
Tyske styrker.  
østfronten ca. 200 divisjoner
Balkan 20
Italia 20

Frankrike,
gia, Holland  )50
Tyskland 25
Danmark
Norge 8-10
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KRIGSOVERSIKT.

15.  januar  1944.:

"Foran invasjonen.  1944  går inn under intense forberedelser til det
gjørende slag mot "Festung Europa". På Møtet i Teheran ble planehe for
det koordinerte angrep vedtatt og i julen ble det kjent at Lisenhover
var utSett til leder åv operasjonene i vest, med flymarskalk Tedder som
stedfortreder og Montgomery som sjef fdr de engelske styrker. Disse
personvalg har vakt alminnelig tilfredshet i Lngland og USA.

De omfattende operasjoner som i løpet av  1943  førte vestmaktene
gjennom NordAfrika til Italia og russerne fra Stalingrad til Kiev, var
alle ledd i den strategiske oppmarsj mot de historiske slagmarker der
Tysklands skjebne kan avgjøres: Donaubekkenet, wst-Prøissen, Rhindalen.
De store slag på østfronten er et viktig ledd i forberedelsene og har
tjent to hevedfornål: 1. å sikre de gunstigste utgangsstillinger for  det
avgjørende støt fra øst enten det nå blir mot Balticum og Prøissen eller
mot Donaudalen, 2. å hindre tyskerne i å skape en stor strategisk reser-
ve for å møte det konsentriske storangrep som forestår. On sluttkampen
på de europeiske slagmarker skal bli kort eller trekke i langdrag, av-
henger i høy grad av forløpet og utfallet av.det russiske vinterfelttog,
men før vi underkaster operasonene i øst en analyse, kan det være av
interesse å se litt nærmere pa kreftenes fordeling nå foran verdenshisto-
riens største militære oppgjør. Etter beregninger på alliert hold dis-
ponerer Tyskland høyst  350  divisjoner til forsvar av "Festung Luropa"
mot allierte styrker som når oppmarsjen er avsluttet kan antas å omfatte
ikke så langt fra det dobbelte antall divisjoner. Tabellen viser den
omtrentlige fordeling av styrkene. Dc amerikanske armeer er ennu bare
delvis overført til europeiske farvann.

Allierte styrker.  
Røde arme - -300.- 350 div,
Orientarmeen (9. og 10.) 30  II

Italia 20
Nord-Afrika 50 il

Britiske øyer  50 "
USA for Europa 150 "
(England og Middelhavet)
Island 2-3 "

Den tyske strategiske reserve beregnes til høyst  45  divisjoner.
Som det fremgår av tabellen vil tyskerne overalt stå overfor tallmessig
betydelig overlegne styrker, men flere av de alleerte armeer er under—
,legne m.h.t. kamperfaring. Tyskerne har også fordelen av å kunne Møte
angriperne i tildels meget sterkt utbyggete stillinger. De opererer
ennvidere på de indre linjer, men det er tvilsomt on deres transport-
vesen vil befinne seg i en slik forfatning at de fullt kan nytte ut
denne fordelen når øyeblikket er inne.

Fordelingen av de allierte styrker kan ennu undergå betydelige
forskyvninger før det koordinerte angrep slippes løs, men i øyeblikket
kan en regne med at general Wilson som øverstbefalende i Middelhavsom-
rådet med reservene disponerer omkring 100 ddvdsjoner og at engelskmen-
nene har en  50  divisjoner disponible for invasjonsøyemed på De britiske
øyer. kra amerikansk hold har det vært antydet at USA skulle stille
henimot  3/4  av den spesielle invasjonshær, anslagsvis omkring  150  divi-
sjoner. Etter de opplysninger som foreligger er det grunn til å anta
at transporten av de amerikanske styrker over Atlanterhavet og deres
grupnering vil vere avsluttet i februar-mars måned. Hvordan de vil bli
fordelt på de forskjellige krigsskueplasscr avhenger selvsagt av planene



for det forestående angrep. Ialt kan en regne med at Vestmaktene vil
disponere omkring 300 divisjoner for sine operasjoner i vest og i
havsområdet. -g ,

Roosevelt uttalte en gang at sluttangrepet not Tyskland ville
bli rettet mot flere forskjellige områdeT santidig, bg-den'langaiktige
strategiske oppmarsj sam'siden har pågått og nå nærmer ses sin avslut.
ning har åpnet mange muligheter. Mange uker er gått siden de endelige
Tlaner for de forestående.fellesoperasjoner ble vedtatt, uen ennu er
det intet_son viser hvor støtene vil bli satt inn. Sannsynligheten
taler imidlertid for minst to atørre invasjonsoperasjoner, en i liddel-
havet og en i vest cl1er nordvest.

General Maitland Wilsons tilsetting som øverstbefalende i iddel-
haVsområdet tyder på at østre Uiddelhav kommer-til å spille en viktig
rolle i de fremtidige operasjoner (Wilson'har hittil vært sjef:for
Orientarmeen og deltok'i Kairo- og Teheranmøtene). Dette og meget annet
peker på Balkan som et av invasjonsonrådene; 1. Balkan byr Vestmaktene
den korteste vei til Donaubekkenet, den ene av de slagnarker der avgjø-
relsen kan falle. 2. Koordinert med de russiske operasjoner på syd-
fronten vil Balkaninvasjon på den mest effektivamåte sette Donaudalen
med dc vitale ronanske oljekilder i en "knipetang". 3. Den omfattende
-partisanvirksomhet vil lette invasjbnen betraktelig. General Titos for-
frommelse til narskalk (han skal råde over 200 000 våpenføre menn) og de
allierte bestrepelser på å skape en enhetsfront innen partisanvirksom-

-heten t Jugoslavia og Grekenland kan også sees som invasjonsforberedel-
-ser. 4. Iallfall i vest kan invasjonen gjennomføres fra Italia under
.effektiv jagerbeskyttelse over det 80-90 km. brede strede ved Otranto.
En invasjon fra sydøst byr derimot på større vanskeligneter idet  4-,geer-
havet neppe kan forseres på rimelig tid uten tyrkisk velvilje. Hva hden,
Churchill og Roosevelt kan ha oppnådd i den retning ved sine forhandlin-
ger med den tyrkiske utenriksninister og president.Inenu vil kanskje den
nmrmeste frentid-viseg 5.-:-Balkaninvasjon kan bringe Bulgaria, Romania
.eller-Ungarn til kapitulasjon lenge før det operative mål for invasjonen
er nådd. Terrengforholdene.sammen ned de få  eg  dArlige kommunikasjons-
linjer vil sikkert skape store vanskeligbeter Tor en invasjon og gjøre
veien til llonaubekkenet tung-og tornefull. Her må det imidlertid erin-
dres at Balkaninvasjonen i tilfelle bare blir en del av.de samlede ope-
rasjoner og som sådan kan den bli meget effektiv.

De øvrige muligheter i liddelhavsområdet kommer sannsynligvis i
annen rekke, smrlig fordi de ihke bancr vel til en av de avgjørende
slagmarker. Det er derfor mindre grunn til å anta at intensifisering av
Italiafelttoget skulle bli det viktigste ledd i Uiddelhavsogerasjonene.
En invasjon av Syd-Frankrike bl.a. fra riorsika er det nærliggende å
tenke-på, Men neppe som noen hovedoperasjen. Her kunne de franske styr-
ker i Aerd-Afrika med fordel konme til anvendelse og spille en viktig
rolle for don indre reisning i Frankrike. Invasjon gjena Portugal
og Spania må man vel som den strategiske stilling nå hat utViklet seg,
kunne se bort fra. liet skulle ikke lenger vgre nødvendig å velge en så
lang vei til Tysklands hjerte.

Vender vi nå blikket mot vest og nGrdvest, er det stort sett 3
invaajonsmuligheter som kommer på ale: -biorge, Jylland og Kanalen i
videste forstand. Son krigen har utviklet seg, er iordelene ved og
nødvendigheten av en invasjon i 1:orge etterhvert blitt betydelig mindre.
Hele den arktiske front har tapt i betydning etter at uiddelhavet igjen
kom under alliert kontroll. Ishavskonvoycne er ikke'vitale for laissland
lenger og dessuten viser 4et seg at Tyskland selv son forholdene er,
ikke mer er istand til effektivt å hindre disoe konvoyer. "Scharnhorst",
skjebne taler aitt tydeligg sprog. Når dertil kommerat en invasjon i
-Norge ville kreve uforholdsmessig meget tonnasje og måtte foregå uten
effektiv flybeskyttelse,4r det lite sannsynlig at de allierte vil be-
nytte denne omvei. Dette utelukker ihke mindre, avledende aksjoner
eller opnrettelsen av et bruhode i sør-1.4orge i forbindelse med en even-
tuell invasjOn av Jylland<
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Mot-de'tte altcrnativ kan det imidlertid også inhVendes at av-
standen fra invasjonsbasis er for stoi til effektiv flybeskjttelse.
Dertil leommer at landingsforholdene.langs Jyllands vestkyst er meget
ugunstige. Videre er angrepsfronten mot-sør meget mnal og tyskerne .1/1.1
hurtig kunne konsentrete store styrker til fotsVar. -2a-den annen side
åpner det seg store perspektiver hvis først  en  alliert operasjonsbasis
kunne etableres i Danmark, - Med henbldkk på et fraMstøt mot den tyske
øSters:Iøhyst ved forsering av sund og belter, eventuelt koordinert med
et russisk franstøt not Baltieum, eller som iedd i en invasjon av den
tYske nordsjøkyst under et forsøk piLå omgå den tyske "vestvoll":
Begge disse operasjoner Må imidlertid karaktetiseres som overordentlig
dristige selv om de i siste instanS ville Muliggjøte angrep på relativt
svakt utbyggete tyske stillinger. Tilbake står invasjon over Kanalen.
Også her kan yanskelighetene bli formidable, men fordelene er iøynefal-
lende: 1. Den korte distanse muliggjør fullt effektiv jagerflybeskyt.-
telse fra hjenmebasis. Transport og glidefly kan også i stor utstrek-
ning anvendes til overførin! av tropper og materiell når først et bru-
hode er opprettet. 2. Tonnasjen kan utnyttes meget effektivt,,b1.a.:
kan de amå spesialbvgde landgangsfartøyer direkte settes inn fra den
engelske kyat. 3. bjøstridskreftene vil nurtin kunne konsentreres, 'er
nær sine hjemmebaser og vil meget effektivt kunne beskytte de korte for.
bindelscslinjer bl.a. mot ubåtangrep; 4. Bombeflyene vil på den korte
avstand med overveldende kraft kunne bane ve1 for invasjonsstyrkene. I
denne forbindelge er det av interesse at luftmarskalk Tedder som intro-
duserte "bombeteppet" i den moderne luftkrig, er Ligenhowers stedfor-
treder som invasjonssjef. 5. Veien over Kanalen er den korteste til
Tysklands hjerte. -6. Invasjon på'kanalkysten vil være signalet
omfattende reisning i Frankrike, hoIIand og Belgia, så invasjonsstyrkene
kan regne med effektiv støtte bl.a. i form av angrep på de tyske for-
bindelseslinjer. Disse forhold taler sterkt for at invasjon ovet Kana-
len kommer til å inngå som et ledd i det koordinerte angrep, selv om
det ikke dermed er sagt at det blir hovedstøtet. Ingen er imidlertid
blind for vanskelighetene, Selv om megetav det som tidligere fra tysk
side ble sloppet ut om "Atlanterhavsvollon" hyilte på propagandaens
løse grunn, er det ikke tvil on at disse rotsvalsverker i løpet av 1943
er blitt overordentlig Sterkt utbyEget, ikke bare ved kysten men langt
innover i landet. Over hele hord-Ftankrike er det også foretatt om-
fattende undermineringSarbeider ved broer, veger og jernbaner. Bare i
Paris skal tusener av tonn dynamitt være anvendt til minering•Dette
åpner uhyggelige perspektiver t  men det gynes ikke å -v3re noen vei forbi.

M.b.t. tidspunktet for.iganggettelsen av de koordinerte operasjo-
ner ble det oVenfot nevnt at everføringen oE grupperingun av de ameri-
kanske styrker sannsynligvis ville være gjennomfømt i løpet av årets
par første måneder. Le klimatiske fornolc ligger også slik an at de
alliertc ikke kan dra full fordel av sin overlegenhet i 1uften før i
februar-mars. Det skulle etter dette vmre rimelig å regne med at hoved-
Oporasjonene først blir satt igang tidlig på våren. Begivenhetene
Russland sriller imidlertid sikkert en viktig rolle for tidspunktet, og
der ser det unektolig i øyeblikket ut som det hurtig kan leJte mot et
klimakg,

Lstfronten. mor å avverge den katnstrofe som truet tyskerne i Dnjepr-
buen ctt,er det første russiske Ejernombrudd på kievfronten omkring
månedsskiftet nov.-des., samlet v.nanstein sine reservei til en kraftig
motoffensiv sommforte til gjenerobringen av Sjitonir og korosten. Ltter
dette møtte den tyske Motoffensiv stndig okende mMotstands men v.Janstein
lortsatte sine angrep i 5 uker tydeligvis i håp om L oppnå den stere
strategiske forddl som gjenerobringen av Kiev ville bety, kanskje også
for å hindre russerne i å organisere  et  nytt angrep i Senne farlige sek-
tor. Det viser seg nå at v.ianstetn har spilt et Meget høyt spill.
Han nådde ingen av de store mål fer sin motoffensiv, men mattet under
store tao sine tropper ut i frontale angrep mot sterke russisks artille.
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ristillinger uten at det lyktes ham å desorganiSere de russiske forbe-
redelser. JUlaften åphet gSneral Vatutin sin nye offenSiv i Kievsek-
tbren. Siden har den pågått Med økende styrke og har fert til fuldsten.
dik gjennombrudd av de tyske linjer. Det emrådetyskerhe besatte under
sin 6-ukers moteffensiv; erobret russerne tilbake i løpet av like mange
klager, og veltet videre vestover mot den gemle polske grense som passer.
•tes aå en 60 kM. bred front, Dermed var det strategiske . grunnlag skapt
for  en storstilet omfathing av de.tyske stildinge: i'Dnjeprbueh. Russ-
Hernes høyre flanke var beskyttet ay de viestrakte Fripetsumper. All•
kraft.kunrs konsentreres i et fraMstøt fra Sjitomir-omradet sydvestover
Mot Bug og jernbanen Odessa-Lemberg, tyskernes siste jernbaneforbindels
fra Dnjeprbuen mot nordvest, Russerne står nå etter a ha erobret Ber-

.:detsjev ner Vinnitsa og truer det,viktige jerhbaneknutepunkt Smerinka.
Samtidig er den-russiske pffensiv utVidet til å omfatte hele Dnjeprbuen
der tyskerne er under et voldSomt press fra'nord. kirovegrad er tatt
eLt'pe  kiler frå Tsjerkassyområdet og fra Lelaja t ljerkov lenger vest true:

Hiled å splitte  bpp .de tyske styrker i Ihjeprbuen. Lnda kan vel meget
reddes-, Men det sr åpenbart at de minst .600 000 tyaker i Dnjeprbuen i
øyeblikkettrues sv en.katastrofe son kan komme til å stille selv
grad i skyggen.

Fra rent militært_synspunkt er det vanskelig å forstå at den
tyske h=ledelse så krampaktig har  noldt  på sineustillinger lengst øst
i Enjeprbuen. -fien her har'polltiske hensyn sihkert Spilt en dominerendi
rolle. Frykten for å trekke frenten tilbake met den romanske grense er

'forståelig nok. Uroen blant vasadlene på Balkan har lenge vært åpenbar
Hfbn retrett som Militert Strategisk ville være berettiget, kunne lett
bringe uroen til å utarte til .kaos og kapitulasjon, berfor har tyskern(
måttet juniate seg u et høyt og dumdristig spill. Hvbrvidt det vil
lykkes.y.iLanstein •å løse den h.esten overmenneskelige oppgave han og han:
.arm6er er stillet"overfor, vil de nerneste uker vise.

SaMtidig med de storstilede operasjoner i Dnjeprbuon holder rus-
serhb op;så  f )å oentralfrbnten gående angrep nom meget ve,1 kan vere inn-
ledningen til like omfattende operasjoner dette frohteivsnitt. Ved
støt nordveStoVer fra Retsjitsa og sydvestoVer mollom Revel og Vitebsk
arbeider russerne seg opp i ryggen. av de Siste sterke festningsanlegg
Vitebsk, Orsja pg kogilev, sem sperrer vegen til Ilvite-Russland og Dal-
ticum, ineet kan tale for at storangrep i dette frontavsnitt kan komme
til å avløse sydfrontoperasjonene når disse=rmer seg et temporert død.
pUnkt., En vellykket-russisk offensiv  pa  centrådirontens nordlige av-
snitt vid bringe hele den tyske nordfrent til å vulle.

Hitler beklaget seg engang over at .eet var blitt hahs sørgelige
skjebne å måtte-kjempe mot undermålere. I den  tid  som sfden er gått,
har han imidlertid ikke kunnet hindre disse  uundermålere n  i å gjennom-
føre en strateglsk oppmarsj soM glør at Det teedje rike går ilin i 1944
truet av angrep så å: si fra allb kompessresens retninger. Denne sllsi-
ddge oppmarsj har tvunget den tyske herledelse til spresine styrker
sterkt, et forhold som har betydd mer for den russiske frangang enn
kanskje i alminnelighet er oppmerksom  På.  Så sterk er den Lfremtvungne
spredning av de tyske styrker at det kanskje ikke blir nedvendig å set-
igang alle de planlagte angrep_for å-fremtvihge TYSKLA:nD8 .[SPN,FITULASJOY\T

vVy
•

BJØRN RLI.D LRTSE N,
Like før jUl ble sn ung mann skUtt av gestapo under dramatiske

omstendigheter, en  ung  student fra Aker, EjSrn Reinertsen, falt  pa  sin
post, bare 23 år gammel.

Det ver et tungt bud. Bjørn Reinertsen var en sjelden sympatis
gutt som en uvilkårlig måtte bli gla i. Inerdig og dristig som få, ME
brnmfri nir hrRlricr- Vrnn frrtr  (1,c4-7 1r.L1r  hon mr:.(R  Iromrnr,
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og fedrelandet. nan sparte sen aldri, lian hadde den indre gløden som
ikke gir ro for alt er gjort som gjøres kan.

Hjemmcfronten har ikke eikelauv eller jernkors å hedre sine helt<
med. -Vi kan ikke engat, fertelle om de dadmr som oves. Det er ikke
megen ytre -ære å bloste lor dem som sette: livet inn. -Derfor.er det
bare de heste som kan ofre alt. Var plikt blir det å vise at ofrene
ikke er bragt forgjeves!

vVy

Lirken.  
Igjen kan var norske kirke se tilbake på et avsluttet arbeidsar

i storkrigens •skygge. Og la den åled en  gan•  wsre sagt året  1943  har
på mange måter vart-et tungt og vanskeli n  arbe.idsår for kirken og dens
menn.

Fra nazi-myndighetenes side cr det stadig blitt lagt nye hindrin-
ger i vegen for kirkens og prestenes arbeid. Biskop Berggrav har sittel
innesuerret unden politibevoktning sa  ,nodt som hele aret. Og likeså ha2
to andre av Den hicilertidige Kirkeledelåe - profeøsor halleSby og Lud-
vig Ilope - sittet arrestert i lengere tid, mcns de øvrige medlemmer av
Kirkeledelsen er blitt nektet å opnholde seg i Oslo. Sagtlige biskoner
er blitt hindret i å utoYe sitt tilsynsembete, dels ved at de 'er blitt
forvist til andre landsdelcr, dels vcd møte- og taleforbud. Henimot
20 srester har sittet arrestert - til dels  b jesso'm hele året. Og om-
kring 50 andre prester er brutalt blitt drevet ut av sine hjeM o, for-
vist bort fra sinc elenijheter. I denne fofbinaelse nevner vi også de
mange uverdige "prester" som er blitt satvunget en hel rekke nenigheter
mot disses vilje. henn som har manglet de teolo iske og almenmenneske-
lige, ja selv de moralske forutsetninger for preetetjenesten, er blitt
"ordinert" distribuert gundt om i landet. Og der dener konmet, har
de så v2rt en stadig mare for det kristelige arbid. De har med velbe-
rådd hu ve3rt nazistenes 12åndlangere når det gjaldt å komme rirestene og
deres vinksoghet ti I livs.

Men de mange vanskeligheter har ikke ct øyeblikk fristet kirken
og dens menn til å gå  hå  aSkord. I-aret som er gått, har.de fort videre
kamnen for å verge om Guds_ords frihet og samvittighetenes eud-givne
rett overfof hrenkelser  0:  overgrep fra statens aide. Selv de alvorlig-
ste trusler fra myndignetanes side har ikke kurnet skfcmne dcm. Selv
om Cet kostet mange betydelice ofre, ja selv on cet bnr rett i fengsel,
sa  tok de overgrepet neC hevet panne. lieller lide enn a svike det de
visste var rett!

En minnes uvilkårlig strofene i Luthers kjente trbs-salne:
Om verden full av djevler var
som ville oss oppslUke,
vi frykter ei, vi med oss hår
den som Guds sverd kan bruke!

-

Men alle vanskeligheter oL hindrinnen i axbeieet  nal  ikke kunnet
hindre at aret 1943 på samme tid o,så har.v&rt'et tikt arbeidsår for den
norske kirke. •

Det cr nok så at kriTen nødvendigvis har måttet vende det norske
folks tanker o: sinn mot de rent materielle ting. Kamoen for tilværelse
er jo forlengst blitt En virkelig kamp som  e2  preget av situasjonens
dystre alvor. Den tiltagenae vareknapthet  nai  det
det aller nadvendigste av nat og klær - skaper daglig problemer cp van-
skeligheter for enhver husmor, ja for mennene med. Og den uhyggelige
retts-usikkerheten son folk stkain levef under, virker sjelellL depri-
merende  on  njør tilværelsen enn nei dyster. hvor mange plasser er det
f.Eks. ikke son lenge har stått tonme rundt on_i-nerske hjem fordi manne
eller sønnen, hustruen eller datteren er blitt hentet av de tyske gesta-
pobodler eller deres norske lakeier innen atatspolitiet. , Og man5e av
disse plassene vil nok bli st::.ende tonme for alltid fordi ofrene er blit



6 -

henrettet eller langsomt .pint i hjel. • '
Aen trass i nit nødyendiA strev for å opphol(e livet, txass i

alle motganger,  oc  truss i all sorg cr folks sinn og tanker også blitt
vencit oppover og framover Mot det evise. Og i sværtmange for ikke å
_si i dc fleste - menicheter har en kunnet glede seg over stizende besøk
Ved gudstjenester og møter. Fta, forskiellige kanter av Iandet hører vi
at der er stor.åpcnhet for Guds ord  0„;  vec?varende eiknim i søkningen til
forkynnelsen nadverdbordet. Ltter hva vi far opplyst, har ikke viinst
Ord-R-orge sin besøkelsestid. her fax både prestene  oT

virksonteters arbeiecre sanmen se nye frukt av arbeidet.

Det år vi nettopp cr ghtt inn i, vil sikkert også bli et kampens
år for den norskc kirke. .Kirken ou dens menn: vil nok fortsette på den
sammc renc linje og mcd dct semr:c ubrytclige samhold som hittil. Ubun-
dek av alle politiske o andre utenforliggende hensyn, og alene bundet
til kirkens Kerre - Jesus Lristus - vil prestene fremdeles kjempe for
Guds ords frihet, for kirkens rett og for folkets frelsc. I den grad
det.trengs, vil de sikkert fortsatt orlextere, rettlede og oppmuntre
nenighetene, idet de alltid har for øye at dc ved å kunneløre sannheten
anbefaler se6 til alic nenneskers samvittighet for Guds åsyn, son det
står i 2.Kor.4.2.

De norske prester er stg sitt ansvar bevisst.
Og deres bønn idag og hver Cag er som  en  av prestune uttrykte

det i Gin nyttårspreken: "fiåtte vi kjenne ansvaret vårt sterkere og
sterkere jo ferre vi blir!"

Fra kirkefronten meldes ellers at Presten Faul Skiaker er blitt
forvist t..ra Trøndclag. Tidligere er presten Anderau i Beitsdalen blitt
forvist fra sin menighet og har fått ordre om overhodet ilke å vise scg
ved noe kristelig møtc.

Sammen med dem som ble sluppet ut fra Grini og Aøllergt. dc siste
dagene før jul, var presten Agnar Sandvik fru Telemark og den kjente
kristne forkynner KriStian SchjelderUp. Blant dc Mangc prester som
fremdeles sitter fengslet, er Indremisjonsselskapets seneralsekretcer,
sokneprest Joh. Å. Wisløff, som rundet 70-ars-milenelen 30. dosember.

vVir

Rottene - - -
r,lordet på politifullmektig Gunnar hilifsen har øyensynlig brakt

flere av de medskyldige til alvorlige refleksjoner.
Politipresident Askvig . har saledes i lengerc tid ligget på Røde

kors i en reget ynkelig forfatning. Eans oppførsel på sykehuset vitnet
tydelig  021  at hans svarte samvittighet plaget han. Han cr nå utskrevet
fra sykehuset, men har enna ikke begynt i tjeneste. Det er vel også
tvilsomt om han overhodet kommer til  a  begynne ncr. Eiva som unn skjer,
får vi håpe at han har livskraft nok til å avvente oppgjørets dag den
dag Ca han skal stå til rette bLde for sin deluktignet i drapet på Li-
lifsen, og for sine øvrige meritter.

Kriminalkonmandør Schartum bret fullstendig sammen. Selv denne
forrykte nerson begynte nr -E- 17Tetenkeligheter, han begynte å tvile på
on hans "livskall" virkelig var med liv o , sjel_å rjøre se , medansvarlig
for ulovlig fenspling, middclaldersk tortur og drap  På  tusenvis av lorges
beste borgere. åelv i herr Schartums omtåkete hjerne begynte det å
demre noc om lov og rett. Han fant trøst og redning i å søke avskjed
fra_politiet og gå over i et "mindre byrdefullt cnbete". suen vi kan
forsikre herr Schartum om at han kan søke seg hvor han vil, hans spor er
merket med blod, han er lett å finne, og aporene viskes ikke ut før rett
og rettferdighet er skjedd fyldest.

Idolitiinspektør hri-aard søktc, og fikk innvilget et balvt års
sykenermisjon. hor dem son har litt nærmere kjennskao til herr Fri-
gaar 'ds  fysiske og psykiske konstitusjon,-ma jo dette synes fullstendig
latterlig, han hadde såvisst ikke behov for noen sykeuermisjon.
grunnen var nok  en annen, den blytungc samvittighet tvang ham i kne,



embetsedens ansvar hadde rykket ham like inn ph livet. Å trøste seg
tysk.sefer val heller ikke nulig.lencer. Selv her tigaad måtte innse
at hah hadde s2ilt på feil.heht da han meldte seg inn i det "samfund6- •
berende:1 parti,

v-Vv-

-Derr  tyske'prolaganda.  
-Joset Goebbels har Cet ikke cbdt om dagen. Ikke så  å  forstå at

vi  bar  vobdt-av ham,-åen ,det errinteressant å•se hvordan han og hans pro-
-paganda-departemept- streVer med•det ubckvenme materiale som for tiden
star til Thdighet, eSå blir det først  oc  fremst det samle, gode sovjet-
spøkelSe •son må holde for, .

- I det siste er •det serrlie sporsmdlet om 2olens østgrense som opp-
tar skribentenes interesse, Med utgangspunkt i engelske, amerikanske og
russiske aVisartdkler .påvises det at stormaktene har til hensikt å flytte
det nye Folens østgrense:vestover, og dermed er tolslevikspøkelsets rea-
ditet bevist. Sovjet eiminherialistihk, og slik sou det eår med Polen,
vil det også gå med Aussiands andre-naboer, og til slutt med Lele Luropa.
Aneodsakserne har solgt det til Moskva.
• Vi vet ikke hvd.lket resultat stornaktene er kommet til eller vil

- til n»f; det (g.elder den polske østgrense. uen noen iaktiske opp-
1ysnfneerrvr1 ejøre det klart, at om denne grense blir forlagt lenger
mot  veSt,  så har det ingen soM helst beviskraft i sporsmålet om det eksi-
starer en sovjet-inperialisme.

Den gterhe som var Ejeldende nelfom Polen og Sovjetsamveldet inn-
til 1939, var et resultat av den polsk-russiske kric 1920-21, en styrke-
hrøve polakkene med fransk hjelp vant et tidspunkt da Kussland var
utmattet etter seks  ads  verdenskrig.oe borcerkfig. De alliertes øverste
råd badde i 1919 trukket opp en iOrelotig-efenselinje mellom det ejen-
retste Poleh oe hussland. kalt Curzon•linjen etter den britiske utenriks-

-nisister. Deh gfkk stort sett i retnincen nord-syd over Grodno-Brest-
LitoVsk-Bug,  rg, yar cn sh rettlerdig grense som nmn kunne få trukket den
i ødsse strøk beSr befOlkningene glur over 1 -hverandre; østenfor linjen
badde det vesentlif, fussere, vestenfor vesentlig polakker. Men polakkene
var fkke tilfreds. De nærte storhetsdrømner, begynte krig med hussland
og erobret endog Liev. Senere bølget kampen fram  oe  tilbake, og russerne
ble p.g.a. oine nange vanoker på andre hold dengang nødt til å  så  med
på higafreden av mafs 1921. Den .trakk opp-en as-tgrense for Polen som
gikk meget longer øst enn den britiske •utdnriksnindster i 1919 hadde vil-
let, men polakkene ±ikk fransk støtte og satte sin vilje igjennom.

kesultatet ble at bate 10-15 % av befelknineen i wst-Polen var
epolakker. Kesten, det overveiende flertall, ialt 4- 5 nillioner mennesker

var russere, og pplakkenes bekandling av Conhe PolkeEruppe nar vært alt
annet ebn. mønstergyldig.

Hvis derfer stornaktene nå finner d hurae revieere den polske øst-
grense, betyr: det i Virkeligheten ikke- annet enn at en nasjonal urett
blir gjort goe  iejen.  linkslte vil kanskje henvise til Uen britiske ga-
ranti for Polen  av  1939, som ble utganesPunktet for hele j-rigen, ou ved
feliste ø-yekast kan sittlasjonen unektelig virke noc paradoksal. Men en-
hver soM ser dypere på saken, Vil innfwe at en slik betraktningsmåte
blir uhjelbelig skjev. Det var ikke for Polens grenser verden sikk i
krig, det var for å. sette en stopper for den nazistiske verdens-trussel,
Og som tiden er gått, er målet blitt enda større. Det er ikke for det
gamle, før-nazistiske rc'uropa alene vi kjemner, men fox- en ny o bcdre
verden, og soill e ledd i arbeidet_for den  car  revisjonen av grenser som
strlder met nasjonalitetsprinsibpet inn, Vi kjemper ikke for status quo,
uen for•rettferd. Derfor skal det heller aldri lykkes josef doebbels og
hans drabanter  r  gjenopplive den russiske busemann ved hjelp av (tyske!)
•eklamasjonor on det stakkars Polens grenser.

vVv-
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Hvorfor Berlin  bombes.
Berlin, som dekker et areal på 884 kvkm. og har 4,5 mill, inn-

bygGere, er; 1. Tysklands største industriby. 2. Centraleuropas største
jernb neknutcpunkt, utgangspunkt for 14 stambaner. 3. Tysklands største
innlandshavn, nestetter Luisburg-Euhrort. 4. Son sete for centralad-
ninistrasjonen, det stortyske rikes "Hjerne". 40 % av befolkningen er
direkte sysselsatt i produksjon for de vepnede styrker. Lerlin produse-
rer mer elektriske maskiner o . kabler enn noen annen tysk by. her lages
viderc nreoiajensinstrumenter som avstandsmtlere, bonbesikter, o.1.
Tre lokonotvfabrikker er ansvarlij for en tredjedel av Tysklands loko-
notivfabrikasjon. Herlin produserer videre panservogner, ily, motorer,
lett og tanrt artilleri, torpedoer, miner, bomber, maskinverktøy, radio-
anrarater or  lyskastere u.m.m.  Ogsa  den kjemiske industri er likt re-
nresentert i Berlin. Kort sagt:

B.ehtIn  LIL  AV LO=LhLIIDE ReTYDIJIHG-  rOn  TYSKL KRIG31..ieSAT5
BoaJES

vVv

Lt _septcalber 1939, Gøring til rustninnuarbeiderne i Berlin-legel:
"Je: hnr ingenting not at de (englenderne) nå og da vec ncttetid

tnr en follystelsentur over tysk territorium og slipper ned sine latter-
lige propagandaflyblad fra veldig høyde. gen ve dem om de bytter fly-
bladene med bomber Jeg kan meget godt forstå at enrlenderne eva-
kuercr LonCon. - Hvis imidlertid englenderne visste hvor mange luftvern-
kanoner or jugerfly vi har, ville dc forstå hvorfor vi evakuerer
Berlin."

fire fmle år er gått siden den rang, men nå vil tidene - og
Berlin - forandre seg raskt,

vV.v

not lvsere  tiCer,
Xrigsbegivenhetene ifjor og særlig den siste tidens utvikling i

øst og luften har fylt det "statsbd)rende" parti med en stadig svartere
fortvilelse. Sterke cn)nløsninrstendenser har Gjort seg gjeldende blant
den maleritet av medlemmer con bare er gått inn for å tjenc på  act  selv,
og partiets daustekte "nropagandaninister" -.61tgleseng har derior satt i
gang en oJealt "Mot lypere tider"-kampanje, akkurat som det ikke skulle
vne nak ed den nve tiden. Kampanjen berynte ned artikler i den ens-
retlede nressen ved nyttårsskiftet og fortsetter med poststempler,  Dam-
sletplakuter og propagandamøter i øst  or  vest. Nfir man leser noye gjen-
non de cnsrettede artikler i denne imbesile propaganda, finner man ikke
nnnen begrunnelse for de "lysere tider" for H enn en kcnisk 2åstand om
nt  :roikt  t  ne,  søker sammen mot faren fra ost og at det ikke lenger "er
to ipirc" innen det norske folk. Ut fra denne komiske e:rstand suggere-
rer KS ser til å ans15 mer ontinistiske toner ved arsskiftet, nens herre-
folkets tre-tpr jages ut av Cet plyndrede hussisnd  or  herrefolkets hjemme-
befelkning bombes ut av hus or hjeu. ned_den utsikt til forholdsvis
onarlig befrielse som hele det norske folket øyner ved.dette årsskifte,
er det iallfall klart at hjenmefronten går not lysere tider, men det
behover vi ikke lvidder fra itirlesang for e: vite beskjed om.

virv

Jernbnnevukten.
Jorgervnkten har nå fått et veldig omfang. lusener av nenn går

på jernbancvakt og hver dag utkalles hundreder av nye.
Ale jernbanefolk og sakkyndige er enig om at den ingen betydning

har fo trufikksikkerheten. Let er da heller ikkermeningen. Hensikten
cr utcluY:ende å cbikanere den norske befolkning.

Tidlirre var pnrolen at man skulle ta jobben ned gndt humør oL:
ikke uialeda seg, fordi man derved unndro mange asgsverk for tyskerne, og
bare hrt,kte en annen i vanskeligheter.

1.+a  Ca elle tungarbeidere og alle son arbeider tor tyskerne går
fri, trer chikanøse hensikt ennfi klarere fram.



BorgeTvekten er dessutenlivsfarlig.' .18are i Oslo distrikt er
- minst 5T4ennesker drePt-fpg nange såret i den siste tid.

Vår linje-må cerfor nL bli on annen:  hbie  du ved å ta.vakten
• skader okkunasjonsmakten eller dens vasaller-Ved å unndra dem din  ar-

beidskraft, kan dU ga.;' Mvis-ikke, bør du bruke hele din oppfinnsomhet
for å unrdra deg. -

llensynet til at andre blir tatt i steden må ikke hindre deg. De
andre bZir tatt i tur og orden likevel. Let gjelder å lage .mest mulig
vanskeligheter for myndighetene og få dEm til a utkalle folk som de
ellers ville:gitt fri av hensyn til  sine  egne interesser.

vVv

"asibnal..,arbeidsinnsats".  
• •s-.E.1.6rholdene for de landsmenn sokl er utskrevet til "na,sjonal arbeids-
_ 4nnsatUm't Umrlig i :Nord - Norgo, har hclo tidcn elette, nå er de

nærme.Stguhyggell_ge, noe som også kommer tydell: fren i uttalelser fra
våre NS-myndigheter 80d så villig gikk tyskelife tiIhånde •ved dette
folkeTettestridige og lumske anSlag mot det norske folk..

Fylkesmannen i itstold uttaler i tilknytning til klager fra folk
uted:rcvne til Finnmark bl.a.: "Skål ikke disse lefhold utarte til en
tragisk skandale; hva de er på god vei til,  ma  forholdet søkeh rettet
på ved en .energisk-og øyeblikkelig innsats som jeg ber Den foranledige
satt i verk't.

Direktoratet for arbeidsformidlingen uttaler bl.a. (18/11-43):
Det synes etter de foreliggende opplySninger som boligforholdene og de
sanit=e forhold i hvertfall for en rekke.steder nordpa er meget slette.
b.angelen på klær og støvler er oyenoynlig også stor blant de utåkrevn og
for enkelte er sifuesjonen etter det opplyste helt prekær. - - - 1n må
ga Ut-fra.at en vinter nordpå med na slette levevilkår og med så darlig
utstyr avTklær vil v.:Jre en farlig påkjenning  for  mange utskrevne som
ikke er vant til kroppslig arbeid. Det synes derfor å vmre all

. grunn til i. få tatt opp spørsmålet om hjemoendelee 1ra thi rekke..av. de
nevnte arbeidoplasser uten fit det nå stilles stedfortreder.

Og Sonialdepartementet •uttaler blea.; "--Da det synes ikke å kunne
ventes noen umiddelbar og rask bedring av disse foraold nå på vinter-
tiden, kan en ikke se annen utveg enn at den fortsatte utskriving til
anlegg i nord-rge inntil videre må stilles i bero og at de som er ut-
skrevet og ikke kan bys forsvarlige vilkår, nå gis fri (uten
stedfortreder) Snarest mulig.

Landsmenn, når nasi-myndighetene sier så. meget, Lan.Dere selv
tenke Dere resten! For din egen skyld og for landets skyld - husk -paroe-  

Inrren må elde seg til neenslngs registreringil Ingen må nøte  
Tfram etterririkallelse det were ti7 affieid*o-6 -r-TITc er legeundersøkel-

se til avreisested e,ler aroeidsp ass.

vVv

Studentene,
Åv de'427 studenter com var tilbakc i Staverri er 11 blitt frigitt,

de resterende 416 ble 7 januar sendt med tog fra harvik direkte til
Grønlien der det beryktede deportasjonsskib "Donau"  la  klar. ilatt til
8. .janu,ar forlot skibet Grønlien.

En ny  akt i ,tyskernes infaMe spill med studentene er dermed
olutt. Ltter å. ha gitt fri 5-600.sannsynligvis p.g.a. den sterke reak-
sjon Og Finnland - og vakt sterke forhapninger hos^de gjenvæ-
rende studenter og deres pårørende, arrangerte tyskerne plutselig før
jul et "forhør". Dr..Ohn fra eiviladminiStrasjonen, som fungerer som
en slags "stemningsrapportør", reiste ned til Stavern. De tre spørsmål
han htillet var formet slik at svarene med stor sannsynlighet kunne
venten å. bli "positivt fiendtlige". - noe som tydeligvis var hensikten.
Spørumalene lød: 1. Hva ville Le gjøre hvis Kongen kom tilbake? 2. Hvem
ville De slutte Dem til hvis de allierte stod i Larvik og tyskerne i



Oslo? 32 liarem ønsker Le skal vinne krigen, tyskerne eller de allien
Studentene svarte alle uten omsvøp at de ville sltutte opp om Konzen.
de allierte. Det er grunn til å tro at det idiotieke lorher er eatt
iscene Då foranledning av Terboven-. Det forlyder at hans tapelige aks
not studentene og- den verdensreaksjon den utløste, har skaffet ham en
skrare på halsen fra Berlin oS nå er han ute for å rettferdigajøre seg
ved Jt fremlegge bevis for studentenes "fiendtlige'sinnelag". Ingen ka
jo •etter de avholdte forhør vsre i tvil -om hvilken "fare" studentene r
presenterer for samfundet! Med denne annen sending er ialt -700 studer
sendt . til lyskland. De ferst sendte 300 befinner seg i en leir i Orde
bura i Bayern og er etter hva de selv skriver "ikke frivillige og ikke
e'anger" e

• vitv

-e.-jksplosjonsulykken.i Oslo 19 desember.
Gslo har i arenes løp f tt merke okkupasjonsmaktens narvisr på

mangfoldige måter. Vi har fienden innpå oss på alle gater, oa trikkea
og tog, pee teatre.og konserter (son vi derfor nå skyr), vi ser umiekje
nelige spor etter ham overalt, i våre tomme butikker,i keene og i de
slitte nustoødres ansikter. 1.1en aldri har vi fått-merke at byen er hær
tatt slier som sienctage.n før jul, da hundrevis av tonn anunisjon og spz
stoff eksploderte like innpa vestkantens tetteste boliestrok. .0'ten he
syn til befolkningens.sikkerhet har den tyske forsversaukt ved hjelp a
noreke-arbeidere og forredersvindleren, NS-"direktør" Lexow, lastet
losset høyeksplosivt krigsnateriell fra bat til jernbanc dels endog t
lagerskur i umiddelbar ih?rhet av rene boligstrøk.

Wykken kastet et grelt lys over okkusasjonsmaktene forhold til
det land den fra ferst av forega å ville "beskytte". Vi fikk sc. at
tyekerne på 6en meet hensynsløse måte utsetter nordeenne liv o eiendo
for fare. Vi fikk se at ruert ulykken er ute, og det uten-noensoahelst
skyld fra norsk side, da beordres nordmenn hensynslest-Iree i forreste
ildliiie for å bøte på ulykken, da får forreder-"nieistre", aotoriske
storsv:indlere, fullnakt til å foreta "innsamlinger tfl de skedelidte",
og det eneste vi får kere fra tysk side på flere dager ca at alt som
heter vindusglass inntil videre er farbeholdt tyskerne. Så icget som
ord til lorklaring on hva son var skjedd, en aldri GL liten uttalelse
heorvidt faren kunne ansees å wsre over, eller en aldri s snau anvisr
på hva det burde . skje med de nasser av storc oe små ueksploderte grane
som lå strødd onkring Over hele byen, ja langt utenfor bygrensene - fe
man det ikke unaken verd å fremkonlle ned. Intet under at inoen blant
folk ble. Enda sterre enn den hadde behøvd å være,•at dat blc eroburin
alskens ville rykter, og at det til og ned ble tillop til panikk, da
dagen etter hendte et nytt, men ganske adarlic. uhell nede ved havnen,
idet en røkleggingsbeholder sprang og mektige •rolcskyer veltet inn ovei

--
Den eneste beskjed som ble gitt var en uttalelse ti1CLL svensk

_aknrrespondent som ble gjengitt i rudioen fra Jotaià og på den elten b:
l-kjent her, 021 .tet nan på tysk side var på det rene ned at eksplosjonen

var en ren e"-_ykke -som ikke berodde fr.t .sabotasje. et jial detee senere
brakte den tyskkontrollerte presse noen interVjter med noea av de nor
kaiarbeidere som hadde yeirt med på å losse amMunisjonsskieet,
tonneren Selma. Joen skikkelig forklafing kuhne- dx selveågt ikke gi,
det var tydeligvis heller ikke meningen. 4feningen var derinot .opplag
å aVlaste de ansvarlige, altså tyskerne, ved å understreke at alle fo
siktighetereglerevar nøye overholdt og at det var uforst•
lig hvorden ulykken hadde kannet skje. Intervjuene har lite eller in
med den virkelige vitneforkluring å .jjøre.

Den yirIcelige vitneforklarinc., SOY.1 stammer fra neaske arbeider
-går ut på at den første eksplosjon oppsto da en stor flak-aranat ralt
av kurven den ble båret i, inne i rifdtre skur; på sementgulvet ma gre
ten ha støtt inot en stein eller annen hard ejenstand på en-slik måte
tenningen ble utløst. Skuddet eikk av og satte de vieerc eksplesjone

nnl A "Inrl  n+ c:  1 nriArni nat. nn -1 111-rfc



på en gaang.
Fra tysk side kon ikke ett ord før Falkenhorst julaften fant på å

sette inn i avisene En takkeskrivelse til de norske arbeidere oj hjelpe-
- mannskaper for demes tapperhet: Skrivelsen uttrykte bcklagelse Over

ulyk'en e_. audfølelse med ofrene. Den var kjærkommen om ikke annet så
fordi den nåtte forståes som en bekreftelsc nå at det ikke dreide seg om

• sabetasje.
meaet større var overraskelsen, da gestaposjef Fehlis straks

oVer nyttar i et intervju crklk:rte.at det nok kanskje allikevel var sa-
botasie, politiet forfulgte et bestemt spor, men mer kunne av lorståe-
lige grunner ikkeasies, osv. nette er bevisst løgn, og forsåvidt ikke
nec nytt fra denb:ant,ø:  sien hvorfor koma'er det nettopp nå? Skal det
gi.7)åskudd for en ny -tysk aksjon mot befolkningen? Eller skjer det for
å redde'den tyske "are" som:kan tenkes å ha lidd en smule overlast ved

P.an. likesom.stilltiende tok på seg ansvaret for en ulykke son hoved-
Sakelig rammet nordmenn:  ou  scri skyldtes tysk .i_ensynsløshet  oa  uforsik-
tighot? Fer sikkerhets skyld var det kanshje best å  ai  ofrene skylden

alikevel, cllers kunne det vmrt fare for at das Lerrenvolk ble mistenkt
for "svakhet".. '3terke vil de vcrefor enhver Pris til det siste.

a  Intet røper deres.hammelige følelse  av  m'ndreverdighet klarere enn det.

virv

,DET  
gar inn under overordentlig lovende auspisier. I  1943  er aksen

kastet ut av Afrikap• Italia har kapitulert og er blitt slamark for en
alliert invasjonsber, tyskcameaer mEr enn halvveis kastet ut av Eussland,
ubåtfaren er øyensynlig definftivt nøytralisert (iallfall soal faktor av
kriusåvgjørende betydning),ADa bombingen•av Tyskland har nådd en inten-
sitet som man tidligcre hadde vanskcli 6  for å forestille seg. Fra
slaget om Stalingrad. til senkingen av "Scharnhorst" har vaenfykken

viryt cis rc  fulgt de 16rSnte• naejoner, mens motstanderae ikke har
et-t re8Irliat åv be.tydnin å pcke  pa.  Selv i det fjerne Lsten, hvor de
store ønerasjoner ennå iJdEé er S-attalmn, har pendelen svinuet nå avgjø-
rende

aen alt-dette• er bare reautsetningene for det drama sou blir  1944's
kusscrne, som først i novenher hadde- sin veldic krigsmaskin ferdigmobi-
lisert, aar satt en vinteroffensiv som etter alt å dømme kommer
til h stille selv deres tidliLere prestasjoner i skyggen - general Vatu-
tino stormløn i riev-avsnittet gir et bilde av deres slagkraft i oye-
blikket. Den strategiske boahing av Tysklane og "Atlanterhavsvolaen"
når s?1  å si daglig nye hoydepunkter, og såvel i Jiddelhavso=ådet som
på de  iritiske eyer marsjerer nå krishiotoriens mest slagkraftine og
best ntetyrte styrker opp, klar til a rette det siste, avgjørende støt
mot "festningen Europa" - som hverken cr noen festning eller noe Europa.

Hvor LLanice  måneder Tysbland enna kan holde ut, ?yein ingen si. Aen
det er genske tydelig nt vi er inne i krigens sistE, avgjørende fase.
Scieren er innon rekkevidde. Den er kanskje ncer.  Den (;1- illfall  sikker.
Det  er 1944s storc lorjettelse.

Men det innebaircr også en appell o en forpliktelse.
Den tiden sofl er igjen, kan på mange måter bli farliu  ou  vanske-

lig. Ln iallfall v,Tac• forberedt på det
,selv om det  iLke  er nød-vendig å dale Hinnler  aa  veguen. Slutt reklcenc enda tettere samien!

-1,3c= dcn vprerlige, selvpålagte disiplin, de-doLratiets levende disiplin,
SOK Vi funnet fram til og som har betydd sä uendeli,i; me-act for hjem-
mefroaten. Inuen m i den kanskje 'nokså hektiske sluttfd8e baste seu
ut i uoverveide foretagender eller på noen mate la seg provoscre, 711611

Yise sclvbeherskelse of:; lojalitet. Eå den annen side: der byor parolEn
er gitt, må hver mann stå fast. Der hvor det gjelder, må ingen vike en
tormie.

Op• glem aldri: forpliktelsene gjelder utover seicrens dag.
Da tar reareisningsarbeidet til, og det vil på sin mate kreve
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nesten like stor offervilje og seivbeherskeise son okkueasjonstiden t  Da
skal det vide seg om den ånd i a:erge sen hur vei-t vcadens bennåring, er
noe ånnet c) ne/ enn ct krisefenomen, ou det bare er erobrernes trykk
som har beldt oes sammen - det ville veare forsmcdelig!

La Oss nå, mens vi enna med hver nerve.vet hva det vil si å leve
i h=tatt land t  .tenke over det. Is det prege se.; uutslettelig inn i
oss hva sou er viktig og hva som cr likegyldfg,  hva son  er stort og
hva soM tr smått, ba ikke det frie liorge finne mindre samfølelse og
effervilje hos ossenn det undertrykte. La oss ut ovei den dagen da
tvrannstyrot faller huske at det fins viktigere tin2- ner i veraen enn
våre egnd, snevreste interesser. 1+,ar krigen er slut og vi skal ta
fatt for oss selv i horge t  da gjelder det ikke kreve t  men  L  yde.
Ever "klasse og hvert menneske må innordne seg o: renonsere i overgangs .
tiden, ellers kommer Cit til å gå galt.

- Uange nar gitt ditt liv i disse årenea kane, ute som hjemme, og
det var ikke bare for det gamle l arge ae  ae  det, men tor et nytt og
hedrc. Og alle gode nordmenn har vel følt det slik at de Var villige
til  LL ofre elt, ogsådivet, for landet. Le pss ikke da pg seierens dag
unnsil css for gi slipp på noe av var egeninteresse, det vmrc i form
av ellel bekvemmelighet, personlig maktlyst eller politiske for.
dommer. La oss vise at vi har lært av var besøkeisesti(1, 13,1'Lofrene i
farens stund ikke er bxagt forgjeves!

vVv

lilåte  1944  bli et

fredens Qg frihstens år  

for

KONGLN  t  l'OLKILT ag FEDRLLAI4DLT,


