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KRIGSOVERSIKT.

Det nye.året er begynt som det gamle sluttet med alliert initiativ
nå alle fronter i Europa såvelsom i Det fjerne esten. Wyngdepunktet i
operasjonene ligger deg fremdeles på

Østfronten, der kampvirksomheten under stadig veksling av brennpunkter
strekker seg over hele fronten fra  "v artehavet til Finskebukta. Etter at
det store russiske gjennombrudd i Kdevsektoren hadde åpnet veien for Vatu-
tins 1. ukrainske arme som over Sjitonir en. Korosten fortsatte vestover
inn i Polen og mot sydvest over Berditsjev trengte fram mot Båg, var stil-
lingen for de tyske armer i Dnjeprbuen ytterst kritisk ? men også denne
gang lyktes det von Manstein å avverge katastrofen ved å kaste inn de
tilgjengelize reserver i en motoffcnsiv i området est og nord for Vinnitsa.
En temporær stabilisering av sydfronten var fdlgen. Vatutins og Konjevs
armeer trengte en pause til omgrupperingel, utinvnging av forbinnelseslin-
jer og framfgring av nyu forsyninger. Imens funt den russi;:ke bfrrledelse
tiden inne til åbegynne en offensiV som lenge hadde vært under forbere-
delse på Lenin,radfronten. Dc tyske-stillinger på denne front var ansett
for å være pa det nærmeste ugejnnomtrengelige, bådt p.g.a. befestningent
og de vanskeligketer terrenget bereder angriperen. Det hadde imidlertid
lykkes russerne å konsentrere slike artilleristyrker i frontbuen omkring
Leningrad og i det vestenforliggende brohode ved Oranienbaum at selv de
sterkeste befestninger ble knust under trommeilden og de kraftige blyan-
grep. 17. januar kunne Moskva melde at frunten var brutt på flere steder,
og få dager scnere oppnådde styrkene fra Oranienbaum og. Leningrad kontakt
ved Krasnoje Selo. Betydelige tyske styrker ble avskaret og offensiven
førtes videre med uforminske kraft, - Sydvestover mot Nårva og Peipussjoen
og sydover mot knfitepunktet Luga. Imidlertid var Lovgorod like nord•for
Ilmensjøen erobret ved omghende bevegelser nord og syd for byen. Også
fra dette avsnitt støtte russerne fram mot Luga så de tyske divisjoner i
nordøst langs elvene Volchov og Lovat stod i fare for  a  bil avskaret og
måtte slh til retrett, hvorved det siste stykke av den direkte jernbane
leningrad,Moskva ble befridd. Etter vel 3 ukers offensiv er resultatet
at fronten er forskjovet vel 100 km. vestover langs Finskebukta, henimot
150 km. sydover fra Leningrad og vel 50 km. vestover fra Abvgorod. I
storc trekk går nu frenten fra Finskebukta rett syd over Narva til Pei-
pussjøen, derfra østover like syd fnr knutenunktet Luga som nettopo er
tatt, og så mot sydøst til Ilmensjøen der r;-Isserne trucr byen Sjimsk.
Første fase i operasjonent på Leningradfronten er nu avsluttet i og med
at beleiringen av Leningrad er fullstendig on definitivt hevet. Vi skal
sencre komme tilbake til de fjernere mål operasjonene i dette avsnitt kan
tenkes å sikte Mot.

Ennu mens kamnene raste  na  det fleftigste pa nordfronten gjenopptok
generalene Vatutin og Konjev sine onerasjoner f likraina der tre brenn-
punkter utkrystal1isertc seg ph den 600 km. Iange front mcllom Sarny og

Lengst i vest gjorde de russiske styrker som står på polsk om-
råde et framstøt mot vest og sydvest, rykket 80 km. fram nå fh dager og
erobret dc viktige byer Rovno og Lutsk. Ved det annet brennpunkt, 3-400
km. lenger sydøst, kan russerne melde om enda mer sensasjonelle resulta-
ter idet Vatutins offensiv mot sydøst fra Bjelaja Tsjerkev svsnittet har
ført til forening med general Konjevs styrker som fra Kirovograd støtte
fram mot nordvest, med det resultat at den 8. tyske ar-216bestående av en
panserdivisjon og 9 infanteridivisjoner, ialt omkr. 120 000 mann, er inne-
sluttet i en 65 x 30 km. stor sukk sør for. Kanjev ved Dnjepr. Dette er
den første vellykte omringning siden Stalingrndkntastrofen. Alle forsek
fra von Mansteins side på å komme den 8. arme til unnsetn*ng har vært
forgjeves. Heller ikke forsekene på  a  unnsette de innesluttede luftveien
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har yært vc11ykket -Bare  pa  en erkelt dag ble 73 Junkers 52 transportfly
skutt ned. Under disse oMstendigheter taler alt for at den inneslutteder
arme gar en hurtig undergang imøte. Men her som ved Stalingrad skal
uitie ha ferlangt at det. kjeMpes  "ti1_ jiste.Mann",  et offer som kanskje
er nedvondig hvis enda-itorre katssiroter skal avverges. Det er følgene
av flitlers krav om å holde "manganbyene" inno i Enjeprbuen tor enhver
pris son nu melder seg- .Tyskerne må betale dyrt for sin "Fiihrers" presti-
sjestrategi, Alt tyder på at det ikke b1ir med de 120 000 mann som nu
er iferd med å gå sin undergang imote. Også ved det tredje brennpunkt
pa  den ukrainske front, helt inne i.Dnjeprbuen ved Ntkopol cg- brohodet
sør for Dhjepr har russerne oppnådd store resultater. Under et konsen-
trisk nngrep har general Malinovskij .fra nord over jernbaneknutcpunktet
Apostolovo nadd nedre Dnjcpr og avskåret de 5 tyske divisjoner som så
hår(Inelkkot har forsvart brohonut ved Eikopol, Dermed er den von Manstein-
ske ernés forankring inne Dhjcprkneet endelir brutt, og kampene raser
nu ved Krivoj Rog, 50-100 km. lenger vest. -

A1leredc nu kan det sies nt den sode arm6 hnr nådd imponerende
resultnter under vinteroffensiven. Frumgangen på Leningradfrenten har
keniskje ikke så stor strategisk betydning, men det er dog en viktig etap-
pe 7 vcien mot det fjernere Mål åPningen av Finskebukta og gjenerobring
av baser Led stersjøen . Porholdene ligger vel tilrette for.virkeliggjø-
rcisen av disse mål som tote1t ville endre den strategieke situesjon
k)sters»Jen. eg Ljoire stillingen for Finnland'ytterst kritisk. De russiske
styrkLr som fra nord presser mot Sjimsk, vest for Ilmensjøen er en poten-
ticll trnsel i ryggen av den tyske nøkkelstilling Staraja Russe, syd for
Ilmensjøen. Lnds farligere ville et russisk frnmstert .fra Veliki Duki-av-
snittet nord-nestover mot knutepunktet Pekov, nær Peipussjøens sydendc,
være. Ln slik kile ville avskjære rutretten for de tysku armhr mellom

Ilmensjøcn og mellom denUe•eg Beipusejøen. Aller farligst
for den tysku nordfront et-eteant-erlingt afflosiv_rett
vest over Danaburg mot leiga værc Ln  slik  effensiv lar seg imidlertid --
ikke gjennomføre så lenge Vitcbsk er på tyske hender. Tyskerne hnr der-
for tungtvciende grunner for'sitt seige forsvar av denne nøkkel til Bal-
ticum Nettopp som disse linjer skrives reser voldsomme kamper om dette
knutcpunkt. Faller Vitebsk åpner det seg store mulighetcr for de rus-
siske armLer, både i retning av Baltieum og sydvestover mot Hvite-Duss-
land. Disse store perspektiver tiltross er og blir imidlertid sydfronter
det strategiskc tyngdepunkt i øst. 'Etter den store omringning vcd Kanjev
og likvideringen av det tyske brOhode ved Nikopol er det tyske forsvar i
Dnjeorbuen nelt undergravet OE selv om-de innesluttede tyske divisjoner
kjemper til sistc mann, vil de sikkert bare en stakket stund kunne utsett
det kensentriske angrep met Rhersen Nikolajev og Odessa som etter  all
sornsyhlighet er trappene. Von kinstein må imidlertid samtidig for-
berede segpå å møte en kanskje ennu alVorligemu . fnre lenger vest, der
den strategiske stilling etter crobringen nV DoVno og -.Lutsk cr lngt til-
rette for en storstilet russisk omfatningsmanover mot syd over Lwow (Lem-
berg) og Tarnopol i retning av Bukovina og Beserabia. Under disse forhol
står neppe neen annen utvei åpen for von Manstein enn å søke å redde mest
mulig av sine arm6cr tilbnke til Bug og. Dnjestr for.der å oppta forsvaret
av Romania og dc vitalu oljckilder. noen ord om

Italiafronten. Det er neope for mcgct-sent-ått oppretteleen av brohodet
ved Nettuno ikke har innløst-ede forventningersom mange i=et på alliert
hold.Tross de intense flyangrep mot deityske forbindelseslinjer har del
lykkes von Kesselring  oa  forbausende kprt tid å konsentrerc de nødvendige
sty-rker for å noytrnliscre den allierte trasel mot Rom og forbindelses
linjene bak den tyske front hittil i det vesentlige hal
motstått genern1 Clarks voldsomme angrep i-Cassinonvsnittet. Dette Vise2
at det har lykkes tyskerno å utarbeide en meget effektiv nuti-invasjons-
taktikk. I det hcle tyder det effektive-tyske fOrsvnr i Italia.sammen
med den stedigo tyske rotrett på østfronten på en rndikal emlegning av
hcle den tyske strntegi. Det scr ut som den tyske ledelsc definitivt hai
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oppgitt tanken på en militær seier over.Sovjet-samveldet og isteden for.
bereder seg-på  a  møte Vestmaktenes invasjon med.størst mulig styrke t  ty-
deligvis i det håp  tad kunne knuse invaslonsatméene .og deretter oppnå sepa-
ratfred med Russland. Det er sikkert et meget lite halmstrå Hitler her
klamrer'seg til. Vel er vanskelighetene og farene: ved invasjon på Kontt-
nentet formidable, men Veetmaktene vet hva de går-til Og treffer sikkert
sine forberedelser deretter. Når tiden er moden og dut koordinerte an-
grep settes inn fra luften, øst, syd og vest, er det vanskelig å tenke
seg at hitler har chanse til å helde det gående mer enn en stakket stund
-,selV cm han ikke akter å gi seg før ti over- tolv. - .

vVy

Utdrag av et brev fra en nordmann i Sverige.
Av og til blir man besatt av ren kvalme over det "normale" livet

20M utfolder seg omkring en her, og uår vi norskt ofte reagerer så vold-
somt overfor vårt vertskap, er det sikkerlig meget dette 20M ligger bakt
vi racer over å være trukket inn i en fredelig, ufarlig atmoefære, hvor
ingen ofre er absolutt nødvendige, vi opprøres over overflOden på så
mange områder, og dens skrikende kontrast til hvordan -dere har det, vi
har vanskelig for å finne oss i at det skal være slik.

Det cr ingen tvil om at jo lenger en er hcr, desto mer vantrives
'man. Meget beror sclvsagt på at lengslen hjem stedig vokser, utålmodig-
heten etter at det skal bli slutt, slitet  ra  nervent gjør en mindre ob-
jektiv, merc tilbøyelig til forhastet, følelsesmåssig reaksjon overlor
små ting. Men jeg tror nok også at en del berer på at svenskene, når man
Lerer dem riktig godt å kjenne, viser stg  sa  sterkt forskjellige fra oss i
lynne. Dc svenskåne som virkelig har innlevelsesevrit cg fantasd, og som
tar tingene dypt alvotlig, dem lærer man fort å kjennt, de er ikke så
skrekkelig mange, og man har ikke vætt bar så lenge, fer dc cr blitt cns
gode venner. Men de mange, mangc som man hadde haper skulle vinne ved
nærmere bekjentskap, de  mæ  jec si stort sett har skufftt meg. vir-
kelig dype, moralske innhold i striden som pågår, tr det igrunnen et få-
tall com har av, og verst cr det at interessen stort sett ikke
går så dypt. Eæigshehdelstne, frontenes bevegelst, og til en viss grad
også de opprurende tingene som_htnder.i de okkuperte landene, omfattes
med stadig større inttresse - nen svetsktne er stort sett til-
sknerc til ct drama, som nolc episodevis kan-ryste dem men som ikke
på nocn måte angår dcres sjelefred. At denne kampen mtllom- cdt og ondt
er av vesentlig betydning for dem celv, er dtt atskillige som ikke innssr.
Det fine fremdcics en hel del som betrakter nazismen scm en politt an-
skuelse, som de riktignok ikke delcr, men son dog ma respekteres som en-
hver ,nnen anskuelse. - Og det LT j0  til side tider direkte komisk å se
hvor meget kekkere folk cr blitt etterhanden som "krigslykken" har vendt
sug. Uttaleisene er svært anderledes nu enn for ett år siden. Nu, etter
3* års krdg, har f.eks. Sventska JS-dkaresHllskapct endelig monnet seg opp
til å invitere de noreke kollsgene til sine møter. - Innstillingen til
etterkrigsproblemene har inntil for kort tid siden vært Preget dels av en
steril skensis, dels aV mangel  pa  intcrussc. u har alutselig etterkrigs-
interessen fått en voldsom hausse, men jeg tror nok det er tiktig  a  tyde
en ded av det slik, at det dreicr seg om engstelst for ikke å komme ordent
lig med for Sverige i alt det arbeid, furst og, fremst av økonomisk art,
som nu skol gjøres.

Bn forholdsvis begrenset gruppe fremtredente svensker har jo sent
og tidlig i foredrag og skrifter aropagandert for en nordisk forbundsstat
eller et statsforbund. Og nordmennenes ensternigt nttalelser om at det
inntil videre overhodet lkke  kommer på tale for vårt vedkommend, later
de til ikkc  a  hore. Bakgrunnen er for tlertallet av disse mennesker red-
selen for Russland, som hor besatt månge som en ren psykcse. Finnland stå:
deres hjerte dessuttn neget narmese enn Norgt, til tross for den enesta-
crele sjofle bchandling scm svenskfinnene den dar idag er utsatt for fra
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finskfinnenes side. Dessuten ligger eet en del skepsis overfor England
og NSA bak det, og en merkelig tro på at de nordiske- statene ersa- meget

ee bedre enn alle andre land- i denne stygge verdengog at de nok skal klare
esseg alene, bare de slutter seg sanmen. Jeg tror ikke at disse folkene
ghar noen større tilslutning i det svenske folket. Dels møter man nemlig
:here esmrlig  d  arbedderklasSen, en nøktern innstilling, sem ønsker konkret
hjelPearbeid, forståelse og samarbeid på Draktiske områder, men Dolitisk
uavbengighet, - dels møter man, og det er særlig i borgerklassen, og verT
d Stockholm, en temmelig kall egoisme Sveriges vegne,. - Sverige har
takket være sin skicklige regjering og sin fabelaktige oldingekonge klart
seg stoæartet, at.de.må lkke hiftde sin skjebne til de andre nordiske lan-
dene, som har spilt oine kort så dårlig.

Men selvsagt fins her, som jeg sa, en mindrergruppe utmerkede men-
nesker som har både våfne og vidsvn, og som vil nå frem til et hjertelig
forhold mellomlandene,  os  som vil fremaleeide dette gjennon konkret
samvirke i ree.ringsli_v og.kultur. Innenfor LO er det mange slike folk, og
_d Svensk-norsk forening gjøres det atskillige bra ting. Men det er pus-
.sip å se hvor pass lite de fleste av svenskenes.velnente tjeltak for å
hjelpe noldmennene å lære svenske forhold å kjenne,"blir peskjønnet av
flyktningene. Skjønt noe bedre blix det nok ettellavert. Men ennu er
flertållet av flyktninger tennerig negative i ein innetilling overfor
Sverdge, med en utrolig teedens til å se splinten og oVerse bjelken. Alt
palt og smått, ja alt son barc er enierledes enn hjenne  hoe  oss, vekker
irritasjon, mens selverkjonnelsen oftc glimrer-ved-absolutt fravær. Megel
samvmr nellom nordmenn går ut på d fellesskup å gasse seg over hvor fryk-
telige svensegne er. Og du vet, i. et samfunn hvor nazistiske anskuelser
og proPagende og gøter er tålt, hvor det ennu fins meget sterke Tyskinaes-
symeatier, oe svært negen slapp "objektivitot" og  uteeg gelig meeen mare:gel
på intreresse, der er det irritasjonnmomenttr ea-gldgg---ekne her ersgsa  gså
meget å glede scg Over, og det blir ofte oversett, eller rettere alt
slikt blir tatt som en selvfølge. Den cnkle tanken, hvordan hsede vi
selv oppført oss i een onvendte situas 2;onen, far alt for sjelden komme
frem: - Jeg tror nok deffor at flertallet av flgktninger til å begynne
med, etter hjemkomsten, vil være svmrt agressive overfår Sverige, men jeg
er ikke sikker på at det vil vare så lenge. De utaillge personlige venn-
skanor som cr sluttet, kanleanskje konne  til.a  spille en større rolle
enn vi aner. 20e000- nordmenn har allikevel fått ganske dype,innblikk i
svemek saefunnsliv. Nu forterer alt hjemme seg som så ueneelig meget
bedre, men non ikke senere forstaelsen vil komme av at atskillige ting
igrunnen er ganske godt ordnet.
eg.  Eregledelig ting cr eat det offisielle Sverige nu etiIler sce så
ganske aneerledes imøtekommende til våre forskjelIdge ønsker, det vmre
aldri ss konjunkturbetirget, så cr det dog en fordel for oss. Interessen
for S hjelpe på forskjeIlig vis får fricre spillernz, Norgoshjelpens
virksomhe er vokeet betgdolig og vfl, sikkerlig fortsette å vokse, og u-
middelbert etter krigens opphør vil hjelpen utvilsomt bli av ganske store
dimensjoner. Et pussig trekk forresten, er sveeskencs påfallendc trang
til 2 rcklamerc med sin godsjørenhet, det gjeleer rensre særlig Svenska
Røde Korset, men ceså de andre institusjonene og enkeltpersoner også.
Men hocn ofre til fordel for Norge, sem virkell e  her betydå savn for den
selv, bar det jc ennu ikke eært tale om.

Her skrives og snakkes os tales uhyre meget. En tunideldehet av
noter-be ror svgrt mange fraser blir repetert, - svmrce fete avdser med
overveldende overskrifter, - ting som sløver ens sans fer Ordencs valør i
en betenkelig grad. Ofte føler en det som en venhelligelso gt disse
tingenc son  17ender hjemme gjøres til gjenstane ror alle disec esende pres.
sckommentareme. C;.;her trykkes en forfordende mongee bøkor, moeigere og
modieerc jo legger tiden gar og-sketton er sikret. Lu har jo forholdene
i Danmsrk utløst cn flom av prosse- og motesvcda, segi av og til faller
en tungt for brystet. Og det cr ganske artic å se hvorledee danskene cr
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patetisk nasjonale, ofte nokså hastemte, slik som vi også var det i den
første tiden. Det er naturlig nok, men vi er bare på en måte koomet litt
lenger. Her er nå ca. 10 000 dansker, for en vesentlig del joder. De
har fått atskillig hjelp av oss i organisasjonnarheidet, vi har jo en
ganske anselig erfar'ng i flyktningadministrasjon. De ef hlitt meget
pent mottatt av svenskenc, - forholdene er nn så helt anderledes enn da
de første nordmennene kom. Men er. møter nok ailikevel atskillig reaksjon
hes danskene også. - Det er nesten rørende høre hvor det fyiler dem med
stolthdt at de nu er kommet opp på siden av Norge, som de synes. -Og
allikevel er det jo nesten harnelek, hva de. flente av eem hger opplevet,
i forhold til det som gjennom år er skjedd hos ose. De har lekt post og
røver, on hel del av dem, og er fyl1t av barnlig henrykkelse over hvor
snennendc det her vmrt. Hordmonn og dansker går meget judt sammen her,
stort sett.

Dt nnbeid, som fyller en med en utrolig glede om dagen, er arbei-
det mdd å planleggc og gjennomføre hjemreisen, at vi endeliE er kommtt
så Jangt! Jug har en del med det å gjøre, oå er henrykt Over det. Når
blir det? Personlig har jeg jo hele tiden vmrt tilbøyelin til ikke å ta
for hardt i med hensyn til optimisme, men i den aller siste tiden har jeg
ikke kunnet dy meg for å slippe forhåpningtne til. Jeg skulle nesten tro
at vi er hjemmo innen et hålvt år er gått. Bombingen av Tyskiand i løpet
av vinteren har jeg, stor tro på, ikke sh meget ved fremskyndelsen av det
s.k. "indre sammenbruddu som ved den totale desorganisering den fremkal-
ler. Happortene dor nedcfra talcr eitt tydclige sprog om bent;ynnende kaos.
Flere millioner mennesker husville, uorden i ndmindstrasjenen, trouble i
industricn, hånløse-kommunikasjonsforhold. Det er jo et komilisert og
kjemoemessia snparat son md holdes igang for at de skal kunne fortsette
et effektivt forsvar på østfronten. Og "invasjonen" må vel no. kunne ven-
tcs innen forholdsvis kort tid. Stillhaten på Italinfrontcn ma jo hety at
dc der ikke akter å.sette net vesentlig inn, det må vmre graccire ting som
forberedes. Og: i--Russland går dtt jo helt praktfullt. Som sagt, det
"indre sanmenbrudd" tror jeg ikke på, det må knusendc militmrc nedcrlag
til, pluss on indre desorganiscring av forvaltningsapparntet, men dette
kan kommlt i løpet av neen måneder,

vtiv

Åndcnrp bniance.
PL-jenningen ber vart sterk hos ess 1. -d, vår norvekraft er

tarnet gjenrom snart fire år, så det tr ikki rcre on sinnslikevekten
til kngi bli noe labil. Det er forståelio, men ner ur uheldig, og
vi nå motnrbeidt det.

Svingningtne er særlin utpregede når det gjelder stemntnger av op-
timisme ou passinisme onkring kr'jsbegivenhetene, ikke når det Ejelder ut-
fallet, for det har det aldri vert tvil um, mtn når det gjelder sperenå-
let om krigens varig,het. Vi husker den eksaltertc begeistring i hont da
Italia kapitulertc, om hvordan folk hang med hodet noen da,ef sentre -
fordi tyskerne pastoe at de haede kastet unernmnerne pa sjøtn ved Saler-
no! Slikt her vi sutt flere gunger. Etter et par ntimulerende frontbe-
givenheter cr folk innstilt på at det htle er nlutt on to-tre maneder,
nen går det så 14 dager uten smrlig, enpsiktsvekkende hendelser, ser Ce
plutselig ingnn ende pa elendinheten.

Etter dfn stare stemninE Inr jul (Tcheran, Berlin-benbinp;en, invt.-
sjonsryktenc!) er det nå imjen en del monneskcr 20M Eår c_flkring og tuter
oss ørenE fuIle mcd pcnsimietiske antsgelser om kriger$ ntrigket. liet er
for cn etor del dc 38.=. folk SOM i høst svor pa ut Tysklnnd var furdig
før jul. Ha rokkes de betydningsfulit på hodet: det er nok slutt
i år!

Vi cLLerlyser en vfrkelig fornultmossi, begrunnelse for denne de-
primerte (og daprimerende!) inrstilling. Ans-Serne knn hver entste uke
innregisttmre betydelige neirc, bombingen av riyskland hnr .rgdd stadig nye
høydcp-Intkter, utviklingen i Italia i siste uke an jnnunr synes a aveløre
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en  oppsiktsvekkende svakhet og rådvillhet tysk side. Og opprettelsen
av den annen front, den veldige operasjon som skal gi TyskIand nådestøtet,
står utvilsont for døren - det viktigste er ikke om den kommer et par
måneder før eller senere, men vissheten om at når den går av stabelen,
er den, så godt forberedt at intet vesentlig- kl-fkrer. og at sluttfasen
blir så kort som mulig. Da er tempo løsenet, . både av hensyn til den
litære utvikling og ay hensyn til de okkuperte land,

Men når situasjonen er slik, er det ganske absurd at mange menne-
sker går rundt med tryble miner og plutselig har fått det for seg at det
ikke blir slutt i r. De kan ikke 4 noen rasjonell begrunnelse for det.
Det :rirs nemlia ingen, tvert imot. Det hele er et rent stemnintgaspørsmål,

hos de fleste sikkert en mer eller mindre ubevisst reaksjon etter høy-
spente forventninger de selv og ingen annen har arriaret for. Men folk
burde nå. ha lært å beherske sine stemninger, både nf;.r de er sangvinske
og når de er deprinerte. Hjemnefronten er ikke tent med slike ukontrol-
lerte hemnin a slose svin  nm  er. Vi laar bru . for stø kurs oa balanserte  
f olk. Vi har holdt hodet klart o motot oope gjernom dc alvorligste
kriser ute og bjemme, gjennom de svarteste dager og . Skal vi nå, når
seieren sely ut fra en meget.naktern vurdering er i sikte, plutselig hen-
gi oss til svartsyn og matici pessinisme?

Snakket ein de endeløse krigaperspektiver i dag er uvettig og an-
svarsløs tale, og den er direkte skadelig. Vår våpenløse kemp md su.ge
kraft ikkc ay noen overspent optimisme, som bare gir bakslag, men av en
jevn, tillitsfull stemning. av håp og tro, basert på kjennsgjerningene.
Vi nå ha balanse i sinnet, ikke la oss rive ned ay stenningsbolger i rct-
ning av den ene eller den annon ytterlighet. .Er det no: aom ikke kan
bcherske sine folelsesbesterite svingning6r, så fitr de iallfall
hjeatnefronten den tjeneste å holdc den for seg sely. DerCO skvalder -
uten sakli:x; .arUnniag-- kan svekke maraien i yar våpenlosca, aken kjempende
arme , -face- på kampvilje o€; nandlekraft , lann e ,ks jonoviljen og undergrave
standhaftigheten. liet er et billig krav at de nolder munn mens andre
sl åss.

vVy

Offentli t 'eneste.

Nvordninaer. - Styret i våre kommuner er overlatt en enkelt aann. Han
bestenner selv hvilke saker han vil ta opp, hvem han vil sperre til rads

•og råd han vil folge. Det er viktige saker aom på denne måte er
overlatt til tilfeldiahotenes spill. Og N.S.-ordlorerne er ikke dc som
bare holder seg til saker som nødvendigvis må avgjøres. De ynder å ta
opp saker med rekkevidde langt ut over den tid de cnna kanxegne mc.d å sit-
te vcd makten og treffer nvgjørelser som kan voldt; ubotelia skade, f.eks.

viktige rcaulcrings- og konsesjonssaker. Enten akal de isc initiativ
for å kunna holde seg ved makten, eller det er herakertrangen som gjør
seg fijeldende. Vi har jo og sa  nok eksempler på korrupsjon. Avgjørelsene
sokes gjerne kamuflert bak innstillinger fra sakkyndige ellex fra komite-
er som ordforeren selv har oppnevnt. M-en det er klart au aajarelsene
blir ikke ncre betryggende av den grunn. Og gode noremenns navn kan på
den måte tjene som reklane for NS-styret og son skalkeskjul for NS-kor-
runsjonen.

Derfor: Ingen  crod nordmann tar o eller medvirker til å gjennom-
føre kctananale  prinsinnsaker som kan utst til de ig jen kan thandles
betraggende former.  

Arbeidsmobiliscrin c en ca, offentlig  tjeneste. Det forekoeiner dessverre
frendcles :t funksjonærer i private bedrifter taa stillinger i stat eller
konmune for å slip pe  fra. en utskrivning til "nasjonal arbeldsinnsats".
Dc unnskrader seg ofte mcd at de ikke kjente parclen. Gjer det derfor
kjent, at ved å bryte blokadan ay offentlige saillinger skadcal nan en
viktig d•l ar hjemmetronten. Man forspiller easa  Sin  :aull_nhet for senere
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.-D.e..  tleste kjenner  nå- til•de forhold som dec tvangeutskrevne arbeide,
undeå, , -Deteergblitt• -klart at både.sv none.yrnetil.landet og• at- nensyn til
seg selv-må- hver-erkelt unndra seg arbeidemObilleedingen. Der som mot-
setter sec.utskrivningen eiveln stillihga hun eIher han er, gjør en betyd-
ningsfull, inns'ats. Ilieneek.afTed; ceitsega .s.ol 'ere kort uteettlse ved å ta
an2ettelse .. i stat eller .nommune crianå± en itedeve lange 10u bare Ld eskade -. —. • å . ,_
hjemmerfronteni . •

eDerfor: Ta ogpr) hau .en.meit ferbeidimoMilinerine;efl, mea bi:zt ikke
blokaden av offentlige stilIinzer -e. • å

v-Vv-
•. .

hpeeri-HIv; cHde å  unjz'deib ådm  etter våpenstilIstanden.
7-trin.nederiandeke regjeilng  d.  Logdogehar i høst løftet litt på:

slaret 2or stne etternrigeplaner. .I,;'år landet er Oefridd, vil det bli• er-
« klart unntagelsoe- og beleiringstilstånd, og admlnietreejonen vil bli •

overtatt emv ele necberjandske milit ierd naer under utdannel.se,
i -Storbritannia. Når oydenemervgjenopprettet, vil dronning Wilheiminc .
vende tilkano til låndet og vil ed sna.rt sot: mulig oppfordre etatemigis-
•terentog den eittene regjemd-ng til å serge lar at en.ny regjering blir
dinmet. - Skjant nocn medlemmer aveden nåvcrende regjering kan komme til å
bli utnevgt på ny, tjl den nye •regjering i kovedsaken bli sammenedett cv
personer se'M når oppbtldt seg i helmlandet d ckkupacjonatiden.

aDe necderlandskc ledere i Storbritnia, aum skil få i, opadråg å
gjennomforn ddn mildcLcre unnte5elscdtdistdhe, har elicrede tatt skritt
tid å  f ååbercde:samirbeldc mcM oalltelle,:e folk tilherendc den lel av ad-
mgtnistraslenen som er blitt sittende Heederlsnd-  Lbfteredeleehe til unn
tagc2sestiletånden pågår med stor grendighet, efle hver GYalcatc mnnn som er
til rådighet, blif• foreekt plasert der hvor  nan  vil gjøre 1Jest lyldest
for seam elarlmmfolk vjl overtechå yner .cc  Clåtebeser, og aingenicrer vii
ta knntridlien med nødvendige oEEntTie. Inenkjoner somtgåse,. dlektrisi-
tettiforsyning, m.v. Inctnuks.jonskuracr i.offenklig delminidtrecion blIir
holdt for-nodcrlenderne j den ktatrekring de ken vvre boste Era sitt
vanaligb arbejd i Stor'eneitann1/2- .

hegjerince vdj. tydeligvls eette.cit inm.  pe.  å unngt forvirring i
dtm . vanekeitc. ovemjangctiden, .ecm wimngåelig vil komfe, nar tyskernes
ed; gudalingencs regimc brytes Erimmen.

' vtiv

-• Berlin - småtrekn fradiverdaii,en. .
"En potetgrøt gjor ikke..soprcr.". Det er det ever vi får, når vi

epør vår medarbe d der cm han trer.edvhibefolkning:en i Ilysnlånrd snart vil
reisegseg. "J3b17a  orker. inke mbr.  Im  bar opplevd tor. MEgGto  lift:.er det-
bare en ting de samier scg cm:  lit  benne naknc livut. Og det ter deres
fålle tid. Dttnr  et  storangreo, nvorgen faMilie heis mistet alt, er det
ikke agledning til å„ sette-sdg tji å sorgekvbreem ovcr b:a)(..:t cav hjem
eller pårørenie. Det gjelder tvertimot å være raekket muljej i tenddcw.en.
Såenaset.deted.:ryr av dag - hvis meh da kan kalle densort.:.rå råken som inn
nyller heIC.  hyufl  etter et angreo  for  dagslya - er del,  a  stille seg.opn 1
kee, eammen med theener andrå, for  a få,  .papired,  på sk mac  er totel skade-
lidt. Isa. ståi disse kcene i timevis etter en bombeneett er rill-nnerveregde
at manmå hb opelovd dent for a forsta det. Ikke minat fordi man cEtc
blii henvjet til feil, ke, og står hele dagem fergjcves. ho bombeheerjede
er 4-mg2bitret ov-d(-Jr1 måten de bilr behLndlct rå. • Vel cr Me ikke vairt ti
hensynsfullhet - det hairaldwd tcert• ca. tysk L.,.auahaap men dn ,e:ang må det
da vc:mm grennår dor hva de skmi finneVecg i.• -,dIsneyen,stiger med bver .
dag. ract ca.• s.:t.cn knurren t køenec Hvis dc tmrde og brket.. Jiien de cjør

. tr2cfl.:-,:vdedianad,
l‘bdr dc åkadeliCte cuelig har fi-At eini . nort, bcgybner en tortvilc

rugdgsdid omkrjhd.l-.byen. Eom å'fa ncc pa dem. åtter det ierote etcrangrep
på hovedstnden 22. nov. var det umulig å fa et ptr eko pa nort i 2,ersine
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Det er i denne forbindelse karakteristisk hVa berlinerne sa om julen 1943
sartmenlignet med julen året før: Ifjor trålet vi butikkene etter varer -
iår tråler vi byen etter butikker.

Forlystelseslivet florerer trosS alle katastrofer, men nivået er
sunket til et uhyggelig lavmål. Selv på de bedre teatre er stykkene
nmrmest å betegne som lidderlige. Og i alle filmer er der innlagt de
krasseste, mest sansepirrende scener - ofte fullstendig umotivert. Det
skal kraftig kost til for å holde oublikums interesse fangen. - De kinoer
som-SYår-  igjen  i utkanten  av .byen er åpne fra tidlig om morgenen. Der
kan de bombete J. ut og inn som de vil, gratis, og bli sittende eå lenge
de vil. Kinoene er ikke lenger bare forlystelsessteder - de  er  også her-
berger fur husville.

Illegale aviser ser ikka menigmann oftc i Tyskland. Men at de
eksisterer vitnar et oppslag i Berlin for noen tid siden om. Der ble det
kunngjort at enhver som hadde åen rirgeste befatning med illegale blader
ville bli sloutt. - Tyskerne har ikke samme behov ior en illegal presse som
vi, fordi de jo alle har radio. Og tiltross for at det er dødestraff å
høre på utlandet, er det sikkert ikke mange tyskere idag som ikke lytter
på Iondon når de tror seg ubemerket og ser sitt snitt til det. Av stoff
utenfra ellers får tyskerne med hvert bombeangrep niillionvis av flyblader
som de allierte Slipper ned. Det er propagandaskrifter til de tyske mødre,
arbeidere, atc. Man ser ofte på gaten at tyskere bøyer seo; fort ned og
tar dem onp, tiltross for at det naturligvi også for en slik forbrytelse
er dødsstraff.

Blart de bombate bygninizer cr det nota som det er av =lig inter-
esse for norske TE7,7-COft“Torbovens kontorer i Berlin, 5asjonal Samlings
kontorer, 2ass- Stelle og Gestapos hovedkontor er totalt nedbrent. D.v.s.
at praktisk talt alle papirer som haz med norske Oorg(re cE norske forhold
å gjøre .er_vekk, - -

Vi spør vår mcdarbeider om det er sant at tyskerne viser en så
storartet "holdning" under bombeangrepene, som det blir fremholdt i tyske
aviser. Han benekter det. Folk er umåtelig nervøse, og bonbekjellerne
er det alltid  nocn  som ikke klarer å benerske seg. Bn eiendomnelig  liten
deta1j cr st etter et ster-angrep har nnsten alle man treffer utslett
rundt munnon.

Dc allerflostc barn cr nå for godt evakuert fre byen. revar eva-
kuert isooncr, nen kom tilbake da høstkulden oette inn,  OF  opplevde så-
ledes de først, stor-angrep. hå er barns med ltwere og lærerinnar sendt
til  leirer ute på landet, hvor de fortsetter skolegangen. Gutter i
12-15 årsaldcren er anbragt i kaserner, hvor de trenes milita4rt, scritidig
med at dc får "skoleundorvisning". 3om man kan tenke seg er skoleundervis.
ningen begrenset til et minimum. Guttene bibringes i virkeligbeten bare
milltære kunbskaner. Og hva med dcm når freden kommer? Dst cr et av de
spørsmål eom cr begynt å beskjeftige ikke bnre tyske foreldrc, men også
mange av de yngre tyske soldater, som ikke kjenner noen asnen form for
sksistens enn soldaterlivet. Ie vet gansko enkelt ikke hva de skal stille
opp med freden. Dc mangler do clementæreste ferutsetnnger for A fylle
nesten effirver plass i et freds-samfunn. I denne forbinnelse oppstår også
spersmålet om hva det skal gjøres med all den kvalifiserte kvinsclice ar-
beidskraft, som i krigsårene har holdt ervervslivet gaende. Skal kvinnene
sendes tilbake til hjemmenc og helt ukyneig, nenn overta deres plasser?
Eller skal kvinnene fortsette og mennene stelle hjemme  cE  utdanne seg ved
siden av?

Goebbels gir ikke svor på disse o lignende spørsmål i sine stbre,
ukentligc taler og artikler. Ran bedyrer ban at a1dri har det'tyske
folk vært sikrero  pa  sedren enn nå, og aldri har det stått mer sannensvei-
set skulder ved skulder. Når nan vet at befolkningen, med unntagelse av
et fåtall innen partiet, forlenost har oppgitt enhver tro på seir og bare
stundor etter at dette marerittet skal mære olutt - og når man har hårt
hvordan tysksre fla andre kanter av landet, stsrlig fra Hamburg, gotter seg
over at Berlin nå ondelig får sin bekomst (Berlin er fantastisk upopulær
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z.overalt ellers i riket) - så virker unektelig ibrsikringen om den ubryte-,
lige hjemmefront litt komisk. Sannheten er at det rakner å alle kanter.  

v-Vv-

Intet umulig i tider som disse.  
• - Det er nå meningen å gjøre den avskjedigede sjef fOr Kringkastingen
dr, philos. (Greifswald!) Ei. Mæhle, til professor i pressevitenskap.

vVv

NS  eg  de sinnsvke.
Nedenstående brev fra NS-fylkesmann Kvadsheim om forholdene på Op-

døl asyl gir et- treffende bilde av de tilstander NS er iferd med å skape
i Iandet.

Innenriksdepartemontet,
Helseavdelingen.

Vedlagt returneres klage fra Rangvald Midtbø, Opdøl sykehus og di-
rektor Bauges svar.

Jeg er med i kontrollkomiteep ved Oodøl sykehus og kan ikke tilegne
meg pleicr Midtbos bppfatning av forholdene ved sykehuset.

Petientene blir tildelt "Fritt Iblk" og nu er en hel del av dem
..ivrige NS-folk og hilser "Heil og Sæl"-når kontrollkomiteen konmer. De
vil ut av sykehuset og få satt inn fylkeslægen og de andre som ikke er
NSistedet. "Fritt Folk" far de tildelt av herr Midtbø som har fått en

- del eksemplarur til utdeling.- Partiet har altså en hel stab av tilhengere
ved sykehuset. Lb vil skrive til Føreren og har en hel del brev som de
ber meg.besgrge, Det er s'elvfølge1ig -noe sprøyt som jeg ikku ble.4r funnet
å kunne sende videre.

,jeg tviler ikke på at Midtbø mener det godt, men jeg tror de vil
være enig mcd mug i at dbt ikke er det ruttc sted og drive propaganda
blant patienter som har vært der fra 20 år og nrove'r og som muligeps
aldri kommer ut fra sykehuset;

Dircktør Bauge er ikke nocn meget talende mann. Herier ikke noe
begeistret for Midtho som rett som dut cr frctrer tjenesten for å reise på
stevner i Oslo, Tromdheim 0,s.v. Let er ikke for mange plciere ved syke-
huset. _Det er deseutun patientcr fra andre sykehus, så Opdøl er nå ganske
overfyllt.

Midtbz har alltid fått full betellng for den tid ban har vært borte
og reist på NS-stcvner o.l.

Mitt inntrykk av Midtbø er at hen  1/4T  en vmiskelig mann. han har
tidligere tilhørt flciæ forskjellige pertlet, og elltid vært met.t aktiv.
-Jeg har konfurcrt med fylkesføreren om Midthø, og han mener ogsa at han
er så vcnskelig at han bør omplasseres å kom pb  bort fra Opdol da han må
sies å være i konflikt med praktisk .telt hele sykehuset utenom de syke.

Partict har lovet å forsoke å ompleeserc ham, noe som jeg synes
ville være den beste ordning.

Heil og Sæl
Hrling Kvadsheim

fylkesmann (sign).
vVv-

Svartebershaien, nasisten Olå Skylstad, erdfører og lensmann i Hjørundfjor  
cr kommet krafLig ut kjøre. I en lederartikkel i avisen etter nyttår

-skruv "storbonden" Skylstad: "Produsentane må no henge i, og dei tallause
båboda kan kjennast som tvang Men 'er fellusbate og eigenbare rett pla-
sert, vert samarbeid-uskreva lov, ogfesittun god, kyordninga lover land-
vinning og ljosu tider. For herad-og fylke pesser vårt førarbrinsipp."

Jo, fasittcn cr blitt d'aergeles god for Skylotad -sitt ~lkommende. I
kraft av "førarprinsippether han ordnet både landvinning og "ljose tider
for seg selv, selv om det ble neller mindru av fellesbaten. - 14 dager
etter at han skrev dettc i avisen, hlu han hentet av prispolitiet og satt
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arrest, tiltalt for den største svindel i sitt s1ags her i More fylke.
Ay herr ""ordførerens." synderegi_ster•frangår det at han har syindlel

bort atskillig over 4000 kg. melk. Han har gitt en masse oppgaver
og benyttet forfalskede og ant-daterte erklæringer til forsyningsnevnda,
og forfalsket bevisene i saka, foruten nt han har gitt uriktige meldinger
om husdyrbestanden, og vindlet med fettkortene. I sannhet en .Ve-rdig '-
representant for t ilS, fellesnytten foran egennytten og alt det andre nazis-
tene taler og skriver så. vakkert om;

vVv

"RUNLSICUE" vår utmerkede kollega bregte i sitt julenummer en artfkkel
som fortjener åbli kjent over hele landet Vj gjengit dea nedenfor, og
benytter anledningen til å bringe redaktoren vår hyldest.

ANGIVERE
Det er sannsynlig at storstedelen våre lesere ikke.på noen måte

gjør seg skyld. i det forhold vi vil 'påtale i dette års Siste nr. av vår
avis. Dere palegger vi en særlig oppgave i jule-  og  nyttårshelgen: Ta
frem dette- spørsmålet overfor folk sonr.ikke har lest avisen men ellers er
pålitelige no, o.g slå hensynsløst neet på alt skvalder om hint og hitt.
Rott ss3rli en anvEirsel til kvinnelige "ryktekverner", og treffer dere
sammerumed. mannliget utgavor av arten, sorg• ettertrykkelig for at de får
vite.at- det er folk som passer på dem, ikke bare gestapo, men også andre.
I det nye året, det hardeste og avgjercnde, b 1 i r krav et t- i 1
h•jemnefrontens  solvdis.iplinABSO.LUTT.
Oppgavene svære, og terroren fra. nazistent og quislingene så inn-
- mari, at en må  å  til et krav om disiplin til hele hjemmefronten som er
like strengt som det disiplinærkrav som stilles til våre soldtter ute.
Bruddet sclvdisiolinen vil avegerlig føre til ntraff, enten ø  y  e -

•g oller i etterkrigstidens etureaskningsperiode. Dett'e
bør folk notere seg om de er aldri sA meget jossinger. Kravet på jøs-
singtitelen forutsetter ikke bare en solid politisk holdnirc, men også en
solid 'o ppt d e n en solid handling selv om en ikke direkte un-
darstetter illegalt arbeide.

• I de 342års okkupasjon har det norske fplk lært en art meanesker å
kjenne hvis noral  eI  uten enhver sosial samvittighet og hvis gjerninger
i  gemenskar cf; usselheter så lave at utryddelsen av forekomstene må bli

[at folkdkrav 1. de-t ny-demokratiske Norgeetter krigen. Vi sikter til an-
giverne, dt farligste parasitter som noensinhe har anyltet nå det norske
samfunnet. Av lav,7  og egoistisk materielt begjer er de til nvilken som
helst tid klEyr tilå selge •siate landsnenn til sine tyske herrer. Slike
angivere har vi to slag av: modlentnet i NS, i. følge opulysninger o Oslo-
aviser om det stjålne NS-arkiv i illesund og Skien, fikk  en  her et over-
veldende bevismat.eriale for en stoletilet angivervirksomhet gjennom parti
medlemmer, en leng rekke gode jøssir er or ført klørne  pa  gestapo gjen-
nom disse NS-angiversentralene (NS Kretskontor). Materialet er avele-
rende at det allerede nå har domfelt til strenge straffer de fleste NS-
modleramor i byen og-distriktet. De 1ei ed e gestapoangivere har vi
også lært å kjenne, men :her har  -7olk i selvdisiplin stort sett klart å
ho3de seg unna, ikke minst gjennom advareler i den iliegalcressen.

Men så var det den tredje gruppen av Angivore. De finnes innen
jøssingenes egen leir, er jøesingor, men Dratende, skvaldrende, rykte-
raakende  t-tiøssinger på takt etter "å få vite noe", son kombinerer arresta-
ajoner..på. den mest- venvittige mtte og som  ved sin  prat lettyint b_yi&Ar_sir
et iilegalt nett for gestaro, de fleste tilfeller aeldigvis uten a ramn
de .son.-.er Med, men likcfullt ti.1 ubetelig skade for alt illegalt arbeide.
SoLmotidor Vet slike folk noe, gestapo ønsker "molla" igLng når de senden
sine folk'ut, men ofteat t'er  det om ting de iMme har den ringeste rede på,
--Men i alle tilfeller ken dc skafie gestapo en tråd å hale Og så følgt
artastasjOner. Slike folk hungrer etter å "ha rede på ttg", de er ikke

4 + Ac onn_ tr%]lr onrn



bytALef når ue oTir neat om assistere med et eller annet, som unnslår
seg når det stilles pnroler, som kritiserer de ute for at de ingenting
gjør og folk her hjemme for det de gjør. 02te er det stripete som holder
på å vaske "zebraen" av seg. iien dessverre hender det at det er bra folk
som 12ke vil noc ondt, men som ikke finner aunet å hjelpe hjemmefronten
med enn med vrøvl og farlig prat. De er unrivere uten'å vite on det og
utca å  ville det.  

De'siste begiVenheter i byen avslørte hårreisende ting.i den ret-
ning, ren løgn, opplagt feilnktige Ytelkninger" og "opplysninger", vanvit
tige "kombincsjoner  Men  gestape tår til takke med det de "snapper på
byen", og dc karene kan mul.igens sikte fra eventuelle "treffere" og ar-
beidc med opplysninger de ikke kan skaf-le seg-på annen måte. Atter en
gartgvGeatapo ø n-s k e r at folk skal prate. Hjemmefronten krever at
foIk-  ek kaI v holde kje'f t.

Vi kjenner seiv ikke noe til bakgrunnen for de siete crrestasjoner
men-vi  Vet en ting: Ved prat i butikker og på arbeideplåse-er fli all for-
trolighet", "Tra sikkert hold, men joar.e mellom oSs to", b 1 i r :a 1 1 e
pratende jøssinge'r stillet i klasse med
angiverne. D6 er angivere: Skru av den fossende .kranen av
itøv og tull. H j  e 1  n  de pårørende til slike som blir tatt slik at de
ikke lir neen nød. Spør ikke etter ting se ikke
vedkommer-deg. ,Vi glentar kre-vet Sor 1944: SJØLDISI PLIN i
ytterste mening av ordet! Ln MASSEDISTPLIN som gjør det lettere for
hjemmefronten å erbeide. Ta blir:

NORGE,NAZISMEMS NED:ERLA G.

vVv,

Kaj Lunks mordere.
Det fremgår av politirapporten at K4j Munk ble ført til gestapos

kvurter i. Silkeborg. ntuter forhoryt ble hun sendt bort ledsaget av 3
Schalburgmenn (danske ouislinger) som Biden skjøt dikterpresten utenfor
byen. Det demske boliti kjenner morderne, nen deeer ført i sikkerhet av
-tyskerne, son fra kørste stund søkte å hindre at Mordet ble oppklart.
Slik er naziene. Ingen forbrytmlse eer fot gcncn eom ledd t deres bru,-
taie voldeherredømme.

Til ettertemke.  
Kaj Munk hadde de siste år jjort nyttårsgudstjenesten

ske særlig høytid i sin lille kirke. Prekenen var utarbeidet
ell cmhu og kirken var yakkert pyntet‘ I år ver ikke kirken
venlig og de gudstjenesten skulle:oegynne, kom Kaj Munk iført
frem i kirkegangen. og medNelte at han ikke fant aniedning tll
årsgudstjeneste da de yelsituertc.i sognet hedde attllet sine
.vogner til tyskernes tjeneste  Tor  befestningsarbeider. Hadde
småfolk son heddelatt seg lokke av de tyske tilbud; sc han,
forstått det, nen det er umulig nu. Hvis man er redd foi å d
i kunpen, er det minste man kan forlange at fo.lk helder seg p
Slik talte Kcj Munk til Sine sognebarn. Hens  ord  burce vckke
tanke momge som gjerne vil regnes som "gode jøesinger".

Nedenstående ertikke
vårt hjerte.

Når det teles
her i Svcrige. kunnet
ses, en enkelt stand
av de andre. I ch.n

vVy

virv

til en gan-
med spesi-
pyntet som
ytterfrakk
noen nytt-
hester og
det vært

kunne jeg
eltc åpent
ussive. -
til etter-

1 fr "NORJES NYTT" (Stoekbblm) er som talt ut cv

MANNJEVNIT:G!  

on den norske hjemmefronts kamp har men av og til
merke en-vies tendens til å forgylle en enkelt klas-
s eller en enkelt yrkesgruppes innsuts på bekostning
siste tid har denne -ent(_rs LEAt uttrykk i urtikler
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i svensk presse.
• det store flertall av nordMenn hiemme og ute virker enhvex
form for sådan mannjevning dypt forstemmene, og det er grunn til å
xope et alvorlig vareko overfor disse tendenser og den tankegang de-
representerer. Og man kan trygt regne med at hjemmefronten selv ster-
kest reagerer mot alt som smaker av sådan mennleVning.

Det er riktig nok at enkelte befolknings- eller yrkesgrupper er
.kommet mere i skuddlinjen enn nndre t  ifølge sin egenart og sin oppgaves
stilling overfor okkupasjonsmakten og dens hccndlangere. Og forsåvidt
kan cnkelte grupners ofre ha blitt tyngre enn andre. iden vi skal aldri
glemme det faktum at 96 % av vårt folk stnr samlet.som en mur mot under-
trykketne og at alle disse 98 % står klar til å gjøre sin innsats og til
å bære sine byrder.

Under kampens gang har snart den ene, snart den andre gruppen
ært uto i ildlinjen. Hver enkelt gruppes innsats fortjener den største
ancrkjennelse, og har også fått den etterhvert i den utstrekning gjer-

, ninenc ennu cr kjcnt. Men vi tar neppe feil nåx vi sier at disse
grupper _selv-cr dc forste til se sin innsatb som et ledå i kampen,
som en cplsode. Hvcrt av disse ledd, hver.av cpisodene er vunne slag
i vår,krig og vi skal ikke glemme Gem som vanttrcfningene for oss.

" Mc_n vi skal heller ikke ta . disse enkelte ledd i kempen opp på en
vektFkål og" vcic dem mot Lverahere‘ -Vi skål aldri tape belheten og
samrenhengen av syne.

Vi vet at det vi her hevder er i beste ovcrensstemmelse med dwt
synct:som beherskur det norske folk i denne sak. Og det er det norske
folks kaMp det gjelder, det norske Lolk, slik det idag står samlet som
aldri før i sin historie t  - et fclk som ikke kan og ikke m oppløses i
sinc unkulte ±aktorer.

Vi skal også minnes, at når freden koåmer t  cr det alle gode nord-
mbnns håp-at den samling som har kunnet skje om våre faner i bade den
våpenløse strid hjemme og den. :vepnede kamp ute skal kunne tortsette i
fredens byggende gjerning. Og alt som kanblinge splid og forstyrrelse
inn cr av det onde.

vVv

Fem førtr-ord.

Hitler 1939: I 1940 faller avgjørelsen. Scieren blir  vår,  hva som enn
skjer.

Hitler 1940: Året 1941 vil bringe fullbyrdelsen  2v  historicns største
seier.

Hitler 1941: La oss be til Gud om at året 1942 vil gi Oss avgjørelsen
,50111 skal redde vårt foIk og våre allierte.

Hitler 1942: Aret 1943 vil kanskje bli venskelig,  wen  sikkert ikke hår-
dere enn det foregående.

Hitler 1943: Aret 1944 vil bli mcget.vanskelig.

Meget vanskelig, ja - men vi skal greie det!

vVv


