
Desember 1942.

KRIGSOVERSIKT.  

Russland. Den 2. krigsvinter er begynt på østfronten. Den store tyske
sommeroffensiv er allerede for noen uker siden definitivt avsluttet uten
at Hitler har nådd sine to store mål - avbrytelsen av den russiske "livs-
nerve", Volga, og erobringen av de kaukasiske oljefelter. Hermed skal
det ikke være sagt at tyskerne ikke har oppnådd store resultater, Tvert-
imot. Med erobringen av Ukraina, Don- og Kubanområdene har de gjort et
dypt skår i Russlands krigspotentiell. Sovjetunionen har tapt noen av
sine viktigste korn-, gruve- og industridistrikter; men - så alvorlige
disse tap enn kan være - noen katastrofe betyr de ikke. At Hitler er
skuffet viser avskjedigelsen av von Bock, Halder og List, de feltherrer
som ved siden av der Pahrer selv i første rekke bærer ansvaret for somme-
rens felttog. Det er grunn til å tro at det etter den raske tramrykning
til Don ved offensivens begynnelse oppstod uenighet mellom Hitler og hans
generaler om den videre ledelse av felttoget. Mens v.Halder ønsket å
legge all tyngde i angrepet på Stalingrad for deretter eventuelt å vende
sog mst Moskva, var Hitlers øyne særlig festet på oljen og Kaukasiens
erobring med tanke på sikring av den sydlige flanke og beskyttelse av
Ukraina. Istedenfor å følge den vanlige tyske taktikk og konsentrere
seg om et mål av gangen, blev framstøtene mot øst (Stalingrad) og syd
(Kaukasus) gjennomført samtidig med det resultat som vi nu kan se at in-
gen av dem ble sterke nokk til å realisere de endelige mål. Etter v.
Halders opprinnelige plan regnet man med erobringen av Stalingrad omkring
midten av august. På det tidspunkt var byens stilling allerede så sterkt
truet at svenske militærkronikører begynte å tvile på eksistensen av de
meget omtalte russiake reserver siden de ikke allerede var satt inn.
At de virkelig eksisterte, har imidlertid tyskerne siden kunnet konsta-
tere. Tross i den mest hensynsløse innsats av tropPer og materiell og
tross i der Pahrers høgtidelige forsikring er Stalingrad ennu idag
4 mnd. senere - ikke på tyske hender. Det ser nu ut til at den har for-
tjent betegnelsen "det røde Verdun". Det nesten ufattelige forsvar av
Stalingrad har ikke bare kostet angriperne, men sikkert også russerne
enorme tap. Allikevel viser det seg nu at Timosjenko mens dette slag
raste, kunne trelfe omfattende forberedelser til en stort anlagt motof-
fensiv. De angrep som Timosjenko for vel 3 uker siden satte igang nord
og syd for Stalingrad, var tydeligvis neye planlagt og oppbygget. De
ble gjennomført med en innsats av materiell som selv tyskerne fant over-
veldende, og førte til gjennombrudd av de tyske linjer såvel nordvest
som sydest for Stalingrad. Det ser imidlertid ikke ut til at de tyske
styrker mellom Don og Volgakneet er helt avskåret. Trass i at deres vik-
tigste jernbaneforbindelse vestover er brutt, har de ikke trukket kilen
mot Stalingrad tilbake og det er i øyeblikket intet som tyder på at de
russiske angrep i dette område behøver å medføre noen katastrofe for
tyskernej selv om de har lidt betydelige tap (ca. 200000 falt eller tatt
tilfange). Iike etter Timosjenko begynte sine angrep, satte russerne
også igang en offensiv på Midtfronten mellom Rsjew og Velikije Luki i de
trakter som er så vel kjent fra forrige vinterfelttog. Også her ble de
tyske linjer brutt på flere steder uten at det forelebig har ført til
avgjørende resultater. Det annet vinterfelttog på østfronten er begynt
med russisk initiativ. Spørsmålet er om de har tilstrekkelig resurser
til å beholde det. I såfall ligger mulighetene tilrette for vidtrekken-
de resultater både på Sydfronten med Rostov og avbrytelsen av tilførsels-
linjene til den tyske Kaukasusarme_ som fjernere mål, - og på Midtfronten
der Rsjew som hjørnestein i det tyske forsvar av dette avsnitt hittil
har hindret operasjonene mat det fjernere mål, knutepunktet Smolensk.
Selv om meget kan synes å begunstige de russiske operasjoner i øyeblik-
ket, bør man imidlertia ikke glemme erfaringene fra ifjor som viste at
tyskernes seighet i farsvar stod fullt på høyde med deres styrke i angrep.
Russerne vant under forrige vinterfelttog mange lokale seire, men de
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store strategiske resultater uteble. Utsiktene for det annet vinterfelt-
tog på østfronten-avhenger i stor utstrekning av hvad russerne kan kaste
inn i kampen på det nåværende tidspunkt da tyskerne er særlig handicap-
ped ved de siste ukers begivenheter i Frankrike og Nord-Afrika

Middelhavet. Dette omstridte hav har spilt en skiftende rolle i de tre
forlepne krigsår. Ved krigsutbruddet i september 1939 var vestmaktene
militært enerådende i hele Middelhavsområdet. Tyskerne var ikke på noe
punkt nådd fraM til Middelhavskysten, og Italia inntok foreløpig rollen
som ikke-krigførende. Men ved Frankrikes sammenbrudd og Italias inntre-
den i krigen ble stillingen totalt endret. Fransk Nord-Afrika og den
franske flåten gikk tapt, og  England  ble henvist til sine posisjoner i
det østlige Middelhav med Gibraltar og L1ta som eneste støttepunkter
langs en lang og'sårbar forbindelsesvei. Fra Libya truet Grazianio etyr-
ker Egypt, og da de tyske armeer erobret Re1kan og Kreta, var utgangs-
pueektet skapt for en knipetang mot Suez.

Men England ga ikke opp. Med vanlig britisk seighet ble en
millionhær på 3 arméer bygget opp i Midtorienten og forsynt med moderne
materiell. I øst'ble ryggen sikret ved besettelsen av Syria, Irak og
Iran, og i vest ble den italienske Libya-arme tilintetgjort. Malta holdt
stand tross ustanselige bonbeangrep, og selv om forsyningene til øya kos-
tet tanet av to hangarskip, Ark Royal og Eagle, så var det ofret verd,
øyfestningen betød: en konstant trusel mot aksens forbindelseslinjer cg
tilfwyet fiendens skipsfart alvorlige tap. Lenger vest utbygget de alli-
erte sine posisjoner på Vest-Afrikakysten fra Belgisk Kongo til Liberia
o overførte store troppestyrker, særlig fra Amerika.

Det var dën 17. juli at den britiske produksjonsminister, Sir
Olivor Lyttleton uttalte at de kommende 80 dager ville bli krigens hittil
Eest kritiske for England og Imperiet. Disse SO dager utløp den 5. okto-
ber uten at noen katastrofe var inntruffet. De allierte hadde ridd
stormen av. Mens situasjonen i juli var alvorlig med Rommel bare 100 km.
fra alez og de tyske armeer på marsj mot oljen  e  Kaukasus, Var den i
oktober avgjort bedret. Allerede 17. september kunne Lyttleton uttale
at om russerne ennå i 3 uker klarte å stå imot i Stalingrad og Kaukasus,
ville krigen kunne begynne for alver. Hans ord gikk hurtigere enn ven-
tet i opplyllelse. Bare en måned senere gikk general Montgomery med
den 8. britiske arme til 'angtep mot den tyske fronten ved El Alamein.
Dermed trådte Middelhavet igjen i sentrum for de militære begivenheter.

Det var ikke uventet at skredet løsnet nettopp i dette områ-.
det. I tiden fra november til aptil er klimaet gunstig for større ope-
rasjoner i ørkenen. Store forsterkninger av tropper og materiell var
overført til de alliertes støttepunkter i Afrika i 1øpet av sommeren og
høsten. Og allerede i februar var sjefen for Middelhavsflåten, Sir An-
drew Gunningham, overflyttet til de alliertes krigsråd i Washington.
Det var for de innvidde et tegn på at Middelhavet ville bli skueplassen
for de alliertes neste framstøt.

Bevegelseskrigen i ørkenen har etter de mange felttog antatt
nesten klassiske former. Det nye denne gang var at flaskehalsen ved Ll
Alamein ikke kunne omgås på flankene, men måtte forseres ved frontalan-
grep. Denne vanskelige oppgave gjennomførte den 8. arme på knapt en uke,
og siden ble akbefronten hurtig rullet opp helt til El Agheila ved bunnen
av Syrtebukta. Rommels hovmodige ord på pressekonferansen i Berlin i
september om at det som var crobret ville bli holdt, var dermed gjort
grundig til skamme. Igjen viste det seg at ørkenslagene først og fremst
er materialslag. Den Dart som har de tyngste tanks, det kraftigste ar-
billeri og de største reserver, får gjerne overtaket. Det var amerikan-
eke kjempetanks som brøt igjennom Ved El Alamein etter at inlanteriet
.først hadde ryddet gater i minefeltene. Foran aksens stillinger ved El
Agheila er det inntråde en pause, mons Montgomery bygger ut forsynings-
linjene og sanler forsterkninger til nye framstøt. Rommel har her for-
delen av at terrenget danner en ny flaskehals som bare kan brytes ved
frontalangrep. Men bryter engelskmennene igjennom her, kan Tripolis nep-
ne redflen.



Også lenger vest utfoldet de allierte en livlig aktivitet ut-
over scmmeren og høsten. Posisjonene på Vest-Afrikakysten fra Belgisk
Kongo til Liberia ble utvidet og befestet, og store troppestyrker ble
overført. Alt pekte i retning av en alliert tofrontsaksjon, eg Montgo-
merys offensiv fra øst ble da også etterfulgt av Iandgangen i Fransk
Nord-Afrika den 8. november. Det er to momenter ved denne aksjonen som
er av særlig interesse. Por det første det store antall fartøyer som
ble satt inn : 500 transportskip og 500 krigsskip. At så megen tonnasje
kan avses til en enkelt operasjon tyder ikke nettopp på noen faretruen-
de tonnasjemangel. Per det annet var aksjonen forst og fremst et ameri-
kansk foretagendel hvilket viser at også Amerika holder krigsskueplassen

Europa for å være den viktigste. Hele denne endrme landgangsopera-
sjonen ble gjennomført uten at det klikket på noe vesentlig punkt. Eele
Algier og Marokko ble hurtig besatt, og skipstapene ble mer enn oppveiet
ved de 300000 tonn som ble beslaglagt i havnene. Aksjoneflot Tunis
ble så innledet, og selv om aksen aer fikk tid til å sette seg fast, er
herredømmet oyer hcle sørkysten av Middelhavet utvilsomt innen rekkevid-
dc,

En slik utvikling vil medføre meget store strategiske fordeler
for de allierte. Istedenfor den lange omvei rundt Rap kan konvoiene til
Medtesten og India gå forholdsvis trygt gjennom Middelhavet i eget ter-
ritorialfarvann beskyttet av flystyrker med baser på landjorden. Det
betyr en besparelse på flere millioner tonn skipsrum,•som sammen med
hangarskipone som da blir overf1ødige, kan settes inn på andre kanter.

Videre vil store troppestyrker bli frigjort for offensive for-
mål, da Afrikakysten vil kunne forsvares med megat begrensede styrker.
Snersmålet blir da hvor disse armeer skal settes inn. Churchill bcbu-
det i sin siste tale en øket luftoffensiv mot Italia, men om denne vil
båi fulgt av en invasjan, er et annet spørsmål. Meget tyder på at det

første cmgang blir en kamp om øyene i Middelhavet. De ligger som
hangarskip melIom aksens posisjoner på nordkysten og de alliertes på
sydkysten og danner gode utgangspunkter for videre offensive eperasjo-
ner. Hvor disSe vil gå, kommer i stor utstrekning til å avhenge nv ut-
viklingen på østfronten. Evis den tyske trusel mot Kaukasus skulle øke,
må den 9. og 10. arme rykke til unnsetning. Klarcr derimot russerne å
rulle opp den tyske fronten vestover, vil en alliert aksjon mot Balkan
via Xreta, bety en alvorlig trusel i ryggen på tyskerne. En skal hel-
ler ikke glemme de serbiske og greske friskarer som fremdeles holder
store deler av Balkan i permanent krigstilstand.- Og i Bulgaria er de
sovjetrussiske sympatier som før meget utbredt, noe som kom til uttrykk
ved unntagelsestilstanden i Sofia forleden.

Under forrige krig var det ententens Salonikifelttog som førte
til Bulgarias kapitulasjon og dermed indirekte til centralmaktenes sam-
menbrudd. Kanskje blir Balkan 'også dennegang begynnelsen til enden for
Tyskland.

Snania. Spania cr i den senere tid igjen trådt i forgrunnen i den nl-
ittære og politiske diskusjon. Dette land er ved siden av Tyrkia den
siste nøytrale stat i hele Middelhavsområdet eg som sådan gjenstand
for de krigførendes særlige oppmerksomhet. Ryktene cr igjen begynt å
avirre om store tyoke troppesamlinger ved Pyreneergrensene. Statsmenne-
nes taler og diplematenes reiser blir utlagt og kommentert. rort sagt,
nervokrigen om den hvite flekken på kartet er i full gang.

• Por Spanias vedkommende ble situasjonen meget alvorlig ved  ee
alliertes aksjon i Nord-A±rika og tyskernes innmarsj i det uokkuperte
Frankrike. Kegjeringen gikk til nobilisering i nær forståelse med Por-
tugal som en tydelig advarsel til begge parter om å holde fingrene fra
fatet, General Yague ble sendt til Spansk Marokko_for å organisere for-
svaret der, og store forsterkninger tle overført til Balearene, hvor
den epanske flåte har sitt viktigste støttepunkt i Mahan på øya Minorea.

Etter borgerkrigens slutt var det den alminnelige oppfatning
9* Spania ville bli å finne på aksens side i et kcmrende storoppgjør.
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Det var jo hjelpen fra Tyskland og Italia Franco i første rekke kunne
takke for seiren, eg en mente at den ene tjeneste vsr den annen verd.
Dessuten var utenriksminister Suner holdt for å være den sterke mann i
Spania, og denne "Frances shadow boss" var som leder av falangen, Spa-
nias faseistiske statsparti, ideslogisk nær knyttet til Roma bg Berlin.

På den annen side var landet materieIt og moraIsk på bunnen etter tre
års borgerkrig. En radikal Ejenoppbygning var nødvendig,  os  bare vest-
maktene kunne sende fotsyninget-til denne og til avhjelp.av den truende
hungersnød. De stote indre motsetninger i folket øket også faren ved
en eventyrpolitikk utad.

.Resultatet ble at ved krigsutbruddet proklamorte Spania seg
sem ikke-krigførende, en stilling det Senere har opprettholdt til aksens
store Skuffelse. Også innad har France vist seg som Sn større realpoli--
tiker enn ventete Ensrettingen av det individualistiske spanske folk
falt temmelig snart i fisk. Ikke nok med at splittelsen fra borgerkri-
sen holdt seg, men også samarbeidet mellom seierherrene innbyrdes begyn-
te å slå sprekker. Således kom det til håndgemeng på universdtetst i
Medrid mellom roialistiske eg falangistiske studenter, Av større betyd-
ning Var striden mellom armeen og partiet som ble mer og mer utpreget.
Franco prøvde en tid å få detand en forsoning, men da det dkke lyktes,
stilte han seg på hærens sidel og ved kupet i september iår.ble Suner
og falangen satt utenfor. Spania ble et rent militærdiktatur med Franco
som den absoIutte diktator. Resultatet var at forholdet til aksemaktene
kjelneti 1 tysk presse ble det endog klaget over at Spanis hadde sviktet
sin oppgave i det vestlige Middelhav. Kursendringen kom ytterlisere
fram ved den nøytralitetserklæring SOM den spanske regjering avga under
de alIdertes aksjon. mot Nord-Afrika. Den betød at Spania ga opp sin
stilling som "ikke-krigførende" til fordel for en ubetinget nøytralitets-
politikk til begge sider. Mobiliseringen av den spanske hær ble i før-
ste rekke foretatt for å avverge eventuelle tyske framstøt mot Den pyre-
neiske halvøy. Det er derfor ikke-lenger tvil om at aks-en har hatt et
alvorlig -politisk tilbakeslas i Spania.

Det f'erne sten. Et år er gått siden det japanske everfall på Pearl
17arbour inn edet -den rent eksplosive utvikling av krigen i Stillehavet
der intet det første halvår syntes å kunne stå seg mot de grundig plan-
lagte og dyktig ledete japånske operasjoner. Først etter slagene i Ko-
ralhavet og ved Midway som begge påforte japanerne svære tap, begynte
styrkeforholdened Stillehaveömrådet å svinge tilbake mot likevektspunk-
tet. Det var særldg den taskt økende amerikanske Ilystyrke som kom de
allierte tilgode  pg  i august ble dst første motstøt satt inn med land-
gangen på Salomonøyene. Trass i gjentatte japanske forsøk på å fordrive
dem har det lykkes amerikanerne å holde nøkkelstiliingen på Guadalcanar.
Samtidig har genetal MacArthur gått til motangrep på Ny Guinea der japa-
nerne etter å ha erobret Kokodapasset i Owen Stanley-fjellene trust den
for forsvaret av Australia stratesisk viktige .Port Moresby. I løpet av
de siste 23 måneder er jaPanerne drevet tilbake over fjellene og holder
nu bare en smal kyststripe på 18-20 km. letgde mellom sine to opprinne-
lige landgangspunkter Gota og Buna på nordøstkysten. Med kampene på Sa-
lomoneyene og Ny Guinea er trualen mot Australia avverget. Men operasjo-
nene i dst sydvestlige Stillehav har hatt betydning langt ut over dette.
De har etterhVert antatt elike diMensjoner at de til denne stund-har
hindret •japanetne Tra å innlede sngrep (mot India eller Ost-Sibir) som
mer direkte kunne støtte aksens planer i Europa og Orienten. Dermed
har de allierte opptådd hva de øyeblikket ønsker i Det fjerne Oaten.

Et nytt krigsår ligger snart bak oss, - et år .sem begynte med
store nederlag for de allierte våpen. Først den lange serie av japanske
seire som til slutt gjorde faren for Australia og India overhengende; så
Rommels invasjon av Egypt der han truet selve Suez  og  endelig de tyske
gjennombrudd i sydøst fulgt av stormløpet mot Volga og Kaukasiens olje.
På ålle tre hovedkrigsskueplasser ble de aIliertes ring tøyet til briste-
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punkeet.under presset av aksens voldsomne kraftanspennelse som tydelig
ba2 preg av "nu eller aldri!" Ikke uten grunn talte den engelske pro-
dukseensnindeter Iyttleton om "de 80 kritiske dager".  Men  ringen holdt
pn-alle veeentlige punkter:og mot årets slutt synes krigssituasjonen å
berettige Churehills karakteristikk: - vi er ved slutten av krigens be-
gennelse, idag åpørs det til og med  om  vi ikke har.lov å si at vi
harebegynt-på slutten. Hvad er så "Krigena begynnelee"? Det er den fase
sen-helt var preget av aksens,store forsprang i krigsforberedelser og
krigeproduksjon, da aksemaktene p.gr.a. sin svære overlegenhet både i
menn og materiell (isSr Mekanisert utstyr og fly) hele tiden hadde
aUvet og bestemte både tid'og sted for hvert nytt overfall - i est og
veSt, i nord sg syd mens de allierte var henvist til så å si bare å
msrkere sih motstand under forsøket på å vinne den nødvendige tid til å
ieneente aksens kollosale forsprang. Det er Englands uviSnelige beder
at det alene bar krigens byrde i den mest kritiske periode fra juni 40
til juni '41, det er Russlande fortjeneste å ha skaffet den nødvendige
reseit eor den enge1sk-amerikanske opprustning i 1941 og 1942. Ved åp-
einnen  aV  fenttoget mot Russland var aksens overlegenhet ennu så stor at

regnet med en rask seier. Det gikk ikke, og den tyske hærledelse
ineså sikkert at muligheten for en seirrik utgang på krigen dermed var
-eet, rju  gjaldt det å skape grunnlag for en kompromissfred mens man ennu
beianCt seg i krigens begynnelsesfase. Det er bakgrunnen for aksens kon-
centrerte kraftanspennelse dette sonnerhalvår. 1942 var siste frist. Nu
er året omee  uten  at aksen har nådd sine stors strategiske  mål.  I løpet
av hesten er deteetterhvert blitt mer og mer tydelig at de allierte er i
esed med å innhente akeens foreprang på det ene område etter det annet,-
fle, tanka, mekaniske våpen. Dermed går vi inn i krigens sluttfase som
vil ereees av stadig økende materieIl overlegenhet på de alliertes side.
USA har produsert B Mill, tonn skib, 50000 fly, 30000 tanks i det forløp-
ne år. Neste år vil produkSjonen øke sterkt. Spørsmålet er hvor stor
meterieli overlegenhet det skal til før aksemaktene innser det håpløse i
een  stilling. Før de har lidd et alvorlig nederlag, skjer det nokk ikke.
Arpt går imddlertid ut med tegn på at en ny strategisk situasjon er under
utnkling. De allierte har overtatt initiativet. Men allikevel gjør man
nokk klokt i å regnfled at krigens sluttfase kan bli lang.

vVv

Jødeeorføl elsene. I konsentrasjonsleiren ved Tønsberg godde jødene i
ufereige barakker, hvor taket ikke engang var kommet ordentlig på. Det
regnet inn og der var ingen ovner. Jødene lå på det bare gulv uten noe
under seg. 26 mann i en brakke hadde ialt 7 enkelte ulltepper til over-
bredsel. Der var dkke anledning tiI å saske seg og barbere seg. Ytre
rom fant es ikke. Til dette kom straffe-eksersisen og pinslene. NS-man-
nen Alf Kjølingen fra Tønsberg var oppsynsmann i lsiren. Han vil ikke
bli glemt.

Tiltroås for alt hvad jødene gjennomgikk  i  TønSberg, er det for
ingenting å-tegne Mot hverdan de nå rammes. Natt til 27. nov. ble deres
hustruer cg barn tatt. 100 drosjebiler i Oslo var rekvirert og kjørte
fra kl. '5eem morgenen til langt utpå formiddagen og samlet inn jødiske
kvinner og barn. Unge piker ble hentet fra forretningen og kontoret, hus-
modre-Med større og mindre barn, helt ned til spebarn ble revet fra sine
hjem-e-oppbrudd på korteste varsel fra alt de eide. Sammen med jøder fra
alle kanter av landet ble de bragt til kaien i Oslor hvor de ble tatt om-
berdepå 378000tenneren -"Donau", eom lå rede til å føte dem til Polen.
Hjerteskjærende seener utepilte seg på bryggen,da fangene fra Tønsberg
fikk se sine hustruer og barn ved båten og forstod at  Også  de skulle de-
perteees. - Av alt det.onde tyskerne har utpønSket, er intet  Så  skjendig
og brutalt sem det å rive hele familiet opp med roten og sende dem som
slaver fra landet. ' Det er å krenke det helligste i menneskene, trampe
ueder føttene det vi setter høyest i livet.

Det sier seg selv at jødeforfølgelsene har vakt den voldsomste
haeme hos alle norske kvinner og menn. Den midlertidige kirkeledelse har
sammen med våre kristelige foreninger og institusjoner sendt dette brev:



Tel ministerpresident Quisling,
Oslo.

Ministerpresidentene lov, kunngjort 27. oktober d.å., om inn-
' dragning av jødenes formuer har vakt en veldig sorg i vårt folk. Og

verre ble det da man fikk vite at alle jødiske menn over 15 år skulle
arresteres.

Når vi nu vender oss til MinisterpreSidenten så er det ikke for å
Oforevere hvad jøder må ha syndet, Har de forbrutt sig så skal de forhel-
res, dømmes og straffes etter norsk lov som alle ander borgere. Men de
som ikke har forbrutt sig ekal nyde godt av vårt lands rettsbeskyttelse.

J2dene har i 91 år hatt lovlig rett til å bosette sig og 'ernmre sig
i vert land. Men nu fratar man dem uten varsel deres formue og etterpå
arreseerer man mennene  så  disse hindres fra å ernmre sine eiendomsløse
huegeuer og barn. Dette strider ikke bare mot det kristelige bud om
neseeejærlighete men mot de enkleste rettskrav. Disse jøder er jo ikke
aeUgeee for noe forgåelse mot landete lover, ennu mindre ved rettergang
oyeee ;rdet derom. Og dog straffes de så hårdhendt som de ferreste for-
b•gt:oe straffes. De straffes for sin avstamning, ene og alene fordi de
er jeeer.

eenne myndighetenes underkjennelse av jødenes menneskeverd er stikk
i enee  med Guds ord som fra perm til perm forkynner at alle folkeslag
er ee ett blod, se smrlig Ap.gj.17,26, Ja, det er få punkter hvor Guds
orc caeer tydeligere enn her. "Gud gjør ikke forskjell på folk",Ron.2.11.
"Per or ekke jøde eller greker",Ga103,28. "Det er ingen forskjell"Rem.3,2:
OG exemfor alle ting: Da Gud ved inkarnasjonen ble menneske lot han  sig
feee  e  et jødisk hjem av en jødisk mor.

Aetså  Ifølge Guds ord har alle mennesker prinsipielt samme menneske-
verd eg dermed samme menneskerett. Og dette grunnsyn er våre statsnyn-
digeeeer ved lov forpliktet til å respektere. Ti Grunn1ovens §2 sier
at Nen Evangelisk-Dutherske religion forblir Statsns religion. Og det
vie 3:L et staten ikke kan gi noen lov eller forordning som er i strid
med kresten tro og kirkens bekjennelse.

. Ner vi nu vender oss til myndigeetene i denne sak,  se  er det ut fra
den dypeste samvittighetsnød, Vi vilde ved å tie til denne legaliserte
urett mot jødene, bli snsvarlige for og medskyldige i denne urett. Skal
vi eere ero mot Guds ord og kirkens bekjennelse så må vi tale.

Ver  bekjennelse uttaler om den verdslige myndighet at den intet har
med sjelene å gjere, men at den skal "verge legemene og de legemlice ting
mot eenbar urett og holde menneskene i tømme for å opprettholde borger-
lie r -ettferd eg fred". Augustana art.28. Og dette stemmer med Guds ord
soe sier at øvrigheten er av Gud og av ham satt "til redsel ikke for
den gode gjerning men for den onde", Rom.1e,3.

eersom den verslige myndighet blir til redsel for den gode gjerning,
det vil sl eor den som ikke forgår sig mot landets lover da cr det kir-
kens gudgevne plikt som statens samvittighet å påtale dette.

Teerken eer nemlig Guds kall og fullmakt til å forkynne Guds lov og
Gude egangelium. Derfor kan den ikke tie når Guds bud tredes under føt-
ter, Oe nu er det en av kristendommens grunnverdier som er krenket:
De Ceds bud som er grunnleggende for alt samfundsliv, nemlig rett og
reeeerdighet.

Og her kan man ikke avvise kirken med at den blander sig i politikk.
Apeseiene talte frimodig til sin øvrighet, og sa: "1Jan skal adlyde Gud
mere enn mennesker", Ap.g1,5,29. Og Luther sier: "Eirken blander sig
ikee  i vcreelige ting når den fornaner øvrigheten-til å vmre lydig mot
den everste myndighet som er Gud".

kraft av dette vårt kall formaner vi derfor den verdslige myndig-
het og sier i Jesu Kristi navn: Stans jødeforfølgelsen og stopp det ra-
seeat'som gjennem pressen spredes i vårt land!

SnM7 re vis formaner ve i forkynnelsen vårt folk til å avholde  sig
fea eeett, vold og hat. Den som lever i hat og egger frem det onde ned-
kaeler Guds dom over sig.

Minesterpresidenten har ved flere leiligheter fremhevet at NS ifølge
sitt erogram vil verne om kristendcmmens grunnverdier. Nu er en kristen
gruneverdi i fare.e Skal den vernes må den vernes straks.
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Vi har-nevnt-det•før men understreker det nu tilsist:

Denne vâ aenvehdelse...har intet med pölitikk å gjøre. Vi fastholder
overfbn den.verdslige ryndighet.  det  Iydignet i alle timelie_ting sam

ord kreVer.,
• ' Oslo, den  lb.  november

0, Ha:11~T. - - • Ludvig Hope.- ,
e.-w aroni. • . :-Henrik Hille. Andr. Fkeischer.

••• G-.:-SkageStadr. . Wollert Kroan-Haneen. -

Uni-TersetetS nrskt.teol. eminar:
5igra ir41!4owinkel.Oluf Kolsrud.Einar Molland.Hhnnerding.F.Marstrander-.
Det teal.  Menicl.ietsfakultet  og detå prakt.teol, seminar: • . -
Olaf Koe-.0.Eallesby. Karl Vold. Andr. Seierstad. Johs. Smemo.

Det norske lutherske IndremisjOnsselskap VestlandSke Indremisjons-%
fsrbund.

joh. M.Wisløff. Henry Hansen. Nils Lavik. D. Ballestad.

Det norske Misjonsselskap r Korskrinthersk Kinamisjonsferbtind
K.O.Kornelfus„F Amdshl blav hisan. .Tormod Våeen.

-Santalmisjonen
K.Grosch.'Ern:./J Hallen.

Len norske Israelsmisjon
Chr. Ihlen. 0.Duesuud.

Den norske Sjømannsmisjon
N.J.Hanssen. V.Vilhelmsen.

•i'jorsk misjon blsnt HjeMløse- 1,1orsk s"øndagsskoleforbund
L.Koren. 0-scsr Dyngstn6. H.E.Hiadervold. Sv.Seim.

-orges kristelige Ungdomsforbund 'Norges kristelige Student- tg, Gy-n-
aenvald Indrehø. Eans Sande. Kans Hoeg.Hans Høivik.masiastlag.

Lorges kristellee Studenterbevagel.se largeS kirkelige Dandelse -
Alex. Joanson. inar Gleersen. -Earl Vold. Ji. Pagerenr.

Det blå Kers Den kriStelige Dmgeforening
Kalvor Miatbø. John'Theodor Hovda. Einar Lundby.  John Bø.

Følgende frie kirkesamfund og
stående henvendelse sin fulle
Det norske Baptistsnmfunn

Arnbld T.øhtn.

Det  hoerke Miejonsforbund
L.K,Jogersberg. CAr.Svensen.

Norsk søndagsskoleunion
Arnold T.whrn. Chr. Svensen.

Den katolske kirke j Norre 'har
fofministg-rpresidenten.

- Een krjstne Buddaistmisjon
Hans Ordine. Jaccb B. NarVig.

Norges Finneisjonsselskap
Sigurd Berg. Sigurd Heiervang.

Den indre  'Sjømannsmiéjoh
Osear Wilhelmsen, 0.Lahl Goli.

De norske diakoners Broderforbund
Th. Eriksen.'Bredo Svendsen.

organisasjoner i Nerge  hnr  gitt even-
tilsintning:

Metodistkirken
4Llf Kribtoffersen. Tbs Thomassen.

Den nerske ::isjonsallianse
H.Fijelm-Larsen. I.Iversan. •

Frelsesarm&en
J.:Iyklebust. 0.Hovde.

gjer-E. lig.nende 'f'orestillinger,.over-

. vVV

1Jetet.på Skatigum. Det har gått det merkeligste farhåndsrykte n-J.kring det
møte Terboven hadd c kommandert en rekke av næringslivets  5UL  til på
Skaugum 8.ds. Møtet ble  r -seg-Selv en matt forestilling. Gjeatene, hver-
nv de fleste.hadde forsøkt å vri seg-unna eller inllfall fa forftyttet
til et annet sted enn den stjålne kronprinsresidens, bestod 'av en
blanding av godt og ondt. Ingcn av ministrene_eller par=gurene var
tilstede uten ombudsmann Alf Whist, som nettopp er komnet overraSkende
tilbake frL Frankrike hvor man ventet hen ville forduftet, men det vsr

son Litlef Lexow, :jorkafmannen Bånrnd, Scholtz frs Bergen cg
skibsreder Thv.Ealvorsen. Videre var bl.a. folgende innbudt: Direkter
Fridtjof Heyerdahl, generalkonsul P.H.E2wde, eeneraldirektørene Bjarne
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eiriksen  oe  Arne Meid"ell, direktor Foss i Norsk .Aluminiumkompani, Thorry
Kiær, Jens Jebsen jr., fabrikkeier Chr. Schou, tidligere administrasjons-
rådmedlem Bache-Wiig, de tidligere statsråder Ravner og Sandberg, bank-
sjefene Torkildsen, Norges Bank og Evensen, Oreditbanken. Dlant de
tilstedeværende tyskere var Rediess, Palkenhorst, Pehlis i Gestapo oe
eiviladministrasjOnens toppfigurer .Kodh og Otte, lederen av Einsatzstab
Neumann, direkter Poensgen, von Kirchbach o.a. Terboven gjorde sin inn-
treden under brask  oe  braM, hilste på hver især av gjestene, som så ble
plasert rundt cocktailborder i kaminsalen. Deretter holdt Terboven en
lang tale som han sa han ikke ville holde for det norske folk sone var så
altfor følelsesbetonet. Han fortalte at Tyskland måtte vinne og at Norge
alts derfOr måtte samarbeide; men, sa han videre, hvis vi ikke vinner,
tror da nobn av herrene at Norge kan unngå bolejevismen. 'England kan
iallfall ikke stanse Russland. Etter talen takket Whist på slett tysk.
Ban hadde nettopp i Frankrike, sa han,.beundret tyskernes store arbeids
fok det franske folks vel og var glad for at tyskerne også heroppe for-
stod hvad som gagnet oss. Den uappetitlige tale var signalet til at man
gikk tilbords. Det var dekket et fellesbord-i den •tore spisesal og Ter-
boven satt i midten med Fridtjof Heyerdahl på sin ene side. Det server-
tes suppe med hetvin, svinestek med surkål og Bordeaurvin og isfromasje
med hetvin. Så ble man plasert rundt kaffeborder, hvor den høye vert
underholdt seg med gjestene ved å gå fra bord til bord. Terboven lot
til å ha skaffet seg alle detaljopplysninger om gjestene og deres be-
drIfter. Det eiendommelige og pinlige selskap ble avsluttet ved-2 tiden.
Det forlyder at det neste gang er redernes og handelsstandens tur.

vVv-

I fiendene_sold. Tallet på de"nordmenn"som melder seg til krigstj.enes-
-te hos landets fiender holdes hemmelig. Sammenlignet med de mange ti-
tusener av gode nordmenn som tjener sitt land i krigen er tallet lite,
nemlig emkring tre og et kvart tusen mann. De er.slik fordelt: nbrske
Legion, 1819, Waffen SS 902, Vaktbataljonen 518. hvor mange av disse som
er falt, vites ikke; sannsynligvie ekke få. noe større problem kommer
ikke disse sVikere til å bety i fremtiden.

vVv-

lingdomstjenesten. I Tønsberg har foreldrene som isommer nektet å sende
sine barn til ungdomstjenesten fått opptil 5000 kr. i bøter, Da de har
nektet å vedta boten, skal saken nå inn for Polkedomstolen.

vVv-
Vee "Germanske SS" julemøte i Aulaen fikk de etterlatte etter de fallne
pekker som inneholdt: kg. smør, 1 kg. spekekjott, 1 kg. mel, 10 pk.
eigaretter, 1 fl. 3-stjerners og bøker. De hvis frontkjempere ennu le-
vet, måtte nøye seg med mindre.

vVv-

R E T 1942  er iferd med å ebbe ut. Et stort blad er skrevet i vårt kjære fedrelande

historie. Det forteller om begivenheter som vil bli en kilde til stadig

fornyelse for kommende generasjoner og ›tyrke dem i kampen for rett og

rettferdighet; Det fortellereom lærernes heroiske innsata som fant

gjenklang over hele den civiliserte verden. Det forteller om organisa-

sjoner og yrker som fulgte i lmrernes spor inntil hele folket påny utys-
tydig hadde markert åin holdning i den våpenlose kamp for frihet„ rett

og uavhengighet. Det forteller at det norske folk tross terror og vold

var ubøyelig og trofast fulete sin overberisning. Den vil  ve  også folge

framtiden og troen på var rettferdige sak vil hjelpe oss over de h2rde

prøvelser som ennu forestår.


