
KRIGSOVERSIKT.

Desember 1943.

Trass i betydelig kampvirksomhet bådn på østfronten og i Italia,
ligger de viktigste begivenheter siden vår forrige oversikt på det
politiske område. Møtet mellom Churchill, Roosevelt og Stalin i Tehe-
ran er sikkert det betydningsfulleste som har funnet sted under hele
krigenå Her ble denforståelse som Edan, Hull og Molotov nådde fram
til ved Moskvakonferensen videre utdypet og som det allerviktigste re-
sultat - ikke minst med tanke på etterkrigstiden - må framhevns at
Stalin har oppgitt sin isolasjon og innledet direkte personlig samar-
beide med lederne for de •to store vestlige demokratier, ikke bare for
å bringe krigen til hurtigst mulig avslutning, men også for å sikre
en fredelig utvikling etterpå. Det heter bl.a. i kommunikeet somiut-
merker seg ved sin tillitsfulle form og sin frihet for fraser; "Vi'
har nådd fullstendig enighet m.h.t. emfanget av og tidspunktet for de
operasjoner som skal settes igang fra øst, vest og syd". Moskva- og
Teherankonferensene har skapt grunnlaget for et tillitsfullt samarbei-
de mellom de vestlige demokratier og Sovjet-samveldet, den viktigste
forutsetning for en langvarig fred etter Hitlers vanvittige krig.

Forut for Teheran-møtet gikk en annen viktig konferense i Kairo
der Churchill og Roosevelt møtte Chiang-Kai-sjek. I pyramidenes skygge
der "4 årtusen ser ned på oss" som det het i Rapoleons dagsbefaling
til de franske soldater for 135 år siden, ble Quebec-konlerensens mi-
litære beslutninger supplert med retningslinjer for den fremtidige
ordning i østen. Kina kommer som stormakt til å avløse Japan som skal
avstå alle erobringer siden krigen mot Kina i 1895 og mot Russland i
1905, dvs. Formosa, Korea, Manejuriet, halve Sakhalin, de besatte'ki-
nesiske provinser, Ostindien, Filippinene og øyene i Stillehavet.
Japan som idag hersker over 500 millioner sKal altså tvinges ti1 å gi
tilbake alle frukter av 50 års imperialistisk politikk, et resultat
som forhåpentlig vil tjene fremtidiae imperialistnr til ukrekk og- ad-
varsel. Tilbake blir problemet hvordan 80 millioner skal liv-
berge seg på et territorium av størrelse som Kalifornia, der innbygger-
tallet bare er tiendeperten. - På tilbaketur fra Teheran hadde Roose-
velt og Churchill i Kairo også-et møte med den tyrkiske president,
Uten at noe sikkert er kjent om drøftelsenes innhold, men det ligger
jo nær å tro at de har drenet seg om Tyrkias holdning ven. en eventuell
Balkaninvesjon. - De tre konferenser har gjort et sterkt inntrykk,
særlig på Balkan der nervositeten i Ungarn, Romaniu og Bulgaria er .
merkbar på mange måter, mens Tyrkias holdning vekker bekymring i Ber-
lin. Selv om meningene er delte regner de fleste med at Tyrkia før
eller senere vil endre sin nøytralitetspolitikk, i det minste så meget
som Portugal har gjort ved å gi de allie/te baser på. Azorene. - De
militære begivenheter har fremdeles sitt tyngdepunkt på
Ostfrontern De viktigste operasjoner har vært knyttet til 3 frontav-

" snitt, med russisk initiativ eå centralfronten og i" linjeprbuen, Mens
tyskerne har fortsatt sine angren i Kjevsektoren. På centralfronten
er tysknrnes stilling betyffelig svekket etter tapet av Gomel, fer kri-
gen en by på 150000 og et viktig knuMenunkt som nå var utbygget til en
hjørnestein i det tyske forsvar. Russerne har de/nej ftitt en bredere
basis for sitt framstøt over Dnjepr ved Retsjitsa og trenger dels
vestover mot Mogyr i utkanten av Rokitnosumpene, dels nordvestover
langs Berisinas vestre bredd mot Bobruisk  pa.  jernbanen Gomel-Minsk. -
Mot denna by peker også et frametøt lenger nord mellom Comel og Mogi-
lev. .Vi skal senere komme tilbake til den staetegiske betydning av

• disse operasjoner.
I Dnjepr-buen har de russiske angrep vært særlig voldsomme syd-

vest for Krementsjug i retning Snamenka, mellom Krivoi Rog og Rikopol
mot jernbaneknntepunktet Apostolovo og mot det 40-50 km. brede brohode



tyskrrne ell11::. Dolder på sydsiden av Dkjeses vca e-li_kopol. Det viktig-
ste resultsr ov disse knmper hittil er eDPeengen av knutepunktet .
Snamenka oæ delvts dsolerinP: nv Xdrovgrap sun synes å stå for lall. I
dot dycblikk deette; åkrives melder tyskeDne at Tsjerkassy er r=met
netter ordre". Dermed er :Eprsvaret langs den nordlige aem ay Dnjeprbuen
brutt saf=n og tyskarnes stilling inne I Dnjeprbuen blitt meget  i'arlig.:

Mens tyzkerne overadt Ellers nar hpidt seg til defensiven, har-
de ved å sette inn sine bevegelig'e reServer de siete uker tilrevet seg
e± lokalt dndtiptiv i Yievsektoden, Del Er DEgn som tyder på at,tys - ,
kerne i tillit til at inVasjon I ::.Est ikirL, erumiddel lurt
•har overført en del av den strstsgiskn se»erve til ostfronten og satt
den inn i den kraitige emenn bekb-Lncbk meterfensiveidllom Fastoy og .
Korosten. Iberved har  el,,t,  lykkez den I avvedr den liatddelbare trusel-
not Buglinjen fra nord; mæn hvio det ikke lykkec von Manotein t_I erob- -
re tilbake Kiev, er den strategiske sUilling lor tyskerne fromdeles -
ytturst uheldig og den tid• de h= yrnnet ti1 ytterligere befestnipg av -
Bug-linlen har de måttet.bEtale dyrt,
Italia. De sizte 14 dsger•når kamnahtivtteten oket oterkt både på den
engeTE'lTecg den pmerikanskensekter av frenten. I est nar Montgomery
forsort Sangro-elven og rykker not Pencara 40 km. lenger nord. De•
tidier her den viktige veiforbindelse.tyrsover halvoya til  Rem. I .
vest hzr general. C:t_arkes arme gjort et dypt i nnhrl7dd i den tyske vinter-
linjo cg erobret storkt iorsvaste fjellstdilingef son stenger noved-
veioa til Rom. P. '. hele fronten ve1der imidlertid bade vmr- og terreng-
forboldene stnre vanskeligneter for 2pgripefne:
Sidkrigon. De viktigste begiyenheter har -;=t heenlagt til Stillehavet
der andrikancrnes bese,ttelse av-Gilbertzygruppen dannEr Et vikt.ig ledd.
i den strntegike oppnarsj mot Jspæn. L;rene ble besatt pv jppanerne
samtidig med angretet pa- Pearl- Harber. druppen bQ..står av en masse keral-
eyer og limer mellom Havai  eg  -Salononsyene, 5900 km. fra førstnevntep•
2100 km. fre sistrevnte. Delfjstareke Snvedbssis mEd flypisSs. var på
dDgramd som »xponerno Efo.yds-nfabe sEE ,2 til hilukjG mudn. -Wasnthgton mel-
der at hangarskihee "Diseombe Bey" blo senDet, men ingen andre 1:artøyer
gikk tept. Den  amerikandke angrePsstyrke on±nttdt både slagSkib og.
hangsrskib. For å beysre•herredpnnet i Gilbennthrkioelet måtte japanor-
ne zettc inn flåtens hbvedstridDbrerter =11 d.CÆ biclkc vcr de ikke vil-
ligu til å ta. Resultstet er elt amerikneene  nsD  sikret zeg.en viktig
bzsis for angrep på de, nordenforliggende 'Dynsbnlloyene. Marshalldyene
bd.e forøvrig alleredu: 4. cles, ateatL eor ,E .i.u(t fljangrep fra -hangar-
skib. 72 jetanske fly ble skntt ntd, 2 Lette bryssere, et tankskib og
3 lastebb.ter ble zenket. - Alt tydtr pd„ nt dyEeriksherse nå føler seg
sterke nok til å mste den s,dmlede japphske LiCCb. Len ærnerikanske
flåte anslåes f.t. til 19 slSgski_b, Dsngsrskib, derox 8 store, tall-
rike krysscre og henimot 30() jngere. DerMil kommer od. 50000 marinefly,
Amerikdnerne binder nå den japanske heyedstyDke i Stillehavet. Dette
virker tilbake på japanernes 3tyrke i Indioke oceall der englenderne har
forsterket sine flåtestridskrEfter betydelig Etter Itulia8 kapitulasjon •
og under Mourebattens•oyerlÆdelse forbereder ,n offensiv mct :»panserne
fra vest..- Fra Atlanternavet meldes om ubS:tem.grep  pa 3 konvoyer. På-
8 dsger ble G av de 15 angridenne ubtcbcc- senket uteå st noe handels-
skib gi.kk tppt. NoYember Yef M;(1.t. senDnifigstpll den beste måned for
de allidrte siden 1940. Det er sledes -J-C.cbmj.clbc forsvetret-som har- .
overtaket i ubdtkrigen. BotynDing0n av dbbljc knn ikke overvurderes.
Det er intet mindro enn forutdetnInFren r'LL' Get svglorende koneentridkey

1slag mot Tyakiand ::G.M ble dndelig besluttet p6. metet i Teneran.
Luftkrigen. Også i luften gje,r den dllierty ovefloge.nhet st.gstadig
mer gjellende. Bnre været syirlE:s md fbL lidtil nnnen å kunne legge
effektive hindringer for gjennomfOrisen ED- de adglo-anerikanske dag-
cg nattangrep soM utstråkkes til et ole uitsrre område. LMarseille
or ubåtstasjonen bembet, i Toulon ble 5 krigsckib senket dg 5 andre H
ødelgt sammen ned ka-i-Sr• (): tørrdokker, Deyilen Sen- usder de 5 siste
storångrep fått nelom 7 og. 8000 tonn bember, 8. eles. fikI Leipzig
1500 tonn i dznet av 20 min., og hEnSer jet siste stere dagangrep på.



Enden skjøt rmerikanerne nud 138 tyske jogere. Trass i at tyskerne
na konsentrercr scg mn utbygging av j:agerfly-og luftvern er det vanske-
lig å we hvord2n foravaret skal kunne holde tritt med vekoten i -
grinernos styrke. Lare U.SA produserte således i november 8789 fly, der-
av ever 1000 Tire-motors bonbefly.

Forberedclecno til et crescendo i luftkrigen pgår ned stor in-
teneitet. I lliddelhavet er nettopp 15. omerikanske Ilykorps blitt-fsy-
et til 9. og 12., i Englane oker base Dotber Command og dct 0. anCri-
rikanske korps raskt i otyrke. Sin fulle kraft kan de ern-xelskbaserte .
ffystyrker imidlertid lerst utfolde nar vtrforholdene blir gunstige for
kentinuorlig flyvirksomhet nv stort omfang, sannsynligvis først i
februar-mnrs.
Stillingen vcd  åreto utgang viscr at den militære situaajen hgr under-
,:ått en revolusjonwrende forandring i lopet av 1943. Wre avbrutt av
notefiemdsiven i februar-mers, son 'f"orte, til gjenerobrinren ev
har de tyoke Ermecr oa tilbaketta hele årat igjePuom. I Russland
hnr den "elastigke tilbeiketrekning" wrt uttrykk for-et tilb2kctog på
me1lon 1000 og 1500 km., i Nord-Afrikn og Italie har et lignende "elas-
tisk" forwvex tedfert an retrett på mellom 3 og 4000 km. Por 1 gr siden
stod de tyske ormuer unnk i Stalingrad (den rUssiske vinterffensiv som
skulle følt til så stere resulteter begynte 27. november), og foran
Grosny nidt oppe i Se kankasiske oljefelter, mens*Rommel nettopp var
kastet ut gv Egypt etter gjtt fårlige framstot mot Suez. Men - hvordan
er stillingen idag? I est befinner store strekninger av fXonten Seg i
overgangen ne llom hegt og vinter. Det er åipenbart ot veor og førd leg-
gcr store hindringer for cperasjoncne, uten rt dette har kunnet avbryte
dc to notstondEres iherdige anstrengelser for å tilrettelegge don stra-
tegiske situasjen best mulig med det forestående vinterfelttog rer øyet.
På. centralfronten har russerpe etter ereSringen av Gomel presset en

(kilc nerdvestever loogs-Beresind tot byerfBobruisk et viktig knute
punkt nord for Rokitnosumpene på vcien til Kvite-Ruselande  bevedstad
Minak. Hvis det ikke lykkes- tyskerne a stanse dette framotpt, vil rus-
gerne på sanmc måte son ved Gomel komme i ryggen av den sterke tyske J:or—
sv-art3linje som fra Sjlobin og Rogstsjev ved Dnjeprs øvre lop strekker
seg ovEr Mogilev og Orsja til Vitebsk. Framotøtet tot-Bobruisk er sa-

'ledes en trusel mot hele den tyske centralfront. Men softidig bår rus-
serne etter Gorelo fall presset nå mot Muzyr som liggex i den Estlige
utkont av Rokitnosumpene. Dette  ±Xomstzt nå wees i  santenheLg mcd det
russiske framstst nordvestover fra.Kiev med erobringes ev Ovinhej som
resultnt. Dennc by liggtr i den sydlige ntkant av de store eutpområder.
Ved fromstetcne fra Gomel og frn Kiev har stlede's russerne nådd Rokit-
no- cller Pripetsumpene både i sst pg i gyd og derned sikret seg Ell
rekke fordeler: 1. Det operative eanspi11 nelibm de tyske rrneer på
centralfronten or sydfronten er praktisk tnit utuliggjort. 2. Russerne
får En moget effektiv flonkebeskyttelpe i nord ved en eventuell knipe-
tongbever,NIse mot sydvest fra Kievområdet. 3. Russerne kan få direkte
støtte av partisanrruppene som tyskerne aldri har fått bukt med i det
uveisomme terreng. Rokfttnesumpenc har en ututrekning 1-P>:_250 km. cst-
vest og cd. 200 kn. nord-syd. Bdre meget lokalkjente felk kån ferdes
utenfer de få cler oem krysser onrådet. Men med do lckalkiente parti-
saners hjelp cr det utelukket nt rusnerne nå vin*Ilt“d kan føre
sterre styrker glennon dette for tyske forsvårsanlegg nesten-bIottede
område og omgå de tyslre Ilanker baee mot nord og mot syd. Under alle
onstendigheter vil de tyske ferbindelwe5linjer stadig-være truet fra
de svre ourpdistriktene.

Mrh.t. orcrasjencxe i Dnjeprbuon er eet tydelig at de tilsikter
å gjore de atere tyske stillinger ved Krivoi Rog pg  hikopol  Uheldbar&
ved en omfattende manover mot vent og sydvewt,pver Snamenko oc Kirov..
grad. Innbruddet i de tyske ntillinrer i ectte åvenitt ar gllcrede_
Så dypt at trskerne loper en betyd.ol-L, riwiko ved å tvihorde på sine
stillinrer melion Krivoi Rog og Mkepol. Bår de setter så meget inn på

en i lengden uheldbdr stilling er det vel for å vinne tid til utbygging



av Bug-linjen som den tyskeihæriedejse reppe ventet skulte bli aktuell
se.atidlig, - Von Mansteins motnfrensiv i Kievavsnittet her tydeligvis
samme fornal. Den har hatt begrenset succ6 foroåvidt som det er  lykkes
tyskerne å erobre tilbake Sjitonir og ii=osten og dermed frigjøre en
viktig nord-sydg@ende jernbanetotbindelse: men den h@r ikke formådd å
endre den alminnelige strategiske situasjon. Tyskerne har ikke greidd
å reslinere den frontforkortelse de hele tiden har tilstrept og hva
verreer for dem, fronten har en kenfigurasjon som åpner store mulig-
heter-både i retning av Balkan og Balticum for den russiske vinterol-
tensiv som etter alt li dømme torestar, ja k'anskje allerede er innledet
med det voldsomme russiske angren ved Nevel som det nettopp meldes om.

Plassen tillator ifle en drnftelse ar du mulige opeDasjoner vest-
naktene nå under høytrykk torbereder i forbiadelse mea det forestående
konsentriske angrep. Det skal bare til •vslåtning nevnes at vektige
grunner taler for at det avgjørende slug leost kan innledes et stykke
ut i 1944. En ylar imidlertid 1ov til å regne med at det da kommer med
en voldsomhet som kan gjore den forlerdelige sluttfase i denne grusomme
krig kert.

vVy

Un5versitetssti endiat Binar Hnigårda
er dod i fengsel. Vårt Universitet og v:jr skole har mistet  en

av sine beste menn. Einar h2igåtd var et rikt begavett klokt og edelt
menneske som tross EfiP rnge alder alt hadde satt dype .-spor sCm viten-
skapsnann og pedegog. En loveåde akademisk fremtle ventet ham, men han
ofret alt i kampen for frihet, rett og sannhJrt, - tilsist oSå livet.

Einar Hnigård er død, men hans lysende eirembel vil leve sålenge
tedselsårene 1940-1944 minnes i norsk hiaterie.

ViVrv

Vare landsmenn ute.
Aorges internasjona1e posisjon er hedre i dag enn den noensinne

har vært. .Det son når OSS utefra av boker, presse, rndin og statsnanns-
taler bærer vitnesbyrd QM det. Overalt i de frie verden Iblger man
med respekt og beundring.Norgeo kaMp.

Det skyldes.mange ting: frikg.tens og folkostyrets fjollfaste
tradisjoner i vart land, vår stilling til det meilonfolkelige samarbeid
hvor vår . ode vilje aldri har kunnet dras i tvil, vår sosiale standardt
yart kultUrelle nivå osv. Men først ne fromst skyldes dei sikkert vår
klare og faste boldnfng overfor overfallnmenneno og deres håndfull
hjelpere i NS, vår kamp for friLeten og rettna fra furste stund og gjen-
nom de morkeste kriseperioder, •vel ute sem på hjummefronten.

Når . vi nordrienn tenker  pn.  denne kamr, cr det nlårt for oss at
her er en utpreget vekselvirkning mellom hjemmeofront og ntefront. Fra
Tiondon har vi ofte tått hnrc hvilten ineoirssjon våre landsmenn der ute
henter i Yar tause, våpenlese strid her hjemme, moi evefgreo og terrort
mot trns)..er on lokketoner, mot ssvn og stedij, vokseade trykk nO. alle
emftlder. Det har ligget en appell i denne innsatsen for alle ute. Vi
cr' glade og stolte over det.

Men detnIcan være .grunn til ogna  n  si heed ord om den inspiraejon
vi Ler hjenme har kunngt hente i norsk iensats ute, av kongen o hans
rf'Ulgivcre, av s'ofolkene fliverne og alle de åndre som hvor dag retter
slagene mot voldsmakten, av vare kultineelle ambassoderer med Sigrid
Undset i spissen som viser verden hva nork lynne og norske ideer betyr.

Kanskje don mest verdifulle •v alle innseteer"Var den kongen og  
regjoringen 4gjorde da  de besluttet ikke å initulbre, men heller gå i
landflyktighet og fortnette kåmpen. Det så. svn.t, ut mange gunger sem-
meren 1940, med hjemiandet utlovert til undertrykkerne, med sammenbrudd
og kepitulasjon hes torbundsfelle etter forbuådafelle, til slutt med
den sisie bastion, Englands, akjebne lagt i hendene  pf-e  en
jagerflyvere - med Amerika fjerrn: og Busnland tileynelatende enda fjer-;
nere. Men kongen eg hens menn vakitt ikke. De ga narolen å kalemt)e



- 5 -

videre, fortiheten og retten. Den klJxc og faste linje her hatt
uvurderlig betydning; vi behøver bare tenke på hvilken forvirring og
hvilke vansker enkelte andre nasjoner har hett å trekkes med for å
f atte det. Hos oss fikk nasjonen streks et fast krystalliSasjonsnunkt

lendets statschef, dets lovlige regjering eg dets militære ledelse.
Fritt og ubundet kunne de trekke opp sin linje og gi sine direktiver.
Kanskje ikke alle her hjemme den gang var klar over betydningen av at
dot her aldri var et sekunds uklarhet. Nå skjønner alle at den linje
eom ble valt f  var den eneste riktige. Den skapte både hjeMmefronten
cut utefronten.

I årene som er gått, har vi sett hvilken imponerende innsats
nordmenn utc har gjort, både fer Norges npesielle intereJser oc i selve
krigcanstrengelsene. Vi er ikke noen stormakt, vi er i7Sec noen

vi bår ikke kunnet lcgge noe lodd i ve'sto-kålen.
Men i forhold til.våre resurser har vl gjort eJ -hlisats vd kan være be-
klent av og som er mottatt med den vermeste enerkjennelse åv våre alli-
crto, små som stere.

Uten forkleinelse for ncen eller noe ma først cg fremst flåten
nevnes. På det felt kan vj si at norsk innsats brir hatt om ikke av-

-gjerende, så iallfall vesentlic betydning. Maritimt er rtcmlig Norge
on Stormakt. Og i en fase av krigen dn tilforslene over cjøen var
n elt avgjørende t  ja, selve livsnerven i kampen, ble -Norges 3-4 milli-
o'ner tonn frie skip og våre 25000 sjøfolk ute en faktor av historisk
  ekkevidde. For bare å nevne 4n ting: nestun halvparten av ell bensin
og olje til Storbritannia gikk på norsk kjøl over Atlanternavet. Våre
skip forserte de farligste farvenn, og vi led elvorlige tap i mannskap
o• materioll. Men miner og torpcdoer skremte aldrd norcke sjefolk.
De seilte, os de- utrettet undere ev-dristightt og dodeforakt, av ut-
holdenhet ec-sjemannskap.

• I en moderne krig er det å holde tilferslene i gang like viktig
som noen innsats de væpnede styrker gjor. Men cgsa r den direkte kamp
har det frie Norge-gjort seg gjeldende på en mÅte som rvtvinger ufor-
beholden respekt. Vår marine, med 70 skip og 5-(3000 mann her lost nenge
viktige og venskelise oppcaver, med aldri sviktende not o; dyktighet,
og vårn flyvere er blant de ment ansette i du fric nasjoners mektige
lufteæmade, like kjent.for sin dyktighet-i navigering og andre pilot-
ferdigheter som for sin stralende kampand. Låndstridskruftene har
hittil hatt mindre anledning til å gjore seg gjeldende, men der vi har
sett av den under strandhugg-operasjoner og det vl eører r.eks. om .
nerske conmandotropeers og fallskjermjegeres øvelsar og fighting spiritt
cr caranti for at de ikke kommer til å stå tilbake for neen når timen
slår.

Vi skal heller ikke glemme det mindre eapsiktsvekæ:enee, men dyk-
tige og samvittignetsfulle arbeid de torøraullige sivile myndigheter
utdorer fra dag til dag. jiet cr ikke av det som feller mest i eynenet
men det loetyr overordentlig meget for arbeidet med t „-;jenreise landet
og gi det en aktet plass i folkenes felleaskos. Vi ken nevne den fi-
nansielle ledelse - den norskc cr den aneote av regjeringene i landflyk-
tighet som helt ut finansicrer sin virksemhet ved ecne midler (takket --
være flåten) og endog kan legge oJp reserver. Vi kan nevme arbeidet
mcd forberedelsen av Nerges forsyning etter krigen med metvarer og
råstoffer, det sosiele og kulturelle nrbeid blant nerdmenn ute, oop-
lysningstjenesten, vare knnstneros og vitenskapcmenns inneets som viser
Norges profil verden over, det forberedende juridiske arbeid som skal
sik-re at oppgjøret etterpa kommer til å foregå i former son s.ømmer seg
et kulturfolk osv.- Sict, men ikke minst må nevnes den. heldige hå.nd
norek utenriksledelse og diplomati Mr hatt disse bevegede tider; vi
har lykkelip unngått rivninger med andre av de forentn FIL.njoner, vi
mstes med like stor sympati og• tillit i Weshington som i Moskva, London
og andro hovedsteder og utenriksministerier. Og når det gjelder våpen-
stillstandsbetincelsenc, administrasjonen ev Nerge i evergengstiden,
fredsmålene onv., cr alle spørsmål av betydning for Norge løst på en
nåt2 vi har all grenn til å vare tilfrede med. Det er ilke det minste



— c

NS—lærebekenc. å •rennenc — foreldre yær nP vmkt!
Skolestriden på Ullern cr forsayidt bilngt son de utviste

klasser er tatt fnn igjen og den omstridte nye, tyske lerebok er lagt
vekk — til etter jul. (Tysklæreren, lektor Bsc, sitter imid1ertid
fremdeles fengslet.) Lærernersonalet har fått beskjed oM at in nyttar
skal boken tvancsinnfores vcd alle skoler. Dette  6 jeller også "biskop"
Frøylands forklaring, oon “esentores for oss i gult, stivt bind ned
rødt solkors på midten. Interessant er det legge merke til at i

• forklaringon til det 4. bud er setningen om at "Du skal ære .ffereren"
som stod i forrige opping, sløyfet. Slutten, som er det mest groteske
i hele boken er imidlertid bibeholdt. Og allikevel er ferklardngen som
skal komme istodet for Sergeravs — glem i rLc det! — tngenting inot den
ovcsnevnte, tyske 1=obek, pronagandanessig sett. Vi vil  td"3. det vsrmest
anbefale, først og fremst alL.. f•reldre, men også ndre, s lese den.
Den er megot inetruktiv. Det cr 1itt sagt fra HS—hold at lærerne
eventuelt kan iL slinpe å gjonnomgå de tnler av Hitler og Goebbels som
fins i boken o2 sem har vnkt slik feraryclse — de er politikk.
Men alt det andre stoffet? Som ikkc er snnet ena arepaganda fer tysk—
hct og nasisne, em det står aldri sa meget v.Klcist og andre beremto
klassikeres rtavn under.

Foreldre må være klar over at til ayttar blusser striden epp
pånytt. -Dd nå de ta ct tydelig standpunkt. Det nytter ikke å skyto
seg inn under at "det er uh kort tid igjen" ug st "saken cr for liten".
SøN.n cr ikke liten. Tvertom  t y den mc!,et slverlfg. Tirrerno er fullt
opnnorksonnle på det — dc skter ikke  a  gj seg, meil uredde tn kampen
opp om igjen. For andres byrn, våre bern. Trass i alt de har gjennom—
gått  ce?  hvn det utsetter seg for. Ingen mur eller fnr na svikte i denn
knnn.

Fureldre — std fast sumnen med fLrerne i kanDtn fo- barnn våret

vYv

0. november 1
Siden unntagelseetilstanden og mordene på Hansteen og Wiketrem

oeptember 1941 har intet gjort så dypt inntrykk  pa  det norske folk
seL3 den brutslo stengning av Univereitetet 0b arrestssjonen av omkring
1300 studenter og uni r ersitetelee=c. Dagen vil sth son den evarteste

Universitetcts lange historie. ilesten pA. slaget 11 øm formiddagen bl
Universitetet, nflc, dets institutter og på Efindern,
på Tøyen, Universitctebiblioteket, Dej.chmann, Rikskcspitalot, Ullevål
sykehtts studenterbjemmene cmrjrtget av eaJtu.pe oe tyst-t.  polititreesel
med nnokingemer, sutonatvåneh • handgrsflater.  -1-.111e porter ble
stengt  of;:  de tilstedemende stunenter  dt.  lnrtre drevet =men.

Unge monnecker og tfldreis andre ori 'flCiElflt scg pa. Universitetetc
.omradc cg i dc tilstetendo gater sec vrinfet n civilkledte gestspi.
ble uten videre trrestert ej jeiget irn'i Universitetshaven, der de
ble bec:»Cret til stå stflle ned sneiktet til nuren i 10 graders kulde
og 20 cm, sne. Dette vanc cs. 3 tiner menc• stadig nye nrfestanter ble
ført inn fra Karl Johen, Stertingsghten r dc tilstetende gåter. Da
Universitietshåven vsr nesten fu11, Dle det gitt erere tfl at stueentene
skulle stille onp for seg c e,  de evrige arrestsnter Jikk etterta ha visl
JogitissjonsTriptror  beskjed om S. lecee ut av

Jakten etter studentene fortsatte tmidlertid utover dagen og
natten f dorcs hjen,  pn  staejencr eg tog.  KC1C  natten gjentdd gatene
av notorsykkeldur og allerede neste deg areet ,evepnete tyske pntru]
jer og hird enkring ph jagt i dordnerks. Stnacuter  cg  universttetsfoll.
var lyst tredløse.

30. om aftenen ble de arresterte secnt avsted, de fleste til
Stavern, en del til konsentrnsjoneleifen =_Serg v.1d  Tsacberg der de stU—
denter og prefesscrer som vnr arrestcrt  pa  feralednint av NS een 15.
oktobor, allerode otpheldt seg. I Stavorn ble stuveatene 'anbragt
en brakke soin vnr temt for russiske Isnger samne rergen. 8 chager sene]



ble plutselig cmkring 250 studenter pluket ut og i Ikk olere til a
ejere seg Jtiseklar. Ingen hverken 1,neefor e]Der utenfor pi6.etråden
- var i tvil om rcisens mål da de utpekle etedenLer om evelden under
streng bevoktning forlot Z-Aavern og marnjoIte ut i natten, - et syn
son betok alle. Som et øyenvadne uttry:rtc det "Det Var sca å se en
pulshre som landt clå randt - kjernen av avorg(s ungdom pe marsj mot
aud vet hvilken skjebne." Neste morgen 9. teiejier, bie nenimot 300
studenter semaen mcd omkrinm 800 fener lan Gran og Fclr,tmd sendt med
båt til Ty:3kland.

Av de ejenvmrende etudenter oe lurcte er Ce uiste  daser  henimot
200 løslatt. De nriges skjebne er forelsdtd rviss.-

Det brUtale overgrep nå. Uhiversitetet er et elelatant brudd på
all folkerett, Ufattelig for et folk sOR inntil 101 snaue fire åi siden
levet i et aivilisert ',dmfunn der let og rett  hersket.  I den erklæring
Rediess etter oppdrag av Yerboven leste opp i Aulaen heter Cet at 3tti-
dcW,Jene deltok i sabotasjehandlinger con "nådde sitt topennkt ved den
slynFelaktise brannetiftelse i denne auls".  Attu  Eedjess vet like godt

..9W1-030, j MIC2;ot bcdre! - at dct ikke vi nerel:F stndedter som  var
ansvarlige  fOr den skjendirre provekasjon. -

Univcreitetet or stengt. Det ble r‘srltstet tiltros lor st det
like til det sistc fantes chkelte professorer seH var na1ve nok til å
tro at det onnå går an å oppnå nee gagulig for land og folk ved å drive
forhandlingc:r mc(T1  NS  ots tysÆere. Vi håper at de forhandlingssykc ero-
fsssorcr nâ i  den 13. time tar Daerdom av sine erfaringer om ikke atter
lar sog lokkc til  forhandlinger som - såvidt  utenforeetående kan se -
barc vil fore til nn. vanskoligheterefer Undversitetet.

Jerrestasjonen av ctudentene oc
p.xotestcr op :.eym2atfettslelser over n
sterk og  medfølende ku nakE,Ijo=.wL
minister Glinther fent det opperturt å
sendcnann. Dette forenlediget ct s
ske unedvaplig uforskammet svar.
ta utenriksministre  dermed  er ejenoop
skrives ennå uvisst.

vIrv

vVv.

nnivefsitetsluererne har utløst
cle dtn civiliserte verden.  Swr1ig
rt i Jv,drige-  der  enddog

forestillingcr hos den tyske
elv fee kfebentrop å vcsre gan-
rvidt eet godu rotheld mcllom de
rettet, er i det ryeblikk dette

Dette er NS.  
Ilere flure NS-folk hiclper rj_t dct tyskc sikeerhetspeliti med

negiveri os annen måte. En  av dem er den ca. 20-årige Oddvar Klempe
som bl.a. har forhort fsamale skolekamerater. Han slår til a begynne med
an en gehytlig og kamuratslig tene som dun aneivne ikie sv.irer på og
dermed legger ban hclt om til rene tyske metoder. nndel av NS-folkene
i gestapos tleneste Srukes til å "mylcaL ope" de folkone tyokerne så
skal overta. De begynner  mcd å.  betro de norakc ofrene at det er best de
tiletår både av hfrneyn  3eg  selv oc femilien, for da er tyskernu
medgjerlige eg hygelige. T:iskerne vi mee on Dem oe Derte tilfelle
st det lonner 2,P 5 tilstå oe fortel. efoteet4c- ulvene i- -

±r(.k.l.r.t4r. For De vet, cier dc, tcrkeme hsr midler til A få sannheten
frem, dc lean jc brenne neglonc eå. Dcm til å bugyune- med. Dct  er mye
bedre å tilstå-

•NS-Societctshvtt:
Peddelen, etatepolitibetjent Deeram, . skal skilles. Hans kone

op; tc detre cr ikku NS, barc hans håple[3e 16-Jerige sfenn. lnnuin var
som kjent med eå å drcoe sportsaolkene Salvesen oe Aubert s._samen med
bzddelen Toftoberg sen omkom ved ettentett i Nerrik Ibsensgt. da stats-



politiets kvhrter gikk i luften.
vVv-

Russen i Oslo har fått st cirkulære om at alle tilstelninger er forbudt
iår som ellers, selv i hjemmene er det ikke tillatt for rusecn å møtes.
Alle tegn og merker er også forbudt og politiet vil nåse et forbudet
overholdes.

virt-

NS o- t skernes resscklubb i Ohat Eoir-gården er som kjent flott ut-
styrt med ca. 15 malerier av norske, hollandske, franske og belgiske
kunstnere pluss Gn byste fra Trondheims domkirke som var evakuert til
Aasjonalgallcriet. .Lederen for denne "presscklubbGn" er nahisten Deery
Smith i Aftenposten. Plant de 5-6 stcru rummene ilklUbhen er også hans
private kontor bl.a. med privat-brennevinsskap. Da Quisling var på
irnvielsesfisten for en tid siden, måtte Smith åpne brennevinsskapet-
forat statepolitiets 20 mann kunne overbevise seg om at det ikke fantes
mer eksplosive ting i skanct. Det ble ot?-.så lett etter farlige saker og
ting under gulvteppcne før den populære "ifører" kunne slinpes inn.
Smith har "samlet" inn 300.000 kr. til sin "presseklubb". En kan  jo -
lett regne ut hvordan denne innsamlingen har foregått. For-tiden beslag-
legges flerc og  flere  formuer.

v:\ly

Det viser seg at mange frontkjt.mnert flke ønsker å vende tilbake
til østfronten etter utstått permisjon. Forltden skulle tyskerne og
statspolitiet hente en frontkjemper som nektet skinsarbedd. Mannen lås-
te ikke opp og tyskerne ropte da inn til ham at åpnet han ikke på mi-
auttet, skjøt de. Marinen åpnet fremdeles ikke ct‘- tyskerne var ikke
sene i vendingen. Ihsen ble skutt istykker.

vitv

På Pulla kino var det forleden stor oppstandelsc. Hirden hadde gått
til angrep på barn og ungdom med røde skjerf. Politiet ble
tok med seg etpar hird-som var de verste bråkmakerne og c)lukket med  seg
noen skjerf. Det er gitt ordre til politict at birden skal arresthres
når deri forsøker  seg  på slike tiltak p cgen hånd. Det er samtidig
engt fra nt når to eller flere går sammen og har knyttet røde skjerf
utenpå jakken eller frakken, blir det å betrakte som demonstrhejon.

vVV

"Minister" Blehr er som kjent falt i dyu unåde og utnhvnelsen av stor-
evindleren Whist til ekstraminister mce myndighet  0-ver godseleren fra:
Acsøya var berc en bekreftelse på det elle visste, at Biehrs dager er n
talte, selvom han nok onda en stund kan tenkeii å bete minister i navnet.
For et år siden fikk Blehr lov til å bringe det norske folk julens glade
budskap, om ekstrarasjonene. Det var 250 grem renskåret kjøtt, en-halv-
kg. erter men  på brndklippene -- 300 grum  eirun og endelig en flaske.
brennevin. Disse storstilte gaver ble slyrget nt over det plyndrede
nerske folk sammen med en lovprisning av 'tys.ernes enestående htorsinn.
Iår her man nektet Blehr denns fornøyelse. Pørst tok Whist fra ham hel-
flasken brennevin ved å kunngjsre den sciv, deretter tok Pretheim'fra
han alt snakket om det tyskc korn som berger css fre sultedøden, og
til slutt presenteres så- årets nye jUlepreceazer Ior det forventnings-
fulle folk i en liten nctie uten nnvne neynciftc og billede: Og dog er-
det gjevt hva meringsdenartementet kan by oec ekstra. Pnst 350 gram
kjøtt eller kjøttdeig for Cyer og industristrsk (250 på landet), etter
at hele høsten har wrt totalt kjøttløs. Ingen erter, men en hel kg.
havremel, og så det beste av det altsammen. Vi får allesammen hver en
eske sardiner å sette på bulbordet. Sa blir det jul allikevel.
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Knut Hansun skrev 17. mai iår følgende hiloen til Frittt folk: "Jeg
synes det går riktig •odt ubåtene arbedder jo natt or, ang,  Europa
har gjort sea rede, innen et par uker vil vi vel sp?rre nytt fra øst-
frenten on innen en måned har Japan rsrt på seg".

vVv

A±ten osten 10. okt. 1: Felttoget i øst avgjort. Sovjetrussland mili-
tært sett likvidert, og arneen vil ikke kunne rekonstruerea. (Rikspresse-
ajef Fietrich.)
Aftenposten 6. des. 43:  Dol3jevismen lar Ger ikke bckjempe med blekk.
Reichspressechef Dietrich imøtegår fiendens agitatoriske steroffensiv.

-vVv

Alcsund: For kort tid siden ble tyskerne i Aleaund oppskremt av en kar-
bidbil som smalt livlig under kjørången. De tredde aet ble skutt. Fle-
re mitraljoser ble stillet opp ved hroon. Iike ettLx ble an dresjobil
atanset. Dch gled lett så det glatte rsit c_ kom bort i en tyoker mcd

Sjåføren ble Jratt ut av bilen ee ofatt på stedet. Tyskerne
pa asn andre stden av broen trodde at det var kalm» og åpnet ild. Ge-
staTo kom til og fikk det nokså hett da i erflC caså skjet på dem.
Flcre tyakc soldster ble mårei o drept. Noen ia nomake ble lettere så-
ret. Sjårøren døde atraks.

Kristianstrnd N. I Kristiansund var det for noen uker siden et eynamitt-
attentat mot en kafe som bare s?kes av tyakere cg gatepiker. Sanme
aften ble en sperring revet. Foroverne viste scg være tyskere.

Lekk an Verk: For en tid siden ble 5 r_v 11(~1p. Lv“  7 lokemetivbr surengt
luften cg totalt ødelagt av en,gelake tiOsinstillete. tomber, som var

olasert under vognene. Son kjent utføres avovelki? fra 2hamahavn. -
(2)dleg,elsen betyr et itort tap for  tyr:kLrnE:,,  Ous: eventuell erstat-
ning av materiellet vil ta lang tid.

vVy

Ingen må kJørie baker fra disse NS.forisgen: Blix, Stenersen, Gyldendal,
Fonnå, Norden,"-Viking, Kamban, Centralforiåget, Atiantic. Se pa bøkene
.fra hvilket torlag de kommer.
InEen nå Je ø e kaker eller bakervarer i Kakebuå, da innehavoraken,

\ Lera Ball cr medlen av NS og ytor direkte bidrag 1:11 Fritt Polk. Kake-
bua har utsalg følg;ende steder: firkev. 64, Yr.Stangsgt. 46, Stortingsgt.
126 og Drame.ensvn. 4.

vVy

Advarsel.
Statopoliti og, gestapo sender i nrovokatcrisk oyenoal flyveblad

og avi?er d pcsten. Mettagere må vise cr n ytterste forsiktighet med
postforsendelsor fra ukjont avacnder.

NS forsoker agoh å okepe splic 2 hjertmelronten og mcllom nord-
mens bjemme og ute vcd å and( ut folske eviser med lotgndk-tige beret-
ninger om misnoye og angivelige motsetnuer.

Vi går ut fra at ingen lsr ucg bedgaa av disne nlumpe forsøk på
å skr:_pe ueniuhet nollots goda norånenn. krtiklene eT i alminne1ighet
så slette, dillstantiske og fulle av sclvmotsigelsc-.. at de avolører seg
selv som HS-produkter.

vVy

Vi Elutter vårt siste nummer dette år Ine;d å ønske vthre lesere
vel møtt igjen i

1944 - SEIEN2NS o  FRLDE.NS ÅR!


