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lErigebvefsikt.
-tfrontenfairger mer enn noensinne Oppmerkemhaten.

rUsSiske Vinteroffensiv fortsetter ied liforMinsket styrke oa omfatter
gnu nraktisk taIt hele fronten fra Lehingrad- til noVorossisk. Trass i
den stete fragrykning sc:erlig pa  aydfronten Ser det fremdades t.ikki ut
tilat offenoitien har nådd sitt høydepunkt •og de seir2 aom 'rdoserne
allerede hak vunnet har åpnet muligheter for sttategiske resultnter
av største rekkevidde. jiyten om den russiske soldals uSkikkethet
for nngrep er definitivt avlivet. Bade soldater og offise r er har
vist at de fullt ut behersker den moderne angrepekrigs fineSser cg
den måten hvorpå de forskjellige russiske enkeltoffensiverldar gre-
pet  "harmonia le"  inn f hverandre cg avløst hverondre yidher om en
delse hvis stråtegiske dyktighet tilfretsstiller de høveste krav.

2eg-ivenhetene har utviklet seg så rsskt ht vi her nn innskren-
ke •Ss til  a  neke på enkelte viktig.e trekk i det som er passert.
Ser vi den-russiske vinteroffensiv uhder ett, får vi  et  klart ihntryk
av at den har nrtet seg som en kamp ob forbindelseslinjene og då i
første rekke nm jernbanene sem med de kolossale avstander det  her
dreier seg em, er av vital betydning. ,ied'erobringen av jernbane7
knutenunktet Tikharetsk_i Haukasus fikk v.Lists atme sin hovedfor-
bindelsesIinje til Rostov brUtt og det påfølgende russiske framsfat
til Jeisk ved. Det assovske hav delte hans arme 1 to. ten nordlige
del reddet seg ved en hurtig-retrett Mot hostov. Den syclliRe del
forsøk e r å redde seg ved retrett gjennom Mubandåler- mot "iertsj-stre-
det og befinner seg i en ileget utsatt stilling etter russeines fram-
støt mot og erobring av-Krasnodar,.som tvang tyskerne til å oppgi
oljefeltet ved aikop. Lesultatet er at tyskerne nu av
bare hoider amrådet ved flåtehavnen nOvorossisk og Tamanhalvøya oom
stikker -nt not Kertsjstredet. Lat er sik'ert båre et sflørsmal om
kort tid fzr rester aV Enukasus-er befride. Ivor stor del av v.Dists
arme greier å berge seg over det 8 khl. btede Kertsj-strede står dot
ennu tilbake å se. At iallfall en vesentlig del av det tunge utstyr
vil ga tapt råder det liten tvil om. •

Vender vi-oss nu til operasjonene i nonetz-omr-adet; så ble
grunnlaget for disse lagt gjonnoM januaroffensiven mellom Voronesj
og iCillerovo som Ved-erobringen av jernbaneknutepunktet Valuiki:fzr-
te til  nvbrytelsen  aV den viktiTe nord-syd jernbane bak davære11-

-de tyske front. -Deretter ble den russiske støtretning lamt om  mot
syd-vest og erobringen aV IzjUm brøt hovedjernbanen mellom herkow

hermed var de tVske ormg:er i Dohetz-bekkehet bg ved Rns-
tov kommet i fåre Tor å lide samme skjebne som 6. arme ved Stalin-
grad. lb russisk kile mot syd over K±amatorskaya mot Stalino har nu
tvunget tyskerne til å ta konsekvensege av denne trussel. he er  pa
full retrett vestover. Donetz-bekkenet, et av Russianis viktigste
-indu.Storiradtr går atter over  pa  russiSke hendez-og med t1ibake -r.s.r-
obringen aV 4ostoV  - upOrten'til iLaakasus" - har vei Stalin for all-
tid satt en stopper for virkeliggjørelsen -av hitlers drom om Kauk-
asions oljn. ,

Irons er operaajener av største betydning under utvikling
lenger nord, der tuasernes erobring av KUrsk brot hovedjernbanefor-
bindelsen melloM den tyske mddtfront (':Jjasmn, Orel) og suydfronten
(1:arkow). Kort otter ble tiehutepunktet Belgorod nordest for Karkow
erobret. Dette sar,;mer med et framstat sydøst for byen skapte den
strategiske forutstning d'er det koncentriske angren som i disse da-
ger. hår ført til erobringen nu det tyske hovedstottenunkt hakow,. -nøklen til hisraine".

Lnnu mens kanpene om Karkow pagikk ble en ny russiak offensiv
innledet tI nordfrohten, denneang  syd  for Ilmensjøen. dler er
de onerative mal avbrytelsen av da nordayigående jernbaner som-be-
sørger Leningradarmeens forsyninger. hn fremtrengen til knutepunk-
tet  rskov  ved Pelpussjøens sydspiss ville true hele den tyske Lenin-



- 2 -

I  en  tidliger oversikt ble det antydet at kamneme_Ornioffite7
kunne fkavgjørende betydning for det kommende.sommerfeittbg.. Lanzt
tidligere enn man dengang tUrde regne med er disse kamper bragt. til
en for russerne gunstig avslutning, Det tyske KaukasuSfeltteg er
gått over i historden som et stort nederlag og de tyske årmeer er
også i full gang• med rømningen av Donetz-bekkenet samtidigrsom rus:-
aernes erobring av Kursk og Karkow har åpnet nye perspektiver av u-
overskttlig rekkevidde, Allerede nu har russerne under den pågåendo
vinteroffensiv erobret større områder enn de tapte i sotimer,(KUrsk
-og Karkow har vært på tyske hender heht siden høsten 1941), Men de-
res reserver synes ennudkke uttømt. Både Kursk bg Kerkow er Toper-
lige utgangspunkter for angrep på Ukraine fra nord. Den siste -by Pr
selve nøklen til hele Syd-Russlands vei- og jernbanenett.og byr på
gede offensive muligheter over Poltava i.rstntng av Krementohug og
over Krasnograd mot Dnepropetrovsk ved Dnjepr-buen.. Et blikk på
kartet viser at hnjepr er den neste naturlige forevarSlinje sdm byr
Seg,for tyskerne. -Stter tapet av Karkow er det overvedende sannsyn-
lig  at  de må- falle tilbake på denhe linje. Den siste melding-om at
Kresnegrad allerede er falit viser at det russiske framstøt mot
Dnjepr går så raskt at det endogdran bli-vanskelig:for tySkerne å
etablere et effektivt forsvar ved Dnjepr, som p.g.a. elvens sterkt
buete forløp ikke gir grunnlag for den korte front som nu er nød--
vendig for tyskerne. Det har vært hevdet at russernes fjerne mål
for vintererffensiven er Svartehavskysten ved Cherson, vest for Krim,
der Dnjepr munner ut. It slikt framstøt ville fremtringe rømningen
av Krim og størstedelen av Ukraine med tapet.av de uerstettelige
manganm-lmfelter ved NikopOl tilfølge. Ennu er det langt  men
det lar seg•ikke nekte at stillingen byr på store muligheter, etter-
at den tyske sydfront er brutt så fullstendig sammen. Det er-imid-
lertid ikke bare sydfronten Som er i fare. Også midtfrOnten  nar  en
for tyskerne uheldig konfigurasjon  ddet  deh så  å  si henger.på en
eneste knagg - knutepunktet Rsjew - som hittil riktignok 'ner motstått
de russiske angrep og derigjennoM bl.a. hindret at gjennombruddet ved
Velikije Inki fikk altfor store konsekvenser i første  onigeng.  Skulle
sperrestillingen Rsjew falle, ville også den nuværende tySke.midt-
front bryte sammen og knutepunktehe Vdtebsk, Smolensk og Bryansk
være umiddelbart truet. Derved ville også forutsetningene for et
framstøt net østersjøen v2re tilstede. Kartet vis'er klart hvilken
fare den tyske Leningradarme da skulle komme

I det hele har østfronten fremdeles så mange ut-- og innbukt-
ninger at forutuetningene for Offensive tiltak med store operative
mål i rikelig grad er tilstede. Da initiativet nu helt er gå rus-
sernei side, er det utsikt til at de ennu %an utrette mezet under
vinterfelttoget, hyor meget-avnenger i høy gred.av nvordan •de kli-
matiske forhold vil arte seg.

Afrika. på bakgrunn av begivernetene i Russland-virker den langva-
rdge pause i Tunis dobbelt oåfallende. Vel fortsetter L,Iontgomery
sitt stadige prossrfra syd og har inrledet angrepet på den sterkt
utbygde Mareth-linje som- strekker seg sydover frå Lille Syrte; men
det avgjørende frflmstøt fra vest lar stadig vente på seg, og de
allierte kiler som var ført -fram over Gafsa mot Gabe og Sfax for å
avbryte Rommels retrettvei nordover, er de siste dager andog blitt
kastet tilbake mot den algierske grense. Mange grunner har ve2rt an-
ført for å forklare forsinkelsen i Tunis. De uklare politiske for-
hold i Dord-Afrikn sammen med en temmelig dtstrakt sabotasje synes
å ha spilt en viss rolle. Dertil kommer de dange forbindelseslinjor,
elendige veier været, og manglen'på framskutte flyplasser.
Vddere skal tyskerne ha omgruppert sine ubåter med saeilig sikte på
å ramme tilførslene td1 Nord-Afrika. Alle disee forhold i forering
har sinket forberedelsene til det avgjørende r framstøt og gjort det
mul-dg for aksen å utbygge sine stillinger i Tunis meget sterkt.
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Ennu er .det fortidlig zif, si om Rommel vil gjøre nce alvorlie forsek
å holde Marethelinjer. •Den er befestet i 50 kn.s dybde oG skal

være meget ster. 1en den kan:ong,åes fra sjøsiden og fremforalt fra
vest trues i'ryggen. Det-er denne siste fare RomMel fereløbig har
avverget ved å drive tilbake den amerikanske ved Gåfsa. Dermed
har  han  ryggenfri, men den eneste farbare retrettlinjé langs kysten
er smal, så det er vel allikevel tvilsomt -om han vil a sette alt inn
på fenwSvaret av Mareth-linjen all den åtund et alliert storangrep
nårsOmnelst kan ventes satt igang. i•kord-Tunis.

Belv.on Afrike.tfelttoget ikLe.her utviklet seg så gunstig
som-ventet umiddelbart etter inVasjonen av fransk Nord-Afr±ka og
stillingen tillanda i øyeblikket er relativt ugunstig for de alli-
erte, har deres sjø- og lultstrategiske stilling i midtre Liddel-
hav undei àtt en betydelig bedring. .i disse måneder. Fremfor alt har

undsetning og-kan nu forsynes både fra øst og vest med
flybeskyttelse for konvoyene 141-e fran til La Valetta. Eet foregår
nu ep. stadig "opnladning" av øya  oc  dens betydning som fly- og t-
basis.øker igjen fra dag tiledag. . Dette har gjortdet mulig for de
aIlierte sjø- og luftkrefter å begynne angrePene på aksesperrinzen
i.Sdoilia-stredet med slik kraft at de kanskje blir istand til a
spr ence den eIlerede før Tunis faller. Dermed ville det viktigste
mål for Middelhavsoffensiven v&re nådd. •

Hvad nu? let er som nevnt ennu ikke tegn til at den russis-
ke vintEFO-ftensiv har nådd sitt høydepunkt. om en lavine ruller den
met vest med en uimotståelighet som kan tyde på. at det er noe funna-
nentalt som svikter i den tyske arme. Det har vært talt om Stalin-
e'rådelekk oe det er slett ikke umulig at det er moraden som begynner-
a svikte etter de umenneskolige strabatser på steppehe'd øst. Vel
kan det sies at.den innesluttede 6. arme ved Stalingrad vist e  impo-
nerende kampmoral (selv om den vel ble noe forherliget av den tyske
pro-gaganda), nen for de innesluttede.var-alternativet i beste-fall
et itte fristende russisk fangenskap. Den retirerende arme derimot
har ryge.en fri og - det ixerer hjemover! Lller det kan 3=e oljeman-
gel sori. beevnner.å gjore set gjellende.• Det 2tore franstøt i sommer
- med den uafølgende retre“ og 'Tampene langs hele den utstrate _
front (40e0 km. på det lengsteftsammen med de store omgrupperincene
i Vest-Luropa etter landangen i har nokk tret sterkt
på reservene. Det store tap av materiell  oc  scfl‘lig '.:canoner sem føl-
ge av den tyske taktikk ued sterkt utrustede "pinnsvinstillinger"
som etterhvext ble omeTått og tptt av russerne, har sikert Ogs"-N bi-
dradd meget til  å svekke  de tyske armeers mototandskraft. I denne
forbindelse skal man heller ikke glemme den overordentlig store le-
tydning den allierte invasjon i eord-Afrika har hatt for utviklingen
i øst. Invasjonen tvang nemlie; Eltler tdI å-benytte en stor del-ev
sdne strategiske reserver av aile våpenarter til besettelSe av det
nokkuperte Frank ,H ke, og Tunis samt forsterkning av garnisonene i
Italin  oc  på EaTeen son nu var kommet:direkte i faresonen. I håpet
cm at støttepunktene i vinterlinjen ville greie å ri stormen av, iår
som ifjor, har Eitler innintt seg på et heyt soill øst - og tapt.

Imidlertid må en i alle seiersueldihgene dkke glemme at en-
hver offensiv har sine grenser. Angriperens forbindelseslinjer tøy-
es  oc  den retdrerende'parts forkortes inntd1 iallfall temporær ba-
lunse oppstår. I øst må en tiliike regne med_et værforholdene om
noen uker vil virke sterkt hemmende på operasjenene. Kulminasjonen

den russiske offensiv kan derfor utter alt å dømme ikke være  s3
fjern. Kan de alliert( tenkes forinnen å sette igang nyc foretagen.-
der i vest og a tilfelle hvilke? Etter møtet d Casablanca er det
kommet nutt liv i diskusjoen on den annen front Ot; en viss utål mo-
dIghet Er kommet til-Ettrykk særlig i ,engelske aviser. Det er inn-
lysende at jo fer  C.en -annen frontetableres cifcktivt desto tidligcre
slutter'krigen. Men.er det sannsynlig at de allierte setter igang
uoe nytt før :honis?er definitivt på deres hender? Inkelte har antv-
det at operasjonene i :{eird-Afrika med hensikt bie trukket litt i lang-
drag for å '.mmuflere forberodelsene til nye fr amstst som skulle rå
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av stablen samtidig med det endelige oppgjør i Tunis. ekn ikke ute-
lukket så er dètte dog usannsynlig for den nuvæjrendeisituasjon i Rord,
Afrika binder utVilsomt meget tonnasje Uten å skape deR avlastning soM
fri passasje gjennom kiddelhavet betyr. Gnder alle omstendigheter må
man imddlertid-regne med at forberedelsene til nye operåsjonerer i
ful,1 gang. Allerede'under fortige krig var Ohurchill opptatt av den
ide å "rette-støtwt mot dyrets buk". Skal-besøket i Tyrkiet sees i -
lys av dette? Meget kan tale for en alliert invasjon på Balkan: 1. ht-
terat truslen mot Kaukasup er eliminert, kan S. og 10. engelske arm&
averføres fra 21dt-østen. 2. Hele Balkan er tyskfiendtlig. Grekerne
ferer guerillakrig, serberna under Michailowitsj behersker store om-
råder i det serbiske- høyland, det bulgarske folk er russevennlig tross
sin tyskvennlige regjering og Romania er påsammenbruddets rand. En
invasjon ville derfor setta hele halVøya• i flammer. 3. Det er•den
korteste vei til de rumenske oljekilder. Lt framstøt på Palkan ville
sammen med den russiske offensiv på sydfronten danne-en farlig knipe‘:
tang om de for Tyskland vitale oljekilder. - Det er nenpe sannSynlig
at Churchille besek i Ankara i ferste rekke hadde-til nensakt å få
Tyrkiet direkte med i krigen (skjønt de tyrkiske reelnalitdkere sik-
kert innser at deres herredømme over Dardanellerne er bedre befestet
for frari.tiden om de ved krigens avslutning står som alliert), kanskje
var det ikke engang gjennommarsj -for 9. og 10. arme forhandlingene
gjaldt, men bare garanti for at ,Tyrkiet med alle midler ville hindre
aksemaktene i å misbruke tyrkisk territorium til flankangrep på de alli.
erte under et eventuelt framstøt mot Balkan.

Men - tyskerne må oaså regne med og disponere ut fra den mUlig-
net at Churehills visitt bare var.en skinnmanøvre-fra.alliert side for
å kamuflere angrepstorberedelser på en annen kant, f.eks, en invasjon
over Kanalen. Vanskelighetene, ved å forsere den.sterkt befestede ka-
nalkyst aav Dieppe-aksjonen en id4 om, menømange fordeler ved dette
alternattv ligger også klart i dagen: 1. Invasjon av'Frankrike eller

derlandene er det mest direkte støt mot aksens hjerta, .2, Den :kor-
te avstand begrenser tonnasjekravet og gjør det mulig fra F,jemlige ba-
ser å holde effektiv jagerbeskyttelse over konvoyer og lundstigende
avdeldnger. 3. Besettelse av franskekysten ville berøve tyskerne
deres beste ubåtbaser og skaf-fe de allierte en velkommen avlastning
ved å redusere ubåtenes effektivitet.

En invasjon i Italia har vært Meget på tale, men byr ikke så
fristende perspektivex m.h.t. å ramme Tyskland som angrep på Balkan.
Da kan kanskje en invasjon av Vorge ha wer for seg for O-framtvdfige
finsk separatfred og trygge den nordlige forsyningsvei til Russland.
En invasjon i Norge vil imidlertid kreve meget tonnasjeog effektiv
flybeskyttelse er meget vanskelig å etablere under en slik operasjon.
Det er også grunn til å anta at de siste måneders utvikling har gjort
landgang i Norge noe mindre aktuell i og med at beleirinaen av Lenin-
grad er hevet og den sydlige tilførselsvei til Russland er bevart in-
takt etter,tyskernes retRett i sydest. •

Etter Casablanoamøtet er sikkert de alliertes plane- for opra-
sjonene i vest fastlagt. Om støtet blir rettet mot fiendens upanne"
eller "buk vil de nærmeste måneder vise. Avgjørende begivenheter er
umiddelbart foreståenRe, men en gjer klokt i å reane-med at avgjørelsen
ennu kan trekke ut.

vVy

Den tyske nropaganda.  
Etter de siste overordentlig alvorlige nederlag tyskerne har

lidt på østfronten, er et tydelig.omslag i propagandaen merkbart. Før
var den preget av overmot og seiersfanfarer, det gjaldt å latterliggjø-
re motstanderne og redusere dem in absurdum. Nu har man slått om til
den annen ytterlighet: nu kjemper Tyskland en desperat kamn :far sin ek-
sisters - det er truslenes og skromelenes tid, man pisker sine falk
frem til den siste kraftanspennelse ved å utmale hvor fryktolig gjen-
gjeldelsen kommer til å bdi hvis Tyskland taper krigen. •Da man ma
rogne med at slike ..syvIspunkter.ikke er egnet td1 å virke etter sin hen-
sikt i okkupert lend, har man mot de undertrykte folk mobilisert det



Det dobbeltskraverte Område viser russernes erobring.=der vinter—
felttoget ifjor. bnkeltskravert er det oMråde Som hittil er erobr4
ivihter. De små piler angir støtretningene i øyeblikket. Elvene
Dnjepr,  Den  oc-Volga er inntegnet. •okstavene er fårste bokstaV_i
.navnet på: en del knutepunkter.

russiske spøkelse. Som på kommando (eller rettere: på kommando) oi
trerdet-i hver eneste avis. Det cr gamle kjente -mclodier i y[orge,
kjenner dem fra."de ruSsiske sagfileres" tid, og nu mindre_enn nog(
sinde er.de egnet til-å skremme og forvirre. Vi kjenner.litt for -
me.,Eet  til den tyske propagandas kvalitet og metoder til det. Og
kjenner til .det samarbeid som er innledet mellom vestmaktene og Ru:
land .for krigen sOM for oppgjøret etter den. Den bolsjevikiskeve3
revolusjon man SkreMmer med, har ikke vært Sovj.etsamveldets
dallfall i siste decennium.- Det var Trotskis linje  oc  den ble døml
med-ham.
• Overhodet er det neget i-russisk politikk^som står i et ann(
og klarere.lys nu.enn det gjorde-for bare  et  Par år siden. Det cr
den tu pågående Iyske krig for oye Soviets politikk har vært ledet



fra 1935 av, det er mot Hitlers Tyskland det har vgert rustet og man-
øvrert. At angrepet dertra måtte komme, kunne ingen politisk kyndig
russer være i tvil cm. Let har til overflod vært understreket i den
nazistiske propaganda fra begynnelsen av.

Bikkert vil også meget ligge annerledes til i rUssisk politikk
når den tyske trusel er fjernet og - ikke minst!'- Russland har fri-
gjort seg for det rariarstempel de andre stormakter var tilbøyelig til
å sette på.det i mellomkrigstiden, først og fremst takket være den
trotskistiske propaganda. Tiden etter denne krig vil se andre, helt
nye internasjonale kombinasjoner og ordringer og gi Russland en annan
stilling i den enronsiske konsert enn det før hadde. let har i sann-
het også andre oppgaver foran see enn å predike verdensrevolusjon eller
føre en imuerialistiek polibikk det har et areal, en folkemenede, en
råstoffrjakdom som sâ visst lkke driver til ekspansjonspclitikk, og det
har et indre oppbyggingsarbeid Tor seg - ikke minst etter denne krigs
nerjineer - som vil ta. eenerasjoncr. OG selv skeptikerne må jo være
klar over at det ikke er Lussland alenesom kommer til å bestemMe fra-

den, men. også Lngland oc Amerika som på det tidspunkt nettopp vil ha
nådd toppen av militær styrke.

Den kansekvent skeptiske vil kanskje også innvende at avtaler
og løfter ikke kan gi 100,prosents sikkerhet. Teoretisk sett er det
natunlievis riktig. Men en ting er ia1ifall 100 prosent.sikkerg at i
et nasiatisk Europa har Norge ikke en chanse. Allerede det som offi-
sielt Tereligeer om "nyordningen" er tilstrekkelig til å vise det, for
ikke å tale om de planer Berlin nu ikke finner dat opportunt å tale om.
Vil ikke selv den dystreste pessimist når det gjelder russerne innrøm-
me at en fred Eneland .og Amerika er med på å skape - med de interosser
disse makter har av de små Lordsjø- og .Atlanterhavsland, for ikke å
nevne annet - beteener et Tangt mer loverde perspektiv? Bare politiske
analfabeter kan hevde noe annet. La NS være alene om det.

vV7

Han ofret alt for Norge.
I Trondheim hendte det i slutten av januar en begivenhet som

Ivisor jen eneståenne offervilje nordmenn er besjelet av idae.
Om formiddagen den 27. januar nprang en mann ut fra 4. etasje

i gestapos fengsel i Trendheim og ned i gaten. Han var blitt arre-
stert samme morgen, og døde noen dager senere på et av byens sykehus.'

Det var en ung student på Høgskolen, Bjørn Lriksen fra Ski,
som valgte å gi sitt liv fremfor å røre sine  kamerater.

Fra kirkefronten.
Etterat pastor Tybring 7. febr. hadde holdt sin nreken i-Bra-

nienbore for overfyilt kirke, meddeile hen at eckneprest Hansteen øn-
sket å ei menieheten en rirddelelse. yhansteen steg opp på prekestolen
iført prestedrakt og uttalte: "Det er synd og urett mot en menighet å
påtvinge den en prest som den absolutt ikke ønsker. I denns urett har
jeg ejort meg delaktig ved å•ta imot utnevnelsen til.sokneprest i denne
menighet, Jog-har bedt Gud om forlatelse for den synd jeg på den måte
har:begått, og jeg ber idae menieheten og dens prester om tileivelse
for det samme, Triet jeg tre.kker meg tilbake fra menigheten.
Jeg har også måttet ta mitt standpunkt i de kirkedige spersmål opp til
revisjon og fornyet overveledse. Følgen Lerav er at jeg hen sendt
Kirkodepartementet meddelelse om at jec har nedlagt mitt embete . som
sokneprest til h-resaienhorg menighet, Jeg akter• dogfortsatt å utfore
alt det.arbeide og all den tjeneste ikirken 'som utfores av en ikke-
eabetsmann, idet jeg holder meg tii skrift bekjennelse ce altertale for
den norske kdyke. Jeg anser mine tidligere biskopper com kirkens rette
tilsynsmenn og den midlertidige•kirkeledslse som mine overordnede. Av
fri overbevdenine tiltrer jeg den bekjennelse "Xirkens grunn", som er
datert Feckeaften 1942."



Let lar seg tkke nekte at skneprost Hansteens opptreden under
okkupasjonen har vært utillatelig vaklende og mistenkelig minner om
dobbeltspill; men når han-nu har tatt- dette klare skritt far en vel
si. nædre for sent enn aldri. •

. • vVv: - •
Det sakalte •irkerd, som h,adde møte i januar, skulle egentlig

bchandle og -vedta noen  etemmelis radikale forslag til løsning av kon-
flikten mellom kirken og- staton. Imidlertid har •sikkett de siste krigs-
begivenheter satt skrek 'k  i herrene , for jstedenfor å. gå til nye angrep
.mot. „kirden, ble reshltatct at ,de gendte en av kolle‘pet med Hirkede-
eartementets vtdende til prof. 1,1oe, hallesbys kollega, for å undersø-
de nudiEhetene for eytter å få i gang forhandlingene med kirken. Prof.
14ocegav. dem ikke meget håp. Han minnet dem- om forhandlingene som sta-
ten avbret i sommer og mente at kirken kom til å sett minst like så
sterke betingelser -for å innlate seg i forhandlinger som den gang
det vil virkeligtoten. si: Pull kapitulasjon fra NS-mYndighetenes oide,

vVv-
Lutherstiftelsens forlag må- boykottes. -Kjøs ingen bøker fra

dette forlag. --"="1-7 ,Ttiftelsen er det cruedte av de kridtelige foriag
som har bdyet seg for kravene fra Gunnar jtenergen, kommisæren fot
torsk Norleggerforening. Le andre kristelige forlag har valgt heller
å nedlegge sin virksomnet enn å tre i noen snm helst forbindelse med
eenne marr, ng hans virksomhet.

• yVv'_
tet be e-Jnner å denre - selv f r t skere.

egivenhetene ps østfronten truer med å utvikle seg til en ren,
ailitær katastrofe for tyskerne. Med et tap under vinterkampene ale-m

på 420 OCO dode, 349 000 fanger og- 6-700 COOk: sårede er de nu drevet
tilbake så  langt at d e bar mistet mer enn det t erritorium å e vant med
kdnskje-like blodige tap:under sommeroffensiven.. Og ennå har ikke
det russiske press nådd kulminasjonspunktet, cnnå har det britiske
verdensrike og nærmer ses toppttnyttelse av ditt gigantiske
krtgspotensial, så å si ikke .begynt sin kdmp mot Tyskland!

dituasjonen :ma ua scg dy-ster Ut fra tysk synsounkt. fropagan-
daen i de siste ukene viser hvor prekær man tå ledende hold anser stil-
linEen og stemnin ge n er ikke lysere i rekkene.

Alla vitnesbyrd cm stenningen blant tyskerna i Norge samstemmer
om at den er meget Øeprimert, at den har undergått en gandke  påtdgelig
forvorring i løpet  7,Jv  .de siste 5‘4 uker. Karakteristisk er _dot at en
offiger i Heichshommissariat under en donferanse nylig antydet en
baketrelmiing til -Odessalinjen (Odessa ligser 5 mih fra den rumenske
srerisefl-. an annen fremtreende embedsmann i kemmiegariatet
b ealkj eftiger s eg f or ttd en i samtaler mod tanken på hvordan det vi 1
bli  når russerne står ved den tyske grense.

Lii Mengde småtrekk fortalt av folh som har med tyskere å sjøre
embeds medfør, vidner om en utbredt pessimisme blant alle som over-

hodct har betingelser for å gj,ore scg opp on selvstendig mening om si--
tuagjonen. n offiser kom foriedcr. mcd radende utbradd fordi offent-
lighoterevar ført bak lyset av frontmeldingene: Nu hcrer vi plutselig-
at [talingrad-arm6en har vNnt innesluttet i 5 mdneder , tidligere . her
det ikNo vært.  ea.  meget som et ymt om deti

:flyv cof fi s er og en annen tysk militærperg on -ble forleden høy-
røstedb på en jernbanerestaurant "et steds i horge", og de omkringsit-
tende herte flyverons ndbr,Jdd om: Hva kan det nytte å slåss viderel
På østfronten cr vi pa full ratrett, og hjemme blir de bombet hver
enesto natt uten at vi  kan  gjoro gjengjeld!

--hh tysk forretningsmann som dom til Norge i dagene like etter
offentldggjøtelsen av Stalingrad-katastrofen,  sa  til on nersk forret-
nt.nrstorbindelse Det fqrnuftigste vi Overnodet kan gjøre, er hurtigst

tE å åpne grensene j. vest og la ællerikanerne og englenderne homme !
sil slutt et utbrudd fra en tyster som har vært he r  I enge  os  som

Iart en del (men ihke nok) norsks :Dett g-år dritt I Ok dett kommer
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at gå drittere og drittere...
yVv

Munnrleien organ for Norsk forening til motarbeidelse av Tannsykdom-
mer, er stoppet av sløydlærer Beggerud i KUlturdepartementet.
forsøkte først å påberope seg papirmangelen, men ble under en skrift-
veksel med redaktørene satt slik tilveggs at han røpet den egentlige
årsak: Munnpleien var en for slem konkurrent til det nasistiske Tann-
legeforbunns tidsskrift son ingen leste. Derfor måtte bladet som hen-
vender seg til den samlede tannlegestand or et stort publikum stanses.
Slik skjøtter den nye tidehebSearbeidet. Bare politisk munnpleiel

_ vVV "
Strandhugg. har det vært en-rekke.av de siste uker. På 3tord gjorde
kommandotroppene godt arbeid'Ved å sette kobberkisgruyene ut av drift
for lengre Tyske militærbiler og malmkaien-lole også sprengt i
luftene - VedeSiekkefjord lyktee det engelskmennene å kapre en stor
tysk båtMed krigsfanger og b-ortføre en del tyskere. Ltterpå ble Flek-
kefjordfolk arrestert i fienge men 'den ene söm var implisert, viseord-
førerene som i.ly av hS-medlemskap hadde gjort et udinerket forhånds-
arbeid, var reist med til'England. - Ved Sø-røy på Finnmarkskysten har
enp:elskmennene befridd ot pår hundre krigsfanger og tatt adskillige
tyske fanger. - Det har også vært "raids" ved Sjomen og Bogen i Ofoten.

vVv
A.T. har så lite befal at "offiscrer" som har vært arrestert for sabo-
tat-je, blir tatt inn igjen uten betingelser. - Dolitifolk som melder
Seg ut av NS Pår beholdc sine stillinger.

vVy
lote februar ble en flau forestilflng. hele Oslo snudde ryggen demon-
strativt tif de uniformerte landsforrederc og.selv nazipressens bille-
der kunne ikke skule det faktum at.appellen på Slottsplassen bare hadde
samlet en håndfull tilskuere. Det hadde opprinhelig ikke vart tysker-
nes heneekt å la NS slippe tl med noen festligheter, n?ir Tyskland
.selv ga avkall på.sine festligheter 30 jannar, men Quieling Maste og
meste på høyeste og-drmed ble dut fart i snerydningen
på Slattsplassen hvor hele byens disponibleLenerydningsmannskap var satt
inn, mens gatene ellers 14 i bunnløs søle. Det-var meningen å holde
det store møte i Colesseum, men Klingenberg er mer bombesikkert. Fryk-
ten for riorsk flyverbesok over Gslo 1 februar var idethele sterkt rå-
dende blant tyskerne og deres storgermanske landsmenn aed fødested_14or-
ge, og det utgikk underhånden den beskjed til alle innehavere av slike
koetbare liv å holde seg så nmr beskyttelsesreemmene som mulig. Dagenj
mest bemerkelsesverdige trekk var at ingen tyske bygnine;er Ilagget.  
Terboven var vekk fra byen med Bediess. De reiste beggc  uil

vVv
Bergen er nå scien kommet på evartebørs. "En sei koster ca. 20 kroner,

en fiek som før kostet 1 krone.
vVv

Arrestapionor.
Etter nyttår har en nY arrestasjonsbølge satt inn. Blant de

arresterte or en lang rekke personer son bor i nærheten av en gård
Bogstadveien hvor en gestapomann under forsøk på arrestasjon av ot par
menn fikk et skudd i maven. Videre er bortimot 30 statspolitibetjenter
arrestert. Nye massearrestasloner foretas stadig i Oulo, Ilergen, bare
rundt Drammen ca. 60, dcriblant flere lærere. Andre steder er det og-
så mange lærere som arresteres så en regner med at ungdomstjenesten cr
på trappene.

- Endel prester er arrestert i det siste, deriblant Bredo Lund i
Døyken og Finstad, Grorud. Og dette tiltross for at Quisling har gitt
uttrykkelig .ordre at man for hustredene skyld skal se mest mulig gjen-
nom fingrene med prestenes -politiske virksomhet.

Det forlyder at der skal-opprettes en koncentraejonsleir på Helg-
øen i Mjesa ±or arrest(jrte prester.

vV•



Enroua under hakeXolloct.
-1 trYlands har hdttil ydet folgende bidrag til øst-

fronten. Ungarn j diVis.joner, IrAlia 10, homania 20. Derav er 6 ungar-
ske, 7 italieus*De og 16 romanoke divisjoner oprengt eller tilintntgjort
av russerne.

Tyrkland:,.Som leerd i den totale mobilisering skal 120000 for-
rethinger lukkes, 2070 av fagpressen dtandras or fri vitenskapelij forsk-
rini avloses  av  krirsbetinget; formålstjenlig d'orskning.

Danmark: To Del,snninger på 5000 5r. utloves for opplysninger som
forer til arrestasjon av lEegen nrofersor itegens Fog og redaktør Ole
Ridlcrich som ettersøkee. for delaktighet i den illogale organigasjonen
"Tiri DEnetark".

Tsjek5iske kvinsor og mEnr utskrives nu til tvangsarbeide i lysk-
land etter dc samne linjer som gjelder i '22yskland.

patriotlr har oprengt i luften en del av hovedverftet i
kirens. 111, strafT  ble 15  visier skutt. Desouten  blu 10 eivile 1];:c  ,)ya

'd'alrAds ved Fircus 'nenrettet.
Prankrikem I.Lvon ble 25 tyske soldarer hoxdt såret av en bombe.

Attentatnanner lersvant rm;, cykk ed. Ingen 51dr vise seg ute mellom kl.
20 og kl. 6.

"Pylkesforer"  1Ingve ,Jartems, Lord-1=delag, er avsatt fro sin
std1ling etter å vare anme104 eor svartehandel.

DS-bjstuts Moldt mtddag på Grand forleden forbindelse med
"bistemoter". I tilJegg til viacn bli bestilt 9 flasker brcnnevin til
27 ,trrsoncr.

DS-idrcttsmannen Per lEde -on er mift med Ell daumfe dame, har sekt
om utrcirctillatelse til Pahmark for å slå seg ned der. hottene 0217.

"3tabo3ef" T'Lronsen er bl.a. tt lsynsnann ved 11S-restaurant
soller og drik•er så-selv jj-folk sjns let gnr ebr vidt,

men Qui sliLg nolder .;dm bs':;iittemde hand  OVLI  ham,
vVv

Oflo-_skeleng cr nerten j_ke lesatt  Av  tvekere for tiden, mcn likevel
blir jk'e -1-1eltne In,cen skol: har fler enn 50 tyskere, tlere
btre 10-20. 2rnss i det tor tvsyrne stad1g flere klassevetrelser
erarjer. Smderydrflingem.skal kelt odeleggcs.

vvv
'lyn'erne flytter tropoer frs Ulekbefjord via Kr.send og Oslo til her-4

- Vuennal:rekk?
Den 28.  jmd,  vr tyskeinr i 5ermen  hmedig  hyoteriske. Dut ryltedes ar
tre cn torperbdeLr v:sr 2oaret ina dos,:ncijordur. Pet ble slått
stor ,e1 xm, rlt perton(11  då  jernbsnen  ble  nobiltsert og alle 3okone-
tiver stod 000fyrt i 2 dL,der.

vVv
n Htmtel:osvoi slatp uantasret gjennom  rtl  idumansk. Storadmiral
1er måtre eg i fallet trskk hen etrci forlydende med seg general-

a11tel  Dshm- lernee. knr Quisling mirtet en fly sine beste eratrer.
v1,7v

Kndbbheten ph egg i Donnark dkyllee d(r veldige eksport til Tystimend.
L:dene steuslesehhLlifE.

vt7v
;.n-ivLre o -2rovo5steren
Sbmarrd, Gecil es. 24 år. dsnn nv Mcnont Augaard, Stavern.
1.tcsetb, 111iug. elcrund. Ider mv ishavuoDuten 1deolekari.
Ablcrsen, Ksrl Lamnt (Goggen), .16/11-92. idunkcdomsvn. 21, OsJd.
Arircsen, doktor, Oslo.
Srddley, ner, Volerian, f. 27/2-13 .mrgLit.

e]rulf.  .2.entordjef do 'tr  0 n n.  ladd4o,  Ixondhcim.
1Crik2i,n, U ITC, 0/11-21 i tereerroted.
Grnde, Sven J-Teme. os. 21 år. Statens -ormuOrretning, Colo.
Davii, idirver A., ansatt i idt111 Davld & Cc.. eUo.
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Bansen, Bjarne 0stgaard, f. 2/12-08, Oslo.
Heggelund, Arnold Martin, Oslo.
Kilander,.ingcniør, Drammensvegen,. Oslo. •
Kirsebom, Adolf, Disponent y/•Brown.Bovery N.L.,‘Hamar,..kaller seg
dfte Adolf E-ristiansen:,
Krogh,  Ohribtian,  Bestyrer  av  Saugbruksforeningens skoger på' Seter--

T . skogen.
Krogh, Nils. Gløtts grd, Seterskog.
Strøn, ,Ternbanetelegrafist, KOrnsjø, nu As, -
Maseng, fru: Gift med tidl, norsk minister i Moskva svenek baronesse?)
-Tønsber:,.Dagfin, ca. 24 år, Aurskog.
Wallin, Gunnar, Oslo.
Tkrmann, Eans GUnther. .
von Scharner, Dichardt. Oslo, reiser i skinn.
Droberg, Ethel, f. 13/8-19; f. Nilsen.

-
•1JnEdomstjenesten"  

1 Kristiansand- ble 60 barn, 4eray.4 NS-barn, innkallt til "ung-
domstjeneste' To av NS-berna møtte. Da det så ble sendt  ny
se med trusler, møtte hn1Jer  ikke de to NS-bart.

vVv- •
f2erboven holdt 19/2 nytt gjestebud på skinkestek 6E  geurkål. Inn.

budt var 20 fremskutte menn fra forretningsverdenen, 10 tyskere og 10
'NS, Terboven-underholdt sine gjester med et 5 kVarters foitdrag der hw
b1.amalte ut hvor str,flende det skulle bli-her i Norge når krigen var
vunnet. Noe av betydning kom det ikke fram i hans tale.

, . vVv
Ukeblndene er n påtvunget NS personer som skal "lede R  dered

barnespalter (selvfølgelig mot høyere godtgjørelse enn det vanlige per-
sonalo). NS-propagandaen skal altså nu lures inn på barna den veien,
men de vil nokk være på post.

• v:Vv
Det er utstedt ordre fra pressedirektoratet at pressen-ikke skal

angripe England i noenscmhelst form. Mån skal også opotre forsiktig
overfor jessingere for om mulig å få dem til å Eå inn i tyskernes rek-
ker på østfronten. Imehs arresteres det nordmenn over  en  lay sko.

vVv
Den norske ambassade i Washington melder at to bkio er blitt

overfort fra De Porente Staters skipsadministrasjon for å *gjøre tjenes-
te i den norske handelsflåte. Dette cr de"første båtenc som Norge har
mottatt ifølse cn overenskomst som ble.avsluttet.i juli måned ifjor i
forbind&se med Låne- og Lcieloven som er avsluttet mellon de-.to re-

Det første skir ble overlevert 29. jenuar., det-annet 31.
januar. Det ene skipet heter "Leif Erikson",, det andre "Frithjof
iNansen".

VVv

En gang i januar var det stert oppstyr'i Finansdepartementets
bygning. En revolver funnet på et visst sted og straks svirret
attentatryktene. Det ble satt igang undersøkelse og resultatet fore-
flgger nu: 'minister" Hustad har fått sitt våpen tilbake.


