdrste gang 1 denebritIske flåtes hIstorle at et krigSskio hedde sivil lastombord„ For den som vet hver ugjerne brfftene brytor medsihe trndfsjoner,sfer det endel om vår goedewil; 1 Enelaed, •

Ved fdrste anledning ble så et av våre handelsskip utrustet og eendtnordover. Dermed var'der iyobi ikkelige n6d avhjuleet. I de områder som er un-der norsk kontroll, har i det helefngen dfrekle eultef eefvoM det har vårklite mat. Heller ikke hoe folk tatt skade av frost og kulde, Jeg v11 ogsåfremheve at fjellsamenes rakrygeede opptreden bet6d en Vesnetlig hjelp formalforsyningene, Tfl tre'ss for lEfter og trussler fre Jonas Ife personligreddet de reinbestanden - over40.000dyr - inn nå vidda utenfor tyskernes



rekkevIdde. Den normale.nedslaktningen av flere tusen reln gav oss en uvur
derlin tileang på kr61(. (Om flskesituasjonen uttalte statsråd FrIhagen
etter sitt besdk Flnnmark nylig: Fisket utgjdr 80Z av Finnearkens riåring
liv 1 vanlige tider. Idag er det bare vel 100 fiskebåter igjen - og det er
-småbåter - men likevel får man dekket det daglige behey for fisk. Huadyr-
bestanden er det gått hardi utever; Etter de opplysninger som forel igger
er det igjen i fylket; 260 hester, 3000 kjyr, 4000 sauer, 140 hdns og ing-
en griser. Men det er kommet store forsyninger til Finnmark, og Frihagen
uttalte at man hittil hadde gått ut fra de resjoner som gjeldt fdr befriel

men snart vIlle on dkning,b11 g)ennomfdrt).
• r den vanskel ige transportsituasjon blitt nce bedre etterhvert?
- Indel. ken det er fromdeles et av våre vanskeligste probl orner. Alle

bil ene oc; de .fleste hestene tok tyskerne med seg. Bruene ble sprengt, Det
vi e'tte klarn ossred var rein og pulk og på kortere distanser skiene.En.
del biler fikk vi overlatt av russerne,Plen vi trenger mange flere. Avetan
dene dcenorrre. (Senere er det kommet bller også fra England).•- Oaså'te-
lefen og telegrafnettet hadde tyskerne resert så godt de kunne, De viktig
ste linjene er etterhvert provisorisk bygget opp, så vi har en nddtdrfetig
forhinnelse tir en rekke steder. Vadsdkringkasteren sprengte tyskerne..V1
har regfemessig flyforbindelse med Sverige. Dift er en god hjelp eg.gir oss
bl .a..postforbindelse med utenvordenen.

- Bel igforhol dene?
De er naturl ig nok sletto selvem de varierer en del fra sted til,

Sted, med graden av tyskernes ddeleggelser og etter hvor mange folk som
klarte å redde seg unna tvangsevakueringen, Kirkenes og Vedsd rakk ikke '-
tYskerne å tvengsevekuere, Selve Kirkenes med A/S Sydvarangers store grube
og fahrikkanlegg ble imidlertid totalt resert, men boligkvarterene i fore
"steden Björnevatn står delvis igjen.. Der har .de fl este. av byens folk fått
iak oVer hodet, selvomde bor trengt. Verdfl er så og si utslettet. Likeså
Hammerfest.. Ja, selv kirkestedene Karasjok og Kautokeino langt Inne på Fin
marksvidde ble ikke spart. Stort sett kan en si at ddeleggelsen er mer
total jo lenger vest en kommer og tyskerne fikk den tld de trengte,
ille er det de stedene hvor tyskerne kom igjen etter den förste rotretten;
Det gjelder bl.a. Nordkynnhalvdya med de store fiskev'årene Sehamn, Gamvik
og Berlevåg. Stort var det ikke tyskerne lot igjen etterseg fOrste gang,-
dacc dro sin vei, men I itt fikk de befolkningen•reddetmed seg opp 1 fjel-
let.hvor de holdt seg skjult -111 lyskerne var borte. Da kom de ned igjen
on fersdkte å innrette seg sern de, best kunne mellom ruineneken en dag
koM Herrefolket tIlbake på strandhugg. svidde av de 1ill som var iglen

jeget otter folk med bledhunder rundt i fjellet. Dermed var de siste
livs•edI•.',heter brielant og endel av befolkningen ble evakuert östover til

r. Som kjent ar ege flere hundre mennesker evakuert 111 England på
krIgsskip.fra Sdrdya den store dva utenfor Vestfinnmark.
es har folk steet seo sammen på et vis 1 jordgarnmer, hytter og un

'vede båter, Dot har gått, fordi det måtte gå; men -det er klart at
ken det venskel ie fortsette på denne måten. -Desverre er skegon 1

Hse Tene illo medfert ev tyskernes rovhugst, så den tåler knapt vt-
ferlIeere belastn1ng. V håper å få opp trevIrke til husbygning fra
ge be Finnlend når velenekl ir åene 111 • våren. Fra Engl and har.v1
fått noen mgelske brakker s.k, "Nissen-huts" -, men det monner så
eltfer 1

- Hverdon er hel set 11 st enden?
- Vi her heldigvis klert å unngå alvorlige epidemier, og håper å slip

pr 11.?,1 ogsåfor framtiden. "."en det er klart at skabb og utdy- trives•i de
ine holigene, hvor de hygleniske forhold er alt annet enn tIlfredsstil

lende. Ligene våre gjdr et stort arbeide under vanskelige forhold. Uten
beklelmelse for de andra så jeg få framheve ett navn: Cunnar Johnson, tid
llger overl'åge ved Pslo I egevekt, Han har gjort en kjempetnnsats som sent
vil bli elemt av felkot i Finnmark.

- Hvorden har folk allers klart seg Igjennom den lange okkuposjonstid
en?

Påmange nlåter har finnmarkIngene v' Art utsatt for hardere påkjegning-
er enn fel k I andre lordsdeler. Sdrveranger f. eks, levde den norske be-
folkningen som en liten mineritet i en stor tysk mil itUrl el r, Kirfienes var

jo hele tiden hoved6asen for Ilunnanskfrenten. Tyske soldeter ble tvengsin 
Insjert overelt 1 privothesene. Store deler av den mannl lee brJel
dratt inn i tyske arbeide til vanvittig hdye ldnninger som fdrte til ren in-
flosjon. Hertil korn et Finnmark var så og si isolert fre resten 0v lendet
de siste årene,'

--Apropos inflasjon, hvordener pengesituesjonen ordnet nå?
• De gemle sedleno gjelder fremdeles. kon ldnnYgene er sfibilisert 1

samsver med avtalene mellom Arbeidsgiverforeningen og Landsorganisesjonen.
Deto organsasjoner ble som kjent enige om et dyrtidstillegg på 30 dro pr.
time for voksne arbeidere, 20 dre fer voksne kvinner og et prosenttillegg på

- Uegynner kulturlivet å ta seg opp igjen?
Det er klart at det alt Vesentlige av liden og kreftene er gått mod

til å skaffe de mest r ddvendige materielle goder, ken vitebegj'året og lese-
lysten er stor blent folk, og det er at stort og udekket behov for InformaQ:
sjen om hva som er skjedd og skjer ute 1 vorden. Ikke lenge etter befriel-
sen, så den ftirste evisen dagens lys. Det ver den gemle avisen "Folkets Fri-
het", redigr;rt ev Iver Viken, som fikk Bren ov å trykkedcf•årste fri ord 1
at fritt Uorge igjen. - Jdrgen Juve har orbeidet her oppe fre ftirste stund.
VI har også het't besdk av presseettasje Schive fra .1(jesjonen 1 Stockholm
og ev Oiav Rytter fra kersk Rikskringkasting 1 London. - Det kan også nevnes
at Idrettsfolkot .nr begynt å rdm på sog etter den lenge pausen.

- Hvo med rettsopegjdret med våre hjemlige landssvikere?
- De. "stdrste" av nezistene våre reddet seg sydover i gedtid. Bortsett

fra Rudel f kleugen, vareerdfdreren 1 Kirkenes og lendets kenskje stdrste.
.brakkeberen, ifllsen, var det mest småfolk igjen. Endel er salt fest, men
det er ikke overflod v orrestasjonslokeler. Det er forresten rant Fleut å
se hvor liten verdighet det er igjen I de "statsK:reade" sen v-r så hdye

hetten, Russerne hor Ikke på noen måte blendet seg opp 1 rettsopeg
men hele tiden betraktet det som et rent indre norsk enl ionende. fil tres,
for "Aftenpostens" dramatiske nakkeskuddsberetninger, lver
gen og alle de endre den dog idag.

Den mil ittire situasjon?
Etterat de tyske bovedstyrker her trukket seg tilbake syd

lyngen-linjen, er Uord-froms og endel av Vest-Finnmark riårmest et Ingen-
maninsland, hvor bere spredte tyske og norske. patrul jer oporerer. herr fest
frontl inje kan en ikke snekke om I disse uvel somme og vidstrekte trektene.
Hel ler Ikke er det kommet til stdrre kemphandlinyer vestenfor Tane-linjen.
I de befridde områdene er endel av den varnepliktige ungeommen ettorhvert
mobilisert og tIbluttet de norske styrkene fre Sterbrittannia, Pe hardfre
finnearksguttene egner seg utmerket t 11 den sl itsomme pptrul jetjenesten.

- Forholdet til ressorne?
- Det er det oller beste. De russiskemilitkire myndigheter har opp-

trådt k.elt igjennom korrekt, og tropeene er vel disipl inerte. Russerne har
ikke bare latt Våre å gripe Inn 1 den norske sivIlforveltning; de her Ikke
engeng en obeerver eller forbinnelsesoffiscr hos våre sivile myndigheter .
ngsåpå fl ere efdre emråder her våre russiske al 1 ierte unnl ett å utnytte si-
no rettigheter et.ter mll itkavtalen ev mei 1944. Således her de til dags da-
to rekvirert et eneste norsk privathus. russiske soldatene sover ute
uoder åpen himmel, Det kan også nevnes at resserine har eåtett sen hele mat-
forsyningen - ikke bere til seg selv, men også til alle do norsk
styrkene. VI har altså fått det beste inntrykk ev russerne, og jeg tror jeg
tdr si u±-n å skryte at vi nerdmenn her alskillig bos dern.

- ,Hva mener om framtideni
- jeg -r optimist.tross alt. Det 'er gedt to i fino,rerkingone, og de har

ikke tept motet.. Iegen sem ikke selv har opplevd det kee fetto hvor herjet
1 andet er eg hv 1 ke 1 idel er fol ket har gjennomgått, u,e1 ejel der kåde de som
ble slept sydover ev tyskerne og de som hang så fast vad heimjerdee så do
trosset sult og f,re eig rdmte til fjells. 1'enge heltedåder er tetf''rt i dat
stille. Vi holder nå på å. bygge opp t se.rifunn fra ci ren primitive le-
monter. Finemark ver ikke noe rIkt fylke fr , og det er eelveget et vi tren-
ger ell den hjelp vi kan få i mange år fremover. Uet ver nok så et
goofte blo tilsidesatt fhr krigen, Sen det må v'Bre en ol ikt :åressak •ier
 ila lendet at Einemark kommer 1 fdrsto rekke i gjenreisninee-rbeidet.



ukteelkemtegeter blem ealte 411 Neeee.

Del er 5 år siden tyskerne argrep Norge. I hele Lenne tid har nerde

menn ute og hjemme, ledet av den ukuelige Håkon den 7., förk en stadig

kampfor frtheten, Sjåfolk, soldater, marinens menn og flygere har kjempet

side om side med menn fre Storbrittannie. Vi som har hatt den lykke å

beide på fri jord 1 et frilt land har med heundring sett på den norske

hjemmefronts stille, Intense kamp mot nazistene. 1 den siste tid har öye-

blikket vårt inne til en offensiv sabotasjekamp mot fiendens trepper og

kommun1kasjoner, Den har vårt fremrakende planlagt og satt i verk koordie

nerk med den allferts overkommandos behov. Det er oppnådd bemerkelsesver-

dige resultater. Det er godt å minnes at nazistene hver eneste dag har

lidt nederlae overfoP de tepre nordmenn, hvis mot er like stort som deres

antall er lite. Det blir eirke stunder får den endelige frigjörelse, men

elutten på Norges lidelser kan skimtes. Når den tfd kommer vil det norske

folks store konstruktive krefter bli frigjork for å skape et nytt, demo-

kratisk Morge, som skal ta plass i de forenede nasjonerseråd. Våre to folk

hylder de samme idehler og den samme demokratiske styreform. Til disse

bånd fra tidllgere er kommet et nytt i den felles fare vi står overfor, og

som,v1 går ut av til felles seir og gjenoppbyggningsoppgaver.

- o -

Statspolttlet tar stikkpråver på ell innenlandek post. Det ferekommer sta

7TFe-s-rioner p,n t felk har ekrevet uforsfletig 1 privetbrev,Skr1e

aldri noe eem ken brince deg selv eller endre i klörne på Stapo! Alle

bre\;.kan komme 1 ureete hender. - o

"Krigen er srlar slutt se_" Noen mennesker synes idåg det er mindre grun

tIl å våre foreelig- enn 171:e fordi "krigen snark er Det skulle

eeite un;3dvendig å si et denne oppfetnine er så gal som vel mulig. Hjemme-

frentens kamp bl1r stedig viktigere, oq Gestapo felgelig stedig ivrigere

og Mer utspekulerte 1 sine metoder, Dette gjelder ikke minst når krigen

er slutt på kontinentet, mens tyskerne frendeles har makten 1 Norge, De, må

ingen 1 gleden over el krigen er slutt plumpe ut med det hnn vet.

Det ar videre en nokså utbredt opefatning (blent menn) at kvinner pre

ter uforsiktig vekk, mens menn er tause og tr2uste. I(en vi tror l'esmunnet-

heken er noenlumne lIkt fordelt pe de to klånn,

Man kan si at del er landeforråderi å väre lösmunnet. Det er riktig,

Men fårst oe fremSt tyder det på at vedkommende er et fjols, som er så

stolt av det han ( eller hum ) vet at han ikke kan Folc-"T det, Hold

kleft! - o -

Fra Gudbrendsdalen meldes del at 4 mann som holdt 111 på Ravnesetra når Ot

ta, har vårt 1 kamp med tyske politistyrker. Karene kom 1 påsken ned til

gården Havn, hvor de hle overrasket av det tyske pellti. Det kom til skudd

veksling. En Oberlytnent, som var sjef på Dombås, ble skutt. 3 av de non-

skee deriblandt gårdens eier, fnit, Den 4. kom seg unna. En patrulje ble

sendt opp til setre, som 11gger ikke langt fra Peer Gynthytte. Her fant

de radlosender oq motteker. Setra ble svidd av.

I Vågåmo her det ogse \eirt kemper. Under en razzia etter en ung gutt,

skjåt en familiefar to tyskere og dernest seg selv. Også i Skjeak har det

vårk urolieheter. Alle steder arresterte tyskerne vilt, endag gutter på 11

eg 14 år, De arresterke er fårt til Dombås. Man mener at grunnen til uroen

er de fallskjermjecere, spm vi meldte om 1 forrige nr. Tyskerne driver

klappjekt etter dem i fjelleno, o

Den svense regjerire er se,tvkket i at 200av eedlemmene 1 Det svensk-

norske—fiTiiTligfork,nr'rt f'r JtJannelse ved den svenske forsvismekts de-

poter. Sekrt-ren i fertenJet, red2ktör Olov Jansen uttaler at forhundet

nå teller 1000 medlemeer, r-n men venter at innmeldelsene vil stronne

raskt inn ettPr regjeringene teelutning.
o -

Det foregår for liden ternelle reget skygging. Se opp!

må ee 4emmever . 1kke fitbeke".

. Den danske politiker J. Christmas M511er har nylig vnnt1 Sverigefor

overIeggningee med svenske myndigheter og representanter for den danske

hjemmefrent,Vår Mederbeider fikk anledning til et tntervju. Chnistmas

er vor leder for det denske konservative parti, llan var folketingsmann og

en lid statsred 1 Steunings samlingsregjering i 1940. Såvidt viteS lier han

betydd mer ene kanskje noen annen for dannelsen av dee danske.hjemnefrent.

I aHl 1942 måtte han forlate landet, dro til England og ble formenn 1 Det

danske råd i London, ror dansker ute og hjemme er han blitt et semlende

eunkt.
Hva mener De om behandlingen av Tyskland etter krigen?.

e TYskland nå avernes grundig-og effektivt for lenge tider framover.

Den tyske militarismen ne knekkes ordentlig. Krigsforbryterne må straffes

med ytterste strenghet og oppglåret med dem må gjåreshurtig og bestemt.Man .

må begynne med de stårste. Hvis noen skal slippe unna, må det våre de små.

Avvepningen av tyskerne og oppgjdret med nazismen og militarismen må

altså gjennomfkes hurtig, hårdt og effektivt; men derimot er jeg en avgjork

motstander .av en eppstykning av Tyskland. landet må beholde sin enhet, og

jee tror at vi må gi tyskerne de samme åkonomiske betingelser som andre

folk. Det er vel ikke rettferdig og rimelig, men det er klokt. Hvis tysker,.

ne blir holdt nede 1 fattigdom og elendighet, nårer vi deres hat og gir mU.

lighe'L for naste Hitler. Når vi planlegger for behandlingen av Tyskland,må

elt1d Wde eeee for dynene: å skepe en fred som holder.

F-or Denmarks vedkommende er dat ganske klark at flerkellet av befolk-

ningan ereker at Denmerk forksatt skal våre en nasjonalstate Vi önskerikke

tysk pmråde. Derlmot kan det vel våre riktig at Holland for en tid framover

fer tysk jard.som arskatning for de oversvåmte områder. Dette er jo en live,

betingelse for lendet. Dessuten vil Tysklands grense mot Polen bli flyttet

vestover, Hen len bMr ikke, som segt, lemleste .Tyskland slik at det ikke

ean s1kre sine eleeyggere en rimelig levestandarel.

e Hve nener De om omskolning ev det tyske folket?

Tyskerne vil eldri la seg oppdre av utenlnndske lårere. HVis deskal

omskoles, sm må de gjåre det selv. Vi får håpe at dekanfinne frem tll

viliserte og hueene ideeler. Det91 mulig at de kan låre meget gjennom kom.

menali solvstyre. Dette'ken gi landet nye menn, og det vil vise oss landets

hensiker ee lkv1k1tree,
ener Mm el Deneerk bår vire med på okkupasjonen av Tyskland?

Je, og jeg menee det vil våre heldig om Tysklands neboer ken glåre

seg gjellende ner Tysklends framtidige sklehne avgjeres., Jeg tror nt vi dan-

sker vil våre klekere når det gjelder rpoblemet Tyskland enn engelskmene og

eeerikenera, ».,asjonee som har vårt Tysklends neheer, vel ev sorgelig erfer-

1neer, hve det vil si, og de nesjoner som har gjennomgått tysk okkupasjon

har ganeke erdre forutsetninger for å forstå problemet TYskland enn.de angel.

seks eke s:olkene. Vi må ikke vente at disse nasjonene ekal huske lenge noe

de ikke selv har opplevet.
- det ikke Deres mening at men gjår seg skyldig 1 en alvorlig feil-

lakeise hvis men skjelner mellom nezismen og det tyske folket:

Jo, jeg ker ikke se noe som taler fer å skille mellom folket og dets

ledere Forrige gnng var det kritikk og bestemt motstand mot den tyskekrigs

politikken innen folket; men liebknecht og hans venner var for få og uten

innflyielse. Denne krfgen cr I langt stårre utstrekning enn den forrige det

kvske folkets krig, "aziregimet ville ha vårt umulig hvis ikke Ritler hadde

epellert til noe veseetlig i det tyske folkets karekter. Framlidige genera-

ejener vil ikke kunne forstå hvorledes "Mein Kampf" kunne bli en hel nasjons

bibel, hvis de ikke erkjenner at den uttrykte et folks innerste aspirasjenen.

Derfor kunne Hitler få mekten med slik fentestisk letthet. Er del noen som

vflee på at helo det tyske folk ville he eksepterk Hltler OQnnztsmen hvis

Itler hadde vunnet krigen 1 1940 eller 41? Til syvende og sist er det in-

gen foeekjel mellomErzberger, Stresemenn og Hitler. Alt fre våpenstill-

stendedegen I 15l8 tfe denne krigen forberedt, og tyskerne fors5ker nå å så

eeeen til en tersi . .erdenskeig. Men, son s2gt, vi får håpe at vl kan le.

1e utei:,"eeen s 1k at det ±yske folket selv finner nye og humane idealer.



Tror at stiastatene vii f noe å si i det fremtidige internesjo-nal e samarbei det7
Ja, hvis vi er lvkUae nok, Det er 1ngen line Veien for at vi kangjbre oss sterkt gjellende hvis vi har folk med stor 'a/ktignet og klokskapFridtjof yansen er vel det beste eksemelet på hverda'el en reeresentant for

et lite folk kanutrette et verdensarbeide. Småstatene har mange vYe+.1eeoppgaver i samubidet rj om narjonene, og stermekteie Wir _11(ke få det av-gjrende ordet ordi de har ydot mest av krigsarstrengel sene, Småstatenehar relativt tatt sin dol ev hyrden, og 1 enkelte hanseende har deres byr-der'ykt tyngere enn i . Enelands eg lISAs Av de 2 t'store" er det bare
Russlondasem her epplev.; ip.1;";onen,

Apropos stormektee, cc Deres syn på Ruseland? De er je gammelhiiyrepolit ikea„
• Jeg trer ei den f..i,enean;:ge mistenksomheten on venskelighetene som

har eksistert 1 forbindelee ord Hussl and, har sin vesentlige grunn i at vikjenner for lite til Russland æi Russland for 1¶te til oss.Hvis vi mhter
dem med tillit, vil de mte oes sod tilliL Forrig synes joe at utviklin
gen i Finnland og Mord41orge f, 'eks, er meget oppreetrende og den ber gi
oss tillit tilaWjetun1enenSgode vilje til samarbeld med de andre nasjoenene.

- Hva mener De qnn de daneke kommunister og om samarbeidet m&lom
munistene og '

- Keimmunistere hergjort ensforinnsats for emelm..rks frihet, Helt
fra. begynnel sem m' åtte...de arbeide iilegelt part iet  1 e jo forbudt og de
har en fast organ1Sasjon.og stor.dyktighet 1 det iflmgale arbeidet. Samar,beidet mellom kommistene og de andre har hele tIden oått fint.Når ungkonservative, kommunister og kristelige miiter hvemedre den felles kamp for
Danmarks frihet, er det klart de kommer til å ee på hverandre med andreöyne enn fdra (ChriStmas fiöller har gode erfaringer på dette nmrådet, Deter 1kke lenger noen hewelighet. at den konservative fl,heistmas Möllor ogkommun1stledersn Aksel Larsen. sammen grunnla den danske motstandsbevegel-
sen og startet den fdrste illegale avis31 "Fritt DaemarP.)

. Hva er Deres syn på forholdet mellom matetandebevegeIsen og de gam-le pol itiske partiene?
Mototandsbevegelsens mål var frd begynnelsen av yi skulle

re krig mot Tysk and oe, forse å få Denmark anerkjent som en av de allierte nasjonenea Vårt middel I kempoder rerst og feeest sabotasjen. Til
begynne med nadde vi pertione og den offielelle ..)o.littkkens menn mot oss.
Men idete har motstandebevegelsens linje seiret, I1e.!E det eenske folketfatter og anerkjenmer Idon sE:botasjei injen. EL*er mots:endSeevegelsens
seir har de gamle .partiers mcmi lovet "smukt" opp til denne

- Tror De at e;::.vcoelsen har noen tr,ntid som selvstendigpo.
1itis!‹ pactiT

t;',otetanc:sr,Jog;-;',nen er altfor hetercgent sammensatt Ul å kun
re d'anne grwriai:!ot ppti. Pons menn kommer fra alla hold, og devil under frodstid igen komme til å representere -ftenkjellige Interesser,
De kan allikevS1 gföre sin store eg betydningsfullinneats kan
det nye sn't innenfer de enkelte partier og de har meget' å gi det po itis-
ke liv. Samlidig er det klart et det vft bestå en stork selidaritetsftilel-
se og en senets everenstemmelse mellom .motstande!,)feaxjelsens nenn på tversav alle partigrenser. Selv kommer jeg alltid til stå /3,1sel,tareen n'årmeere enn den passive niedl 'aper i det part1 jeg 4t.to 111elutte
sikkert også bli sterke bånd mellom norskem' e dane frihetskjempere,

- Tror De at det vil bli store forendrnger snmmensetningen ev RiksdaaenS
Rksdagen perosnlige semmensetaing vil sikke.et undergå store endrin

ger, men forholdet mellon partiene vil omtrent bil dat semme.
- Rener De at Rlksdagen bEr tre sammen fir nye vale her funnet sted?(S1ste riksdagsvalg, sem fant sted våren 1943, ver le Tal  forholdsvinfritt; men kommunistparliet var forbudt).

Ja, jeg tror del vii yke heldia. Jog er redd for ot det kan te len
gere tid enn pan tror å få organimrt nye vaig. Fer .'enriark vil det vke
ulykkelig å ikke ha t forum hvor det len diskuteres oifentl ie. Fr1 presse

eg f,, eks, pressekonforanser kan Ikke erstatte en rlksdegsdeb.ali. ler Illr
al 1 e problemer luftet og gjennomgått 1 offentl IghetenS lys under sUrl 1g an-evar og under sklig tillitvekkende former, - Se hva parlamentet har betyddEnglond under krigen!. ChurchIll har parlamentet bak seg og kan stötte seg
på parl amentsdebetten. De store debaMene i Undenhuset inntar en sentral
;:ass •i denne krigens h1storle, og de har sIkkert bldradd til at Church111or bl1tt denne krigens leder aframfor noen ennen. Hverken Roosevelt eller
r;;fal in har den styrken.som ligger I å v'åre parlamentarlsk leder.

enerDe at det I dansk politIsk liv vil bl noe oppgjör med, eller
utrensning av de mest kompromitterte fdrkrigspolltkeme?

De son her gått fiendens 'airender, vil miite sin skjebne; men det er jo
en smk for seg. Derimot kan ikke og bör Ikke - etterkrigStiden arte seg
som nde oppejr, mellom motstandsbevegelsen og de gamle politikerne. Det ervelogså de fleste av oss som har fellet på et eller annet Yi.S. Hvor mange
ver det f. eks. see forstod hva som skulle komme og samtidig forsBkte å byg.
(. 2opp noe forsvar (for demokratlene)? Nel motstandsbevegelsens lInje harsel eet og det er nok for oss. De forskjellige felltakelser Vi alle har

vi fore,:eå slå on strek over. Vi må se framover - ikke tilbake.
o

vsknellbeholdeing i  de oll1ertes hender.
Scirvest for GOIEz kom amerikanerne over en usedvanl lg rik saltgrube. 1steden for sal t inneheldt gruben tonnvis med gull og en mengde tysk og uten-

endsk vo ute foruten meget verdifulle melerier og andre kunstverker. Dentyske rikebenk hadoe plasert en vesentlig del av sine midler her. tbså bankenspersonale var tilstede, -b1„a4 presidenten for rlksbanken, Fritz Fieek. Tys-kerne pestod nt bankens hele gullbeholdning var anbragt i gruben i Gotha.
alefal I ver dei et fInt kupp: 1C0 tonn gullbarrer, 3 milliarder tyske mark,1013 mill, franc, 2 mill, dollars, 4 m111..norske kroner pluss en god del en.gelske pund.felt i de all lertes hender.100tonn guld er omlag det dobbeltenv Porges guldbeholdning 9. april 1940 (bortsett fra guld som tilNirte valuta-resmen), 1,90 tonm entsverer etter normal guldprts 248 mIllioner kr. mon et-ter dagens priser (ikke svartebtirs) er verfiGn ca. 400 millioner. Den tyskeRiksbanks guldbeholdning var IfElge benkens reanskaper ca. 77 millioner RE.( 136 mil-Iionol» kr.). I saltorupen lå nok derfor også omtrent like megetrijvel eulde o -

Ree jer1egesk fte i Hel 1 es,
-----Ta'enIT6Pneen Nestiras har trukket sen tilbake og er blitt avlöst tven ny tm,jer1rig under 1 edel se av vise-admi ral Vulgaris. Fra royal stene ogWateepartiene vokste etterhvert krItikken mot P1astires, Han ble beskyldt forbehandle ELAS for mildt og for å virke for en utsettelse av valgene (noe
EUS entaalig vn 1 e tjene på). Den nye regjering skal viåre partilEs, eg
neejerrgssjefer har uttalt at oppgeven for den nye ledelse er å blande segminst mul!g inn 1 de Indrepolltiske forhold, Det står tilbake å se om denueertisk vil fölge denne linje. o -

rino'iend etter volget.Etter valget bl ir parti st 11 1 1ngen T Riksdagen som 14ntdenoe: :\--'.OiialdenTratene 53 (1939: 85), folkedemokratene 49(0), agrarparti-et 47 (56), samlIngsnertiet 28 (25), svenske folkepartiet 16(18), framskritts.mo'rt'iet 7 (6), 10K,1„ (Lappo) forbudt (8) og sm.åhrikerne 2 (2). De beneerligepertienebehol der majoriteten i riksdagen med 101 plasser mot
Som en direkte vEJgutgangen kommer hdyst sannsynlig regjeringen til

eedaenes i redi'eelere retning, I direkte sammenbeng med dette står sp6rsmå-et nm eresidenteosten, Hen te-fr at Mennerheim 1 ltipet av kort tid vil trekkesee Wbake, &ele av politiske og persenlige grunner. Som mulig etterfölger1 neer en mann SDrl ig godt an, statsminister Plasiktvi, Han er en av de fåg.e1e politikere som har russernes fulle tiltro. Finnland
betrektes han nkmestfORI stående over partiene. I tilfelle av at Paesikiv1blir president, hir det aktuellt meden ny statsminister. Flere kandidaterkan tenkes, ..A,rbeldsministerencxj 10.1ederenVuorl skulle ha gode sjanser,der-son hen il. En sterk nspirent er også Mauno Pekkala, som i likhet red Vuorttilindrer opnosisjonen idet sosialdemokretiske partiet.


