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Vare skip seller pa1 alle hav, og ae v i l fortsette a qjere det inntil seiren er wnnet.
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'.'• Ayiseh -"The'Times11 har telt var handelsflafe % » * S FLOATED Eif IRE".. Qcn amerikanske admiral

Landuttalte i M l at den norske hsadslsflaien "er raere verd for de al l ier te enn 1 rail, mann." Uten-

. riksfiinister Eden sa i apr i l M 2 at ikke noen gang i sin historic'har ftorgsg f lMe "played a snore glo-

rious part than in this present str iggle". Og Noel Saker, pariaraentssakr'etirsn for det britiske krigs-

transport-departenfent, hevder at EGS norske tar.kskipene betyr i slaget ox Atlanterhavet, hva Spit f i ref iv-

ene var under slaget offl Storbritamia i 39$. ..
Far verden ble klar'over-den seige irotstanden'soia depnorske folk ytet bak naziaensuren hjerame, var

det sjamannsstanden SOITI reddet var are, da en falsk forest i i i iag om .Torsk unnfallenhet og mangiende v i l je

t i l selvstendighet bredte seg.ut over verden, ikke cinst i Aratrika.. Hvert erisste norsk sldpsiriannskap u-

tenfor f iendtl ig farvann ga ubetinget tilssgn ora trofasthetmot det'Nopgs sos er v l r t . '

Ved krigsutbruddet var fJorga3;handsisflate don 4, starsts era ubeiinget den mast modeme i verdert. I

forhcld t i l folketaliet var fjorge:den ledenda sjefarende nasjon. 45 l a v hele vSr tonnasje i 1939 var

under 10 ar garmel, raens av den wrige vcrdensbnnasjen bare'25 % av skipene var under 10 at\ Den norske

tennasjen sora ver enqasjert.i intenr.asjonal t rwfer t overgihk iJ.SJls og Japans; Ws deo britiske ten-

delsflatsn la fora.ross <» dstte otriradc. Vi hadds prosentvis: riera aiotorskip og tankskip enn noe atmet

knd i verden. •=•- Allerede i den korte tiden PiSilrar, septarter 1939 og 9. apr i l l&G mistet Norge W skip

ved krigsforl is.

Etter at tyskeme hadde overfalt Norge og de fleste norske redeme var b l i t t avskaret fra ennver

forbindelse med sine skip, var de norske inyndighetenemed en gang klar over at en effektiv utnyttelse av

var handelsflate, bade direkte soin transportmiddel og indirekte ved dens inntekter, v i l la vare » al ler

st0rste betydning for Norges innsats sanraen med vare a l l ie r te .

Allerede-10. apri l ble den fcrste planlagt for a sikre var Fiate. Ved bri t isk hjelp ble fra London

tiften assurert mot' krig og sjeskade, og melding om dette ble send! ut 13. apr i l . I disse farste krlgs-

dagene opererte itorges utenrikske siasjoner helt pS egen hand og gjopde et glkrende arbeide,

16. apri l var raan klar over at den norske fllten matte komrae under samlet kontroll og under direkte

ledslse'fra London. Sairrae dag fikk man ogsa bntakt sad den norske regjering via Aalssund. Over London-



kringkasteren ble dat sehdt beskjed ut over verden ora at alle telegrarmer som sendtes fra de okkuperte
strek i 'Jorge til skipsne, var utsondt av da tyske myndighetsr; bare ordrer som ble mottatt gjennora den
norska legasjon eller som ble kringkastst fra BBC var autentiske. Samtidig - altsa n0yaktig en uke etter
tyskernes overfall p§ Norge - ble organiseringen av The Norwegian Shipping and Trade Mission - NORTRASHff-
pSbcgynt. —- 22. apriJ rrattes Konggn, Kronprinsen og Regjeringen i en iskall fjellstue i Romsdalen og

vedtok den provisoriske anordning hvorved staten rekvisisjonerte bruksretten til de norske skip, og Regje-
ringen tradte inn i befrakterr.es og redernes rettighater og plikter. Denne provisoriske anordning ble se~
nere erstattet raed en ny og mere utfarUg anordning, vsdtatt i regjeringsmete 18. mai 1940.

Tross de krigstap som Norges handelsflate hadde licit i den tid Norge var iwytralt, var den norske
flatan i april 1940 like stor soot den hadde vsrt sommeren 1939. Norges flate-besto 9. april 1940 av L182
skip over 500 br.reg.tonn med en samlet tonnasje pa 4,6 mil.br.regjonn. Resten av flaten besto av kyst-
farayer, tr&lere, hvalbater og andre smaskip, slik at tonnasjen i alt utgjorde ca» 4,85 mil.br.rag.torm.

Av de 1.182 skipene o?sr 500 br.reg0tonn kom 881 strafe i fart for Nortrasjip, raens 26 skip av den
tyske blokade ble stengt inne i svenske og finske havnsr. Under fiendens kontroll kom bare en attertdedel
av flaten: 275 skip. Under regjeringens kontroll koa videre en rekke mindre handelsskip, fiskebater, tra-
lere og selfangere saiat over hundre hvalbater. I. alt var det L024 handelsskip og hvalbater aed en sam-
lettonnasje av over 4 milobr.reg.tonn og over 6 mil.dodvekt-tonn, eller cao-82 % av lancets totale tpnna-
sje med en tilherende basetning pa 30*000 sjefolk, som kom under Nortraships ledelse.

Tyskarne hadde hapet at den norske handelsflaten ville falle som en moden frukt i fanget pS dan.
i-Nor grundig de ble akuffet: En kjent amerikansk forfatter karakteriserer do norske sjanenns handling i
april 1940 som "den storste sabotasjehandling SORI har vsrf rettet mot tysferne i denne krig" - ja han leg-
ger.endog til at det er "den starste bedrift av krigssabotasje i verdenshistorien".

De skip som disponares av Nortraship har dels fortsatt i sairrae fart som for, p3 norska linjer eller '
gamle certepartier. Disponeringen har imidlertid tatt sikte pa a benytte handelsflaten pa en slik mate
at den gjor mest mulig innsats for Norges befrielse og dan allierte sak. Det or.i denne forbindelse truf-
fet en rekke avt-sler med den britiske regjering orn befraktning av en stor del av den norske tonnasjen
iil Ministry of Star Transport. Det foregar ogsa et utstrakt samarbeid med United States Maritime Comrais-
sion. For tiden er ca. 3,5 pl.dsdvekt-tonn befraktei til Ministry of 'Har Transport eller besk'jeftiget i
lorsk linjefart pa Storbritannia eller tadtosten. . .

I dag seller alts§ hele den trie norske flSten for de allierte og bringer krigsforsyninger, riraate-
"ialer, mat og andre slags viktig last til Storbritannia eg de Forente flisjoner pa saatligs krigsteatre
:ver hele kloden, Av kanskje stsrst hetydning har don norske tankflate vart som i ler.gra tid besorget
frara oislag 40 % av de alliertes oljeteaasporter til Storbritermia og andre krigsskuaplasser. Dan innsats
som var norske flate hsr ytet i kanipen raot landets flendsr har derfor vart av uvurderlig betydr.ing for de
•alliertas sak, men har selvfolgelig ogsa mattet sedfsre betydelige tap av skip og nenneskeliv. Pa d.-.i
annen side er det truffet avtalo med de britiske siyndighater hvorved Norga far en andel i de britiska ny-
jygningsprogram; derved har vi oppnadd en del erstatning for den tapte tonnasjen. Videre har vi overtatt
noen amerikanske lasteskip; i 1942 inngikk vi en gunstig lane- og leie-avtale med De Forente Stater, og
•iar er utsikt til at sporsmalet om andel i de amerikanske nybygninger av skip vil bli lost pa en tilfreds-
^stillendo mate. Tross sine tap bestar den frie norske handelsflate i dag av 700 skip, -bomannet med 22.000
sjofolk. Av disse er L200 mann specialutdannet som kanonskyttere. Da har fatt sin opplsring vad v§r e^-
gen marines "gunnery scoolf og er deretter stilt til disposisjon for handelsflSten. De fleste av hvalba-
tene gjor na tjeneste i den norske, hollandske og britiske krigsaarinG,

Nertraship har sitt sentrum i London,, Et anaet hovedkontor har vi i few York. Organisasjonen er
foravrig blitt utbyggst me:i over 45 filialkontorer iordeli pa 11 forskjellige land i alle fan verdansde-
• er. Forutsn en effektiv lodelse har Nort^ssh: a avdelingur ferchartring og "orretningsnessig tilsyn nied

i



driften av lasteskipene og tankskipene. Videre er dSt avdelinger for avgjorelse av tekniske sporsmal,
siannskapsspsrsiiial, assuranse, finansiell disponeringe statistiske og juridiske problamer. Ved alle sins
forskjellige kontorer har Nortraship et samlet funksjoraerantall pa ca. 700 mann, d.v.s. neppe mer ann ved
at av vare storste linjerederier i Norge i fredstid. itortraship er i virkeligheten blitt verdens storste
skipsrederi, og Kong Haakon sier spskende at han er verdens storste skipsreder.

Nortraship er organisert som et direktorat som adniinistrativt pa mange vis kan sammenlignes med De
Norske Statsbaner. Dette direktorat er igjen underlagt Skipsfartsdepartementet, som derved blir den hoy-
este administrative myndighet i alle sporsmal vedrorende norsk skipsfart. Ved ordningen av forholdet
mellom sjofolkene og staten over ogsa sjumannsorganisasjonane sin innflytelse,. Utenfor ?iorge har vi sett
hvordan disso er blitt organisert pa ny og fortsetter sin tilvsrelsec Norsk Skipsfarerforbund, Norsk
Styrnennsforoning, Det Norske ifoskinistforbund og Worsk Sjomannsforbund.

Handelsflaten skaffer gjennom Nortraship en vesentlig del av da pangemidler hvonned Dot Frie Norges
karcp finansieres. Staten plikter ifolge norsk lov a yte rederne erstatning, likesom skipsne vil bli le-
vert tilbake til raderne i Norge etter bruken. Foruten de mere regulsre transporter av krigsmateriell,
olje, mat, nun. har norske skip ogsa deltatt i viktige militere operasjoner, som under evakueringane fra
Dunquarque, Cherbourg, Bordeaux, Singapore, Hellas og Kreta. Norske handelsskip har vsrt med i konvoyene
til Malta, Alexandria, Murmansk, ffadagaskar og hele Mord»Afrika.

En rekke nye tiltak er satt i verk for sjafolksne vare. Av disse kan vi nevna at norske sjoraenn na
gis en viss lcnn i <ien tid de ikke direkte er i tjeneste pa norske skip, men venter pS torn i en pool
(pool-system) i likhet med bLa.dan britisks oy hollandske ordning. I Storbritannia, Amerika og Canada
sarnies sjofolkene i de sakalte pool-byer hvor de star under kantrcll av det stedlige monstrings- og regi~
strsringskontor. De far da utbetalt bade oppholdsgodtgJGrelse og ventehyre.. — Det var akinnelig for
Horgo Worn nted i krigon at sjcfolkene for sine faraliers underhold lot reduriene foreta manedlige tr&kk i
sine hyrer - penger soin sa av rederiene ble utbetalt yadkoriHendc sjcfolks parorende. Don n-prske regjering
har ansett det som en viktig oppgavr ," gjore hva dot star i dens makt for a hindre at de norske sjofolks
familier skal lide nod. for de sjofolk sons har forscryelsesbyrie i Norge er farailietrekkan blitt fort-
satt og belcpene satt inn pa de cpprettede innskudds- og trekk-kontorer ved generalkonsulatene i London
og New York. Disse innskudd er garantert av den norske stat. Ved innskuddenu or det skapt sikkerhot for
de trekkbelop scm rederiene i Norge ogsa etter 9. april 1940 fortsatte a utbetale til sjofolkenes faitili-
er. Denna ordning med fortsatt utbetaling av trtikken ble gjsnnQmfort i Administrasjcnsradets tid. Det
er likevel et faktura at inange sjomannsfaiiiilier hjanme sittar raeget hardt i iet obnouiisk,. ALLE NORDiiENN

SJ8FCLl<BvES FAhilLIER W£t FORSlftiOQ OG lk, V H FA S 1 E UT8IFTER DEKKET AV DE
T'BUfiP SOM VED STATEMSG/JW;il BLIR SATT r T S K E FOR DET BiDELIGE OPPGJ0RETTER GJENEROSRINGEM.

Loven om ulykkestrygd for sjofolk aieller fremdeles i full utstrekning i Det Frie Norge, og alle for-
pliktelser etter gjellende lov blir oppfyldt, Dette har Regjeringen uttrykkelig prcsisert, ssrlig ettsr
at "Sosialdeparteraentet" i Oslo 8. mars 1941 endret loven om ulykkestrygd for sjefolk slik at "for skip
som ikke gar i fart pa Norge bortfaller plikten for Rikstrygdeverket til a betale ekstra erstatning ved
dsdsfall sora fslge av krigsforlis", - I Det Frie Norge er syketrygcen forbedret, og sj0folkeno har stpr-
re rettighster enn fur krigen. Det er bl,a. gjennomfert fri sykebehandling, mens man far hadde et refu-
sjonssystem. Dessuten er tiden forlenget for fri sykebehandling til inntil et ar, mens den fer var be»-
grenset til 25 uker, i enkelte tilfeller 39 uker. Ogsa ennyorganisering og forbedring av ulykkestrygden
for sjefolk er gjennoififart. — De sosiale tiltak for sj0folker» er mangeartede. Regjeringen har sett
det som en av sine viktigste oppgaver a ta vare pa sjflfolkene nar de kormer i land. Man har forsskt a
oppna dette ad to veier, dels ved I skaffe dsm gode og hyggelige oppholdsstader, dels ved 'a gi dem sunn
underholdning og adspredelss. De fleste tiltak drives belt for statons regning. For ayeblikket har vi
ikke rnindrc er.n 26 norsks !>'''r3r, pansjonater, klubber o; -lorevsrslser pa forskjellige kanter av verdei



•"• Vraeitar- ogsa i ifiiqrallicrTe t i l tak COR l,bbbano 03 Kanii"~na ::_ Leith, Gourock og Saihr.iton.

Sjgfolkans har krav pa inr i t i l 30 capers vsrie pr.ar, tor at sjrsseniiaie sknl kunna tiloringe ferien

r mligo- oracivelser pa Iandct; er nye' norSko- fariehjte&-iiiiti oppreitsi bade i rksri.a ca Stcracitafi/iia,., «

For a organiscrj ScmenkoBis'.er, tursr, bedriftsbesek eg faster for 6jafol!<e,ie uriJor ncres opohold i laaa

cr noJsatt spesielle komiteor.. — En ariaen viktdg eppcave er a snrqo for sjrrfcIkGriss gdgang t i l viders

utdamelse. Rekrutiering av handelsflatens befa] 3^ nadvendig og kan for tiden bare skje gjersioin skolsr

salt i gang av de norsk& rayndigheter uterfor 'sorgo. ILomJcn har v i na norsk radioskole, styraanasskala,-•.

maskinistskole og stuertskole. 1 Aserika har v i en sfyraawsskole eg i Canada en rsdioskole.

Det b l i r tat t vare pa alle dade sjcfolks etcerlatenakaper - klaer, verdiscker o,i.« og aeres ptonosiis-

ke interesser. C'isse sjofolks tilgoachavender b i i r innsatt pa Innskudds- og trokk-kontcret. — Dan nors-

ke skipskontroll har i f lere land fast ansatte tilsynsmenn so.n foretar faesiktigelser av vlre skip og et»

terser livredningsredskapene onbord. Det norske redningsutstyret er na det most moderne som ovarhode kan

skaffes, og tapet av menneskeliv ved norske skipsforlis er derfor de laveste som forekotnser, -•

Allerede sorameren 19W kora sporssialot om sgan norsk legehjelp for vare sjofolk i fcrgrunnen, De pa-

kjenninger og vansker sjufolkene sto oVerfor gjorde det.snskelig at ds bis skaffet test raulig msdisinsk

hjelp. L i t t etter l i t t meldte det seg fiere og fiere leger, sykepleiersker og annet medisinsk'personell

t i l tjeneste, og v i bar na et ganske omfattande s i v i l t og ndli tart sahitet- i Det Frie Norga. it har no;'s-

ke legekoiitorer for sjsfolk i fern britiske og to amerikanske havnobyar. Oessutsn har v i s iv i la sykehus

og rekonvalesenthjem forskjallige ateder i England og feerika. Felles for alle disse sykehusena er at

iaan forscker a gjore hospitaiet mere eller mindre t i l st hjem for de norske, hvor de virkelig kan f&Le

seg hjerane og f§ en del adspredelser. I Storbritaiinia har v i ennvidere tre norske sivi le tarnlegekonto-

rer, og et sterre medisindepct med norske madisiner. Det f r ie fiorge har na 55-60 Isger ute i tjensste.

Omkring halvparten av dem star under roilitsr adiainistr"-asjon, den annen halvpart under det norske siv i le .

Medisinaldirektorat i London og Washington. ;

fen har ogsa gatt i gang med ongelskundervisning.for sjcfolk og andre norske s iv i le. Norske Ispeba;-

kor i engelsk er b l i t t rsprodusert i dette Byemed. Videre har vi vandreboksamlinger med norsk og engalsk

l i t teratur . Lesevaerelser og skip b i i r forsynt med norske boker, og avisen 'lorsk Tidend" og det norskc

magasinet "Fram" b l i r , saimen raed alle norske publikasjon.er, sandt t i l hvert enkelt skip, I t i l legg t i l

den norske Rikskringkastings daglige utsendinger fra London og Boston, b l i r det sendt Morgesnytt og- andre

aktuelle nyheter fra Regjeringens Inforraasjonskontor med morse t i l alle skip hver dag. En side av det

sosiale arbcad som man legger vekt pa, er a foraidle post t i l norska sjsfolk. I desember 1942 ble det i

: Sterbritannia utgi t t en serie norske frimerker wed motiver hentet fra ftorges kamp hjemne og ute. Det nye

pstsystan b l i r adndnistrert av det norske handelsdepartement, Brev postlagt og frankart med norske f r i -

merker ombord i norske skip i apen sja, irmleveres t i l videra forsemielse i narmaste havn.,

Foruten sjomannskirkene tar ogsa de norske generalkonsulater og enkelte andre konsulater i root sjf l-

folkenes sparepenger. Cette arbeid har gradvis antatt store dintensjoner, og det er oppspart store belcip

av vare sjofolk gjennom disse institusjonene. Et spesielt "Norwegian Government Allotment Office11 er

opprettet i London og New York. .

Hvordan fordeles Det Frie Norges mannskapsressursermelloBi Wxren, FlyvSpenet, Marinen, Handelsflaten

og Siviladministrasjonen? Dette er et problem som v i l mote enhver regjering i kr ig, saerlig da i en to-

ta l kr ig. Den myndighet som avgjor alle slike sporsmal med endelig virkning, er hos-Oss Mannskaps- og

Vernepliktsstyret. Det Frie Norges uannskaps- og vernepliktsstyre har 6 raedlemmer, en representant for

handelsflaten, en representant for Nortraships administrasjon, en representant for registreringsniyndig-

' heten, og tre representanter for de militere myndighater.
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