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Det var idag meget slette lytteforhold for de skand-
inaviske stasjoners vedkokmende. Smrlig var Oslo vanskelig å
få tak i.

Da ens S ort.

Portroli

O.R. 21.30
Sportsoversikten begynte med en mikrofonrepørtasje fra

ungdomslekene i Breslau. Det varz en beskrivelse av hvordan byen
var smykket til fest o.s.v. og det he1e tydet på at det aldri
hadde eksistert det SOM heter krig forsåvidt angikk arrangementet
av dette stevne. I samme forbinnelse ble det nevnt (for dem som
pådtår at det ikke finnes mat i Breslau) at man aldri har sett
en så sund og sterk ungdom för som den nåværende tyske sports-
ungdom. Det ble også referet endel av bvelsene men det var for
dårlige lytteforhold til at noen av resultatene kunne oppfattes.
Tyskerne lot til å lede i praktisk talt alle bvelsene medz
italienerne og finnene vekselvis tett i helene på seg. De
norske deltageer hadde tydeligvis, ikke gjort seg smrlig be-
merket, men det skyldtes antagelig at de ver nye ilåå mrådet og
aldri hadde deltatt i noen stevner för. Dog hadde ingen av dem
ligget på tampen. Ingen av dem kom imidlertid opp i finalen.
Av denne grunn var reportaajen bare fra.lbrdagens bvelser.

Hjemme i Norge ble Norgesmesterskapet i friidrett
avviklet igår og idag på Bislet Stadion. Tilstede var bl.a.
"statsrådene" Lie, Hustad og Stang.

I lördagens bvelser vandt Jan HenrikJ39er sleggekast
med 41 meter. I 4x100 meter hekk vandt Eilert Lie med tiden
58.1. 800 meter ble vunnet av favoritten Per Lie på tiden
1.59.4. Kåxe Hertzenberg ble nummer 2 med tid 2.01.3. I stav-
sprang seiret Ture Lund med 3.40 meter. Han vandt også kulestbt
med 12.78 meter. Videre resultater ble borte p.g.a. forstyrreleer

Sbndagens bvelser begynte med defilering av alle del-
tagerne med den gamle traver Olaf Sunde i spissen. Idretteleder
Kåre (Veger?) holdt så en tale: " Gutter og jenter ! Idretts-
kamerater ! Det er meg en ator glede å få ønske så mange staute
unge menneaker velkommen til Norgesmesterskapet i fri-idrett.

Idrettsungdommen har kjempet og kjemper mot store varisker
og en av de viktigste vansker fbr V9T at statsmyndighetene ikke
viste noen interesse for idretten. De betraktet idretten mere
som et nbdvendig onde eller en motegnlskap. Resultatet var at
vi hadde to forsk$ellige idrettsforbund som kjempet mot hverendre
og forsbkte å delegge for hverandre. Idretten var splittet,
det var flexe hundre kommuner som manglet idrettsplasser og det
var flere endre ting som hemmet idretten.

Statsmyndighetene idag har heldigvis et annet syn på
saken. De inser at idretten representerer den stbrste ungdoms-
bevegelse i lendets historie som krever statens stbtte. Og det
er vel heller ikke for ingenting at vi nå har fått vårt eget
idrettsdepartement som yder idretten den bkonomiske stötte som
kan ydes under de nåvmrende omstendigheter. I det hele tatt er a1t
lagt tilrette for å skape en sterk og sund idrett.

Det hbres kanskje rart ut når vi nllikevel Sier at
idretten frnmdeles kjemper mot store vnnsker. Jo - vi har des-
verre en klikk av forhen=ende idrettsledere og sportsjournalister
som arbeider av -.11e krefter for å legge idretten dbd. Selv
byggingen nv idrettsplasser og utdannelse nv idrettsinstruktbrer
ser diese menrx sker på med likegyldighet, ja endog motvilje.

Snken er imidlertid nt disse mennesker barc tenker på
engene. De tror at tilskuertallet er det viktigste. Men den
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fiye idrettsungdom tenker ikke slik mere. Den..vet også at det
snart er på tide at de gamle ledere får stå til regnåkap for sin.
virksomhet.

med tidligere Norgcsmesterskap er det des-
verre i:Wk4 St'or'deltagelse denne gang. Dette.skyldes dog
de vanskelige forhold som mesterskapct denne gang blir arrangert
under. Dc vanskelige transportforhold og rasjoneringene gjdr ddt
vanskelig for mange idrettsfolk å kommc hit.

Dessuten må vi regne med at det er mange av våre beste
idrettsfolk som kjemper mod livet'som innsatts for sine idretts-
brUdre i Finnland.. •

Selv.om de resultater som blir oppnådd her idag. ikke
svarer til det som för har vert oppnådd for mesterskapstinene
så skal dere ikke tenke for meget på det. 'DeTe kjemper det beste
dere kan og for det som kan ICjempes for: En sund og stcrk
idrett for folket og for Norge. "

Deretter var det referat fra noen av övelsene og
rosultatene ble gitt for noen av dom. De som kunne oppfattes
var 200 meter vunnet av Arne Arnesen, Stabekk tid 24.2.
100 meter. vahdt favoritten B. Engelsen med tiden 11.7. 1500
meter ble vunnet av favoritten Per Lie på tid 4.11.7. Nummer
to ble Ugland med tiden 4.16.5. I 1000 meter stafett seiret
Eidsvoldlaget med tiden 2.10.8. Olaf Sunde vandt i spydkast
med 61.08 Meter. Det var også ct intervju med Olaf Sunde selv
men hvad som ble sagt kunne ikko oppfattes. De videre sports-
meldinger kunne ikke oppfattes.

Travlb Momarken.

O.R. 20.45.
Travldpene på Momrken hadde samlet ca 3000 monnesker.

Odds varmdget beskjedne og omsetningen ble ca 99.000 krener.• ,

N tt fra Finnland.

O.R. 11.45. '
Erobringen av Viborg blir i Berlinavisene betognet som den

störste finske nasjonalseier.

O.R. 11.45.
Det Karelske Forbund og andre finske organisasjonerhar

sendt gen. feltmarskalk Mannerhcim et takketologram. I samme
forbinnelse blir sitert et gammelt finsk ordtak som sier at når
Viborg er i finske hender er ellting velstand og overflod i
karolen.

N tt fra Danmark.

O.R. 11.45.
Den tyske r egjering har meddelt den danske regjering og

også do andre okkuperto lands regjeringer at det tyske regjering
krever at de danske konsulater blir lukket i Belgia Nederland,
Norge og Frankrike. Imidlertid har den tyske rogjering gått med
på etter henstilling fra den danske regjoring å tillate pt
konsulatene i Nederland, Norge og generalkonsulatet i PPris blir
fortsatt åpne. Samtidig meldes at det danske konsulat i luxemburg
cr nedlagt.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nore.

O.R. 17.45.
Landbruksdepertementets jekt og fiskeriavdeling meddeler

at 287 vildrein ble skutt i Norge ± i 1939. Iår har departe-
mentet gitt tillatelse til å skyte 1200 rein. Av disse ken
750 skytes i fjellene vest for S"atesdal og syd for Haukeli

350 på Hard=gervidda mellom Heukelivegen og Bergens-
1=en og 100 i fjellene mellom Bergensbanen og Lerdal.

O.R. 17.45.
Fra Rena meldes at potetmelfabrikken hadde årsmöte igår.

Det ble opplyst at fjorårets produksjon ver 7200 sekker. I
henhold til landbruksdepartementets bereninger skulle.man
kunne produsere 10.000 sekker

N tt fra Sverip.e.

S.R, 12,30.
Fn tyve år gemmel kvinne cr blitt arrestert i for-

binnelse med spionasjeaff:aren i Göteborg. Flere andre arrest-
asjoner ventes.

S.R. 19.001
På en festlig tilstelning som den svenske Hjemmegarde

holdt i Br=nkyrkan idag uttalte forsversminister Sköld at
selvom Sverige strever for å holde seg utenfor krigen vil det
gripe til våpen for å forsvare sin uavhengighet,. Han minnet
tilhörerne at Sverige er et stort land med en liten folke-
mengde og en meget lang grense som vil kreve hele armeens
styrke. Det lokele forsv:2,r vil derfor hovedsekelig bli overlatt
Hjemmegarden.

Hjemmeg=denS leder oberst Petri talte etter S1Ø1d. Han
sa at•de Frivilliges vilje til å forsv2,re andet ver nbe som
nasjonen kunne stole

Nytt f.ra Finnland.

S.R. 12.30
"Huvudstadsblid,ct" skriver at nu d Viborg er erobret

kan det finske folk se hösten og vinteren i dynene med'större
forhåpninger.

Direksjonen for det Finske Röde Kors moddeler at reservena
av Wde Kors söstre er nu mo=isert.

vvvvv VVVVV vvvvv
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1670 studenter

O.R. 11.15.
Årets nye studenter ble mottatt iformiddag på Universi-

tetsplassen under de vanlige akademiske former. I sin tale til
dem opplyste rektor Seip at det aldri hadde v:.9rt s. mange nye
studenter imatrikulert p4 en gang som idag, nemlig 1670.

Ds. "Helle" av Skien krigsforlist. 


O.R. 11.15.
Dampskipet "Helle" tilh3rende rederiet Helleseid i Skien

er krigsforlist i engelsk tjeneste. Hele mannskapet er reddet.
Ifnge bladet Velgeren kommer meddelelsen om forliset fra ski-
pets kaptein Lars Jörgensen, i et brev til dennes kone. "Helle"
var på 4000 tons deadweight.

01 a B'oner N.S.-kvinneleder.

O.T. 11.15.
Nasjonal Samlings f3rer Vidkun Quisling har oppnevnt

Fru Olga Fjoner til fungere som landsleder for Nasjonal
Samlings kvinneorganisasjon.

Judas Lie på Ski.

O.R. 11.15.
Follo krets av N.S. holdt et vellykket m3te p?1 Ski

igår hvor konst. statsråd Jonas Lie talte.

Fritt Folk  om 2 års kriz.

0.L. 11.15.
. I anledning 2 årsdagen for krigsutbrUddet skriver

Fritt Folk idag, at historien ikke kan oppvise maken til
de seire Tyskland har oppnådd på denne tid. Hele Europa
står nå samlet bak det txedje Rike i kampen mot bolsjevis-
men. Idag burde derfor saken were klar for enhver nord-
mann, at det gjelder vwe eller ikke v7,3resom kulturnasjon,
og at man av den grund gj3r best i stille seg side om side
med det ivrige Europa.

Skoleelevene beordres til lyerplukking. 


D.E. 11.30.
I Norge skal alle skoleelever delta i landarbeidet

i 14 dager enten for brplukking eller i innh3stingsarbei-
det.

Forordninp; om bedriftsvern. 


O.R. 17.45. (Meget utydelig)
"..?..departementet" har utstedt on forordning hvor-

ved alle livsviktige bedrifter pålegges opprettelse av be-
driftsvern. I n3dvendige tilfeller vil departementet oppnev-
ne bedriftsvernleder.
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Prof.  dr. Seip taler til studentene.

O.R. 18.00.' (Meget utydelig).
I programposten "Aktuelt" bragte Oslo radio et gramofon-

optak av rektors tale til studentene iformiddag, men det•var
dessverre bare lite vi kunne oppfatte.

Han ba imidlertid studentene å se framover og ikke bak-
over. Gå inn fpr den livsoppgave dere har valgt, sa han, og
tenk på de hjemme som har skaffet dere adgang til den akademiske
utdannelse. De vanskelige tider vi lever i setter större krav
til oss enn noensinne.

Etter talen utbragte en av studentene et tre ganger tre
hurra for univerzitetet..

Umiddelbart fir denne programpost ga Oslo radio moddelel-
se til alle medlemmer av N.S.' (studentergruppe?) å m3-te i
(Studentersamfundet?) den 2 september.

Forordning om omsetning av saltsild. 


0.P. 17.45. (Også meget utydelig)
"Handelsdepartementot" har utstedt en forordning om om-

setning av fetsild, som bl.a. -rorbyr dette uten etter samtykke
fra departementet. Overtredelser straffes med bdter inntil
20.000 kr. Forordningen trer i kraft straks.

Sporten ute o h'emme. - Charles Hoff.

O.R. 16.00.
Under sin omtale av Norgesmesterskapet i friidrett og

de innledende kamper i Norgesmesterskapet i fotball erkITerte
Hoff gjentagne ganger at idrettstreiken nå var opphört. Man
må altså anta at dette er den linje som nå vil bli fulgt.
Idrettstreiken skal ikke lenger eks±stere. "Ungdommen" skal
ha tatt over der de gamle slapp.

Skal man imidlertid d3mme etter resultatene ved idretts-
stevnet må streiken v,-3re like effektiv som fr. Sjelden har
vel slike jumboprestasjoner forekommet ved et större norsk
idrettstevne. Selv de av den gamle garde som deltok - Lie og
Sunde - måtte Hoff innr3mme var "utenfor form". Det var en
almindelig mangel på teknikk, måtte han videre innr3mme, og
tidene var ikke av internasjonal klasse. "Men de unge kommer
nok", forsikret han. Alt ialt var stevnet ganske tilfretsstil-
lende:

Blandt deltagerne kan vi novne:

Per lie og
012v Sunde(fremdeles
Arne Evensen, Eidsvoll
Bernt-Engelsen, Bergen
Andreas Eid (Store m

de store i norsk idrett)
(Lovende langdistanseemne)
(Det store håp på 100 m.)

‘111/uligheter i lengde)
Ture Lund (Svakere enn trodd i stav. Hoff selv

hadde forövrig.tenkt 4 lage en slags come back,
men han pådro seg benskade under trening, het det).

Reidar Syversen {Ennå uferdig.i stav)
Eilert Lund Blir bedre og bedre)

(Fortsettelse)
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Sport.

(Fortsettelse).
For at man ikke skulle komme.og si at den nye tids

statsmakter ikke var interessert i idrett, skyndte Hoff seg
å ncvne fölgende stdrrelser som var tilstede:

Hele fire "statsråder": Stang, Hustad, Lie og Riisnes.
Ordfdrerne i Oslo og Bærum: Fritz Jensen og Jahr.

Hoff var imidlertid missforndiet med sportsjournalistene.
Mange av dem skulle man tro var rene skolegutter, sa han. Det
skulle derfor were grund til å ta opp tanken å utdanne idretts-
journalister.

Hvoxdan dot egentlig gikk med.de innlcdende kamper i
Norgesmesterskapet i fotball, kan vi dessverre ikke uttale oss,
da lytteforholdene har gort det komplett umulig å fdlge med.
Enkelte overraskelser ma dog ha forekommet, skjbnt det er van-
skelis å skjdnne hvodan quislingene kan ha noc tilstrekkelig
kjennskap til de mange nye spillere.

Uredds tap overfor Larvik Turn var således "forbausende",
også at Husin, Gjdvik vandt (over hvem vat vi ikke).

Mest "overrasket" var imidlertid Hoff over Lyns nye
lag spm gikk hen og vandt over Ytterskogen (Ukjendt klubb for
oss).' Dette skulle tyde på, sa han, at Lyn nok vilde komme
fryktolig igjen.

Hoff opplyste tilslutt at Axel hli var valgt til
"Norges skjditeleder". Et godt velg, sa han.

Nas'onalh'elpen kommet op i 23.6 mill. kr.

	

S.R. 22.00. ;
Den norske Nasjonalhjelpen er nå medregnet gavene fra

Sverige og Danmark kommet opp i et beldp på 23.6 mill, kr.
meldes fra Oslo.

MottagingSforholdene har for de norske stasjoners
vedkommende v3ert usedvanlig slette idag. Jeldy innstillet
sendingen ved 17.30-tiden,.og T..iristiansand, som var.den
eneste som kunne oppfanges, ble sterkt forstyrret av en
spansk stasjon. Vi tapte derfor alle nyhetssendinger etter
kl. 17.45 bortsett fra et par meldinger, videre '"Verden og
Vi" og rektor Seips tale. Fiendommelig var fordvrig at
Kristiansand plutselig brdt av midt under Thons bkonomiske
kåseri, og istedet overfdrte hornmusikk fra Bergen.

Vwvarsel: 


S.R.
Hele vestre Sverige s3r for Norrland:
Svak vind, oppholdbvær, etterhånden noe varmere.

Hele Norrl-;nds fjelltrakter:
Svak vind, til en begynnelse oppholds=, varmere.
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Fiskerimeldinger.

Bergen 12.15.
Sildefisket:
Fra Haugesundsdistyiktet fofelå det imorges rigen mel-

dinger om noe fiske.
I Bergensdistriktet er det gjort noen småsteng i Sulen-

området. Fangstene ble levert til hermetikk.
Fxa Möre foreligger det fremdeles intet fra sildefisket.
Fra Uthaug telefoneres at det er gjort tre nye steng i

Bjugn og fire nye steng i Stj5rna. Endel er allerede innmeldt.
Stengenes st5lrelse er på fra 50 til 300 hl. og fiskens stor-
relse 30 stykker pr. kg. Det er ggså gode utsikter til ytter-
ligere fiske sw1ig i Bjugn.

Garnfisket på Innherradsfjordene er fremdeles smått.

Bankfisket og det 5vrige kystfiske:
!,lesund ble forrige uke bare tilf3rt omtrent halvparte

av uken f5r. Torsk betaltes med 1.10 kr. mot 1.45 kr., sei me
70 bre mot 90 5re, flyndre med 1.15 kr. jmot 2.70 kr., uer mer
70 öre og reker med 1.40 kr. pr. kg.

Mål5y hadde omtrent lignende fisketilf3rsel som i uken
som gikk. Det ble også tilfört forholdsvis meget hvalkjItt, og
det sies at det skal vTere bra med hval utenfor.

Bergen ble tilf5rt forholdsvis meget pale, lyr og bros-
me, men alt ialt kom det mindre enn i uken får. Prisene var
stort sett de samme. Byen ble videre tilf5rt ganske meget hval-
kjött fra feltet Feje-Utvw.

"Slektsrett til jord i vår tid" - Dr. 'ur.. Si urd 3strem.

0.R. 16.10. .
Dr. jur. Sigurd jstrem holdt idag sitt annet foredrag

i rekken: "Slektsrett til jord i vår tid".
I den förste del åv sitt foredrag ga han en historisk

orientering om odel srettens utvikling i vårt land fra å vwe
et standsprivilegium til det i lov av 16 juli 1936 ble åpnet
adgang for odelshevd også for småbrukere. I sin omtale av
husmannsloven av 1851, odelsfyihetserkl'aringen i lov av 1857,
lov om landets kornforsyning av 22 juni 1928, jordloven av
1928 og loven av 29 juni 1934 om lånekasse for jordbrukere,
tvangsnedsettelse av gjeld o.s.v. belySte han de delvis ide-
alistiske synspunkter som hadde ligget til grund for forand-,
ringene i rettsoppfatningen, men hevdet at man ikke var kom-
met lenger enn til en sterk rettstilling for den cnkelte uten
hensyn til etterslekten, og at man ikke hadde tatt tilstrek-
kelig omsyn til statens krav. Dette bragte ham over på den
moderne tyske rettsoppfatning uttrykt-i arvegårdsloven av
29 september1933.

Retningslinjene fandt han kunne sammenfattes i önsket
om å opprettholde bondestanden som folkets livskilde d.v.s.
som en arbeidets adelstand uten noe påklebet slavestempel.
let vesentlige punkt som skildte det norske fra det nasjonal-
soeialistiske tyske rettssyn i arbeidet med å skape en små-
brukernes selveierstand, lå i at standsf5lelsen ikke skulle
veare bygget pi bare på arv, men også på socialt ansvar. Mens
den norske lov kun tok hensyn til det rent arverettslige,
.tok den moderne tyske lov også hensyn til det personlige.

(Fortsettelse)
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"Slcktsrett

(Fortsettelse).
Bonden pålegges å utnyttc bruket i samfundsmessig ånd. Enhvar
kan heller ikke bli bonde, men må besiddc visse rent personlige
kvalifikasjoner. Det er også en grundforskjell i oppfatningen
av eicrens.rett. Etter tysk lov er brukercn ikke hvad vi kaller
cier. Med jordloven av 1928 var vi kommet ganske langt, men
det radikale. bru(Jd var sterkt begrenset.

Tilslutt nevnte dr. istrem at den tyske arvegårdslov ogåå
hadde opptatt familieforholdet på en bredcre basis cnn man had-
de lagt til grund i norsk lovbygging.

Ny_tLfrep.nmark.

S.R. 22.00.
Den danske justisminister opplyste idag at 116 perso-

ner var arrestert hittil etter den nye kommunistlov. De vil in-
tcrnert i en konsentrasjonslcir, som ogs var i bruk under den
forrige krig.

D.R. 20.50.
3 unge d-,nsker er fallt i kampen mot bolsjevismen under

utivelsen -1v sin plikt som frivillige, mcddcler Ritzaus BurePu.

D.R. 20.50.
Den dansk-svensk-islandske kunstutstilling i Giteborg,

som nå er aVsluttet, har wert besdkt av over 5000 tilskuere.

D.R. 11,30.
Statsradiofonien minner om at mirkleggingen er flyttet

frem til kl. 20.15 fra og med iaften.

Nytt fra Sverige. 


D.R. 11.30.
Den svenske regjering har mottatt henvendelse fra

den tyske regjering om å trekke sine konsul,,ere representanter
tilbake fra Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Luxembourg
og de övrige av Tyskland besatte områder. Det er imidlertid
blitt truffet en overenskomst hvorved Svcrige tillates å
beholde sine konsulre representanter i Oslo, Delft, Rotter-
dam, Bruxelles og Faris.

D.R. 11.30.
På et.mitc i Kalmar igår uttalte statsminister Per

Albin Hanson bl.a. at det svenske folk stort sett stod enig
bak regjeringens politikk oM å holde landet utenfor krigen
og å sikre dets.uavhengighet. De meningsforskjelligheter
som hadde forckommet, haddc dreict seg om spdrsmålet om å
yde Finnland hjelp.

Ved samme anledning talte også den svenske handels-
minister. Han erk1-33rte at Sverige ikke hadde noe utest-ående
med noen,av de krigfdrende parter.
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Sverige. 


S.F. 22.00.
De svensk-tyske handelsforhandlinger blc gjerlopptatt

idag i Stookholm.

D.R. 11.30.
I Sverigo dannes det for tiden et frivilligkorps, som

skal hjelpe til i det finnske landbruk. Ca. 350 har meldt seg
hittil.

Lahti 22.15 på engelsk.
Den svenske automobilklubb har arrangert med hjelp til

Finnland bl.a. ved avsendelse av mekanikere, verktöi etc.

Nytt fra Finnland.

S.E. 22.00.
Dcn finnske riksdag åpnet idag sin hösttermin. Under

åpningen opplyste presidenten bl.a. at 6 finnsk riksdagsmenn
var arrestert siktet for spiorusje. De tilhirte alle den yt-

. terste venstre fldi.

S.R. 22.00.
Det finnske skip "Lohil" tilhirende Gustaf Erikson,

-D,lariehamn, cr beslaglagt av engelskmennene i en havn i Syd-
Afrika. Skipet er på 4600 tons deadweight. Dette er det fjer-
de skip rederiet har fått beslaglagt, og det gyir nå alt for
å få mannskpene hjemsendt.

Moskva 22.30 på norsk.
Etter hvad telegrambureauct United Fress melder har

den finnske  konsul  i Mexico sendt den finnske ambassade i
New York et brev hvori  han  erk1-,erer, at han insker å tre
tilbake, da han ikke er enig i Finnlands nåwerende politikk.

S.E. 22.00.
Det mcldes fra Helsinki at de finnske tropper har er-

obret Krnir og Summa og nådd fram til Taipaleenjokki. Fram-
rykkingen fortsetter.  rc  russiske tropper skal ha kjempet med
tapperhot og dyktighet.

Forvrig opplyser finnske krigskorrespondenter at sje-
fen for russernes 88de divisjon er fallt.

O.R. 11.15.
Igår fandt det sted store mili-t-srp2rader i Viborg

hvori også. tyske avdelinger deltok Under p:,raden lestes
det opp et hilsningstelegram fra den tyske hrs iverste sjef
generalfeltmarSkalk v. Brauchitsch til feltmarskalk Manner-
heim.

2resindent Ryti, har sendt Hitler et svartelegram og
takket for de gode insker.'

O.R. 12.00 på tysk.
Canada har forbudt offentligErelso av meldinger

fra det finnske telegrambureau. Såredes praktiSeres presse-
friheten i det britiske Empirium.
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Nas'onal Samlin o Studentene.

O.R. 20.20.
Student (Ove?) Konradi holdt et foredrag om studentenes

forhold til N.S. og den nye orden. Begynnelsen kunne ikke opp-
fattes meh litt senere sa han at det hjelper lite for studentem
å gå omkring i rbde nisseluer og mrklere seg misfornbyet med
snart det ene og snart det andre eller å kjefte i studenter-
mbtene. Dnnslags hbrer bare hjemme i London hvor man bare
kommer med rtke lbfter og bare lever hbyt på store ord. Det
eneste de oppnårved å stille seg negativt overfor tidens krav
er å bli stående utenfor.

Studentene må vite at de får sin utdannelse for at de
skal kunne gjbre sin innsats i nnrfengslivet, og det er i
nnringslivet de sknl hevde seg. Der har de sine oppgaver og
der skal de bestemme hvilken vei de skal gå.

*De skal skal lære ålbse oppgaver på få uker, som
för bare ble kIstet bort med snakk frem og tilbake.

Stetsmyndighetene stiller seg ikke uvillig overfor disse
oppgaver. De forsbker å hjelpe studentene forutsatt disse
vil samarbeide. Statsmyndighetene har ingen interesse av å k
kjbpe eller leie studentene. Men da må de ikke gå omkring med
nisseluer og skrike forbitret opp misshandling mens studenter-
fylkingen forsbker å hjelpe dem og rettlede dem. Studenter
fylkingen er studentenes talerör overfor statsmyndighetene.
Derfor föler vi det som vår plikt å rette denne appell til alle
landets studenter. Vi henvender oss også til de nye studenter.
Dere er ennå ikke kommet inn i dödvannet. Dere ex ennu på
begynnelsstadiet og har alle deres oppgaver foran dere. Dere
har •et helt'land liggende foran dere med arbeide for dere. La
ikke tiden gå fra dere med barnslige skrivelder til de norske
og tyske myndigheter slik som Trondheimsstudentene gjorde.

Aktuellt. 


O.R. 19.00.
Sallomannen innledet med å fortelle at for en tid siden

utkom en militnr brosjyre om Amerikas innsats i krigen. Denne
brosjyre ga en meget fortreffelig framstilling om den innsats
som Amerika yder i denne krigen. Brosjyren ble kraftig kritisert
i London og som det gjerne går i slike tilfeller virket kritikken
bare til å forbke interessen for brosjyren.

Brosjyren er skrevet av major Arne Tellefsen som har
tjenestegjort som officer både i England og Amerika og Prankrike.
Vi får samtidig i denne brosjyren dannet et billede av en person son
her vist seg som et realt mannfolk i alle deler."

Deretter gikk hallomannen over til å intervjue ?Majoren".
Det fbrste spbrsmålet var om hvad hensikten med boken er. Hertil
svarte "mejoren" at meningen er å gi en objektiv og lidenskaps-
lbs framstilling av sitw.sjonen idag slik at alle mennesker kan
forstå det.

På et annet spbrsmål sa han at han som officer både i
England og Amerika sitter inne med opplysninger som er meget
verdifulle.

Videre sa han at der i London har vært rettet skarp
kritikk over luftvnrnorganisasjonen i Norge under krigen. Denne
kritikk, mente han var berettiget. Luftvernet var riktignok en
stund mobilisert, men ble tx senere av finansielle grunner
demobilisert4gjen og besetningene sendt hjem. Deretter ble det
bare holdt ve?tt av noen ubvede soldater ved de kanoner og
instrumenter eom skulle brukes. Når så disse etter noen ukers

Fortsatt.
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Aktuellt. 


vakthold ble avlöst kunne de absolutt ikke mere enn da de kom.
"Som ansvarsbevist offieer kunne jeg ikke se på dette *og fore-
slo overfor min overordnede at bvelsene skulle bli gjenopptatt.
Dette resulterte imidlertid bare i en skrape med opplysnin
om at jeg bare gikk utenom mine plikter. Jeg besluttet da a
sette min stilling inn på saken ved 4 gå til höyeste hold. Jeg
måtte selvfdlgelig vmre forberedt på å möte ubehageligheter
og det fikk jeg også föle. Men jeg kunne ikke stoppe. Vel nokk
hadde jeg to alternativer. På den ene siden min loyalitet til
min oyeroxdnede og på den annen side hensynet til landets
forsvar, men det var allikevel ikke lett. Efeg måtte til hdyere
hold, men alle de som jeg henvendte me til hadde, selvom de
innrdmmet at jeg hadde rett, ikke mot til 4 sette saken ph
spissen.

Disse ting ble tilslutt bestemmeade for min holdning
overfor det gamle system."

På spörsmål om det ikke finnes dokumenter som forteller
om disse ting sverte hm at de befitner seg i militmrarkivet.
Deretter spurte hallomannen om ikke "majoren" i sin tid hadde
vmrt anleggsarbeider og portner og verkstedsarbeider. Til dette
svarte han atadet var ganske riktig. Da han kom tilbake fra
Frankrike var Norge midt i en nedrustningsperiodeog det var
ikke lett for en arbeidsledig officea å få noe å gjdre i hmren.
Han tok så det som fallt seg og var enstund anleggsarbeider,
en stund portner ved Frydenlunds Bryggeri Og i ett års tid
verkstedsaabeider. Men han så tilbake på denne tid med stor
glede fordi han der fikk Imre hvor meget.kropsarbeide har å si
for et menneskes fysikk. Han fikk respekt for kropsarbeideren
likesom han nu har respekt for arbeidstjenesten. Tilslutt
anbefalte han alle kontorfolk til 4 anbringe endel av ferien sin
en arbeidsleir.

Verden & Vi. Invas'on av N r e. Drdm o virkeli het.

0.R. 19.05
"Mange uforbedrlige t4per går omkring og tror på en

britisk landgang i N rge. De lar seg forlede til a tro på slike
eventyr som serveresfra London og som bare kan oppstå Jdssingenes
mere eller mindre overbelastede hjerner. Disse landsformderske
emigranter og deres håndlangere preker hver dag om at de snart
igjen skal kaste sitt land ut i död og foTdervelse.

Innbiller de seg virkelig at en landgang vil lykkes bedre
nu en dengang vårt land ikke hadde noe forsvar og engelskmennene
allikevel ble jaget ut fra den ene plassen etter den andre.
Tror de virkelig at de engelske tropper kan trenge seg igjennom
de ve1d4e tyske forsvarsverker som strekker seg langs hele
kysten var nar de allerede dengang måtte trekke seg seierrik
tilbake fra slike steder som Indalsnes, Namsos og Nar/ik. Den
som tenker slik er ikke noe mindre enn en landsforeder selv.
Menf for dem som allikevel går omkring med slike latterlige
ideer skal vi trekke fram noen kjennsgjerninger som for alle
tider skal sette England i dets rette lys.

Det engeleke overkommandos forederi mot de norske tropper
er og blir en skamplett på den engelske nasjon. Den engelske
overkommando med genera& de Wayart i spissen betraktet aldri
Norge som noe annet enn en koloni og nordmennene som et koloni-
folk som de ikke behövet å bekymre seg for.

Dukumentasjoner mot den engelske skjendselsgjerning
har vi fdrst og fremst i oberst Getz dagsbefaling til sine
troppor da de engelske tropper uten noe varSel var blitt trukket
tilbake fra Namsoa. I denne heter det bl.a. at da England
og Frankrike uten varsel har trukket sine tropper tilbake

Fortsatt.
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og vi derfor står alene overfor hele vekten av den tyske krigs-
makt og vi dessuten tare har ammunisjon tilbake'for en'full
kampdag, kan jeg ikke innse at det tjener noe formål å ofre
menneskeliv og materiell i en så ulike kaMp. Jeg innstiller
derfor at forhandlinger blir opptatt med de tyske militære myn-
digheter om en vålDenstillstand." -

Hvis det pa noen måte cr mulig må vel dette gjenspeile
Storbritantias fordrukne. maske. Og ennå tydeligere kommer vel
denne fordrukne maske fram i form av Churchills tale hvori
han bl. a. sier at der vel i Norge finnes den plåss cller
stilling hvor en Tri mann kan holde stand til hjelpen kommer.

Vi kan nevne mange eksempler på Englands skjendselj men
det er ikke nödvendig. Englands politikk har alltid vært a
narre andre nasjoner til a kjempe for seg okforbld. Og det
samme er det emigrantene i London forsöker pa idag. De vil
bare oppfordre folket i Norge til å gjöre en fullstendig nytte-
14s motstand. "

Konst. Lunde i Tromsb.

O.R. 11.15
Konst. Gulbrand Lunde avsluttet igar sin Nord4-Norges-

reise med et besn i Tromsd. Foran Roald Amundsen monuåentet
holdt han en manende tale hvori han framhevet betydningen av

. at Nord-Norge blix marmere knyttet til det övrige Norgc. Han
påpekte at centraladministrasjonen må få bedre kjennskap til
Nord-Norge. Talen höstet krnftig bifall av dens store tilskuer-
skare som var tiistede.

Flötin en avsluttet i Rends *ord.

O.R. 11.15.
Fra Branbu mcldes at m n nå er ferdig med flötingen i

Randsfjord.

Farli e saker.

O.R. 11.15.
Fra Svelvik meldes om et drikkekalas i helgen, som har

krevet to menneskekiv. Opprinnelig var det fire deltagere, nemlig
to menn og to kvinner. De ha dds sannsynligvis drukket en blanding
av parafin og tresprit og resultatet Var-at en mann og en kvinne
senere er avgått ved döden.

Universitete risbelönnin er utdelt.

O.R. 11.15,
Universitetets prisbel(3nninger for videnskapelig arbeide

cr nå utdelt. Ingen av årets besvarelser ble imidlertid funnet
verdige til guldmedaljen. Av pengeprisene er utdelt ble
bl.a. nevnt Freias Legat som er gitt til dr. Fredrik Grönn.

R kter om trman el til f rstikkfabrikkene.

O.R: 17.45.
Fra tönsberg meldes at der har versert rykter om nt der

mangler tr..e til fyrstikkfabrikkene. I denne•ailedning,skrives
i Byglends Blad at tilförselen av osp til fyrstikkfabrikkene
.er alldeles normal.
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Sa bruk nedbrendt.

O.R. 17.45.
Fra Eidsvcilld meldes at Sundby Sagbruk er nedbrendt.

Skaden anslås til ca 24.000 kroner.

Godt med rtinnsaker i Vest-0 land.

O.R. 17.45.
Fra Vest-Opland meldes at det ser riktig bra ut for

hagebruket iår. Det blir meget grönnsaker og heller ikke sg
verst med frukt.

Trekulldrift i Os.

O.R. 17.45..
Fra Tynnet meldes nt Os trekullbrenneri som har vmrt

virksomhet i lengere tid nå skal utvide. Det cr meningen•
å nå en kapasitet av 2000 fevner pr. år.

Finsk un domsleder i Aulaen.

0R. 17.45.
Den finske ungdomsleder Erik Vogt har holdt taler på

flere steder og er alle steder blitt mödt mcd stor interesse.
Torsdag förstkommende vil han holde et foredrag i Universitetets
Aule. Andre talere vil bli den svenske dx. Melte Velin samt
grbnnlandsfererem dr. Arne Wygård.

Det t ske ordens oliti skel holde fri-idrettsstevne.

O.R. 20.45.
Det tyske ordenspoliti sk:.1 i nmr framtid holde et stort

fri-idrettstevne på Ullevål stadion. 32 mann skal delta.

Tven smobiliserin til Le ionon.

Moskva Redio 22.30. På norsk.
(Moskvesendingen på norsk ikveld ble !jammed" tommelig

sterkt men det var dog mulig å skjelde. enkelte ord. Det var
ikveld en herrestemme som leste opp. Ban hörtes ut til å vmre
fra Oslo.)

I en melding til de svenske eviser heter det at der
forcgår en tvnngsutskrivning til den Norske Legion Arbeids-
leirene. I mange tilfeller har hele arheidsleiTer, fått ordre om
nt hele leiren er utakrevet til krigstjente. Fox dem som
nekter blir dot truet med konsentrasjoillci_li

På mange steder er forctett arrac-lao-r. Således er
det i Bergen og flere andre byer ares-tei' Jri mongde mennesker
og deriblandt flere proster. Disse hadde ikke gjort annet enn

å opponere mot de tyske overfallsmenns tvangsutskrivning til
slekterbenken i Finnland.

Avisen "Degens Nyhetar" skriver nt der har vmrt urolighett,-r
i Trondheim av en så alvorlig karekter politict har måtte
be tyske tropper om essistInse. Den tyske kOmm'ndant har sendt
ut en rundskrivelse hvori det heter at en stor del E?Az Trondheims
befolkning her opptrått meget tyskfiendtlig og i mange tilfeller
er det sla.tt opp tpkfiendtlige pinknter.

Det v2,r ogsa endel andro ting som ble nevnt. Deriblendt
noe om fatekontroll 1?ngs kystou men det kunne ikke oppfattes.
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Fiskerimeldin cr.

O.R. 12.15.
Til Haugesu4dskontoret er det ikks kommet inn noen

melding om sild i sistc

T!_1 kontorct i Bergen er det kommet inn meldinger om
nocn fenster som er tatt i Hardanger. Ialt ble de:t for siste
uke 1400  1:41.sild.

Det er.ingen meldinger for Möredistriktet kommet inn til
11esund. .

Ved jthaug er det fisket ca 1500 hl. sild siste uke.
SiIden var å strre/se 25. til 30 stk, pr. kg.

Garn:isket er framdsles smått. Til Trondheim cr det
kommet inn r.oen båter, men de hadde ikke mere enn 1.kasse
bver,

Fetsi..:Ifisket i Nordland her vært bra i siste uke. Det
her vsrt fisket mest med..garn men snurpefiskerneS störrelse
og antall er dog:ökende nå. Ved Melöy her det vsrt godt garn-
fiske med uketaigster på opptil 3500 h1„60 garnbåtsr og 11
notbruk har de'..tatt.

• •..ved Herra?,rby har 150 garnbåter deltatt, her-har uke-
fangsten vært 1450 hl.

Landbruks risene.

O.R. 12,20.
Tllförselenev slakt til Oslo kjötthall cr fortsatt

nedadgående. I uka SOM gikk "W.:Tdet bare tilfört 35 nauteslakt
3 hesteslakt og noe) få griscskrotter. Igår var det bare
nauteslakt. Idag hai det vært 7 n-.ut og 3 griser.

Potettilförseim cr fortsatt like elendig. Igår kom det
således ikke noc til Gr;5nnlands Torv og idag Var det bare to
lass. Dog intet til Gartnerhallen..

Det er nokk framd1es det dårlige været og mangelen på
arbeidshjelp som gjør at husmödrene i Cslo og menge andre steder
må spise middag så mange genger uten poteter.

Grönnsaker ver det derimot en masse av. Detz -\mr i virkelig-
heten den beste dagen iår. Det eneste SOffdet fremdeles er knapt
om er bniner og da ssrlig aspargesbönner.

Det er frwrideles forlite plommer og litc epler. Sopp
derimot er det gdskillig av.

Filmkronikk. v/Arne Gjerdem.

O.R. 16.20.
Denne gang åpnet Gjerdem med et skryt av det

tyske fllmtjeneste under 1cmpene på östfloritoll, Han la ut i det
vide og brede om hvor velsignet godt de tyske itimfotografene
arbeidet, om hvordan de alltid holdt seg frar= •i frontlinjen
og risikerte både liv og det som v3erre Vare 1cTr for ?, få
de riktige hArx,inend,, senpr fotogT;IfLrt som
mulig.

Fortsett,
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Her fikk vi se hvordan de tysko tropper kjemper deres
vei gjennom de röde Her kunne man få se vi:2kelige
dueller mellom tyske c de stridskrefter i Jstersjöen og
man fikk se de tyske uia fly i aktivitet mens de bombet
russiske flyveplasser, havneanlegg oljcanlegg og ar.lisjons-
lagre. Ja ! Det var nok ikkc meget som manglet på a man kunne
få se hvordan bombene grov seg ned i bakken för de eksp1oderto.

Dette var altså de tysko filmfolks grundighet. Her fikk
man i få ord se tingene som de virkelig er.

Den russiske filmpropagande derimot presterte noen av
de mest enfoldige og tillagede filmer som tenkes kunne. For
det förste har vi ikke sett så fært mange av dem i Norge og de
få som da har vmrt vist har vmrt så gjennomsiktige at et hvert
barn måtte kunne se hvad de virkelig var.

Men verden har Imrt Sovjet å kjenne på forskjellige
måter. For det förste hnr vilaltså disse skjnIne propaganda-
filmer som viser oss store byer med palasslignende bygninger
samt svmre flotte kollektive bruk hvor arbeiderne går lykkelige
omkring og samler inn en aildeles enorm höst.

Som den greclle motsetning har vi så romanene fra
Russland, som i parantes bemerket er skrevet nv utlendinger.
Disse romaner beskriver skitne byer med kvalm luft. Skitne
söppeldynger med råtten mat, og andre ubeskrivelige syn og
lukter. Dc beskriver også hvordan barnepleien dxives i Sovjet-
paradiset med sine hundretusener av skitne og fmle unger som
14er i rennestene og på söppelplessene. Denne baksiden av
modaljen visem aldri fram for vcrdenen i de russiske filmer.
Nei! Og heller ikke får den almene russiske borger se noe av
verden. Man ser aldri at en elmindelig russer er ute og reiser
Europa. Det er bare sendemennenj og kommismrene og smrlig

betrodde propaganda-agenter som far lov til å r4ise ut av
Paradiset.

Som alle'andre anti-fascistiske filmer er også disse av
jödisk opprinnelse. De bare glemmer å fortolle om hvorden for-
holdene er innenfor SovjetirRussland.

Man får aldri se noe om kirkene som er omdannet til
kino-lokaler cller vodkabuler. Her har de sovjetrussiske engler
g nske enkelt gjort alteret om til scene og byttet kirkebilledene
med billeder2V Stalin.

Nei! Takke oss til do tyske filmer.Der 52 vfi da se noe
som vi har utbytte av.

Av filmpremierer i Oslo nevnte
i Eldorado. Filmens handling foregår i rI,IleketeTtjd,:,11. Han
kritiserte imidlertid filmer, meget sterkt oe sa at solvom foto-
graferingen var bra så manglet den f=':&'EFL.Heller
ikke ver oversettelsen noe a skryte av. Dt v noen få setninger
på svensk og de forsvandt så fort fra at folk ikke rakk
å få lese dem.

Viktoria ha)?t de en tysk film 'T-ljeter uten
med Camilla Horn.
I Verdensteatret går nu en svens 1c,11 av "Den spanske

fluen.

N tt fra Danmark.

O.R. 22.15.
På en avfallsplass utenforKj(-)ben,Jv f17.nnotstore

mengder med koks som er blitt lempetut der i deii tiden da
noeslikt som mangel,på brendsel var et ukjendt begrep.Enkelte
steder har man funnot opptil 150.000hl. kok, 3je•er meningen
nu å foreta ensystematisk utgravning på alle avfallsplasser
for å få tak i all denne koksen og benytte den til vinterna.
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N tt fra Danmark.

O.R. 22.15.
En gammel Mann i Kige cr blitt arrostert -for å ha

stjålet tre sykler. Han her tilstått tyverienc. Don samme
manncn var under den forrige verdenskrig en av Daamarks
stbrste kvegeksportbrer. Han ver dengang mangemilion£r.

N tt fra Island.

O.R. 11.15.
Det m£1des at en ny kontingent amerikanske tropper er

nettop ankommet il Island.

N tt fra Sven e.

O.R. 11.15.
Den svenske regjering har bestemt at sbkneder om å

få gå inn i den finske hmr ikke vil bli innvilget. Derimot vil
det ikkc bli noen forandringer i tsestemme1sene om å melde seg
som frivillige til Finnlend.

O .R.11.15.
Detnhar i de siste dager vmrt holdt store luftbvelser

i Sverige. Det ble bl.e. holdt et stort luftslag mellem jager-
fly og bombefly som forsbkte å- bombe en flyveplass. Det lykkedes
bombeflyene å slippe ned bomber på flyveplassen. Blandt de
tilstedeværende ved bvelsene var også den svenske kronprchnsen.

O.R. 22.15.
Fre Stockholm meldes at man iår har hatt det rikeste silde-

fisket i Sverige på 20 år.

S.R. 22.00
Luftforsvarsinspektbren meddeler at forsvarsdepartementet

vil komme til å foreta visse forp.ndringer i bestemmelsene om
sivilt luftvern. Disse nye bestemmelser vil gi stJtens og
kommunale industrielle bedrifter og verk anledning til å forts$tte
arbeide også under flyalarm om dagen i en viss utstrekning.
Det vil selvfdlgelig bli fastsatt bestemm.clser for i hvilken
grad bedriftene sla1 fortsetto sin virksomhet og dessuten vilke
bedrifter som kommer inn under de nye bestemmelser. Forelbbig
gjelder dette bare statens og kommunenes bedrifter, men det
henstilles til andre bedrifter181gå forcta,lignende undersbkelser.

Værmeldin er.

S.R. 22.15.
Vestkysten og VMnernområdet: Frisk, byget vind. Veks1ende

bris onsdag. Noo regn.

Sbdre Norrlands Felltrekter: Nordlig vind, noc regn.

Norxa Norrlands Ind1ands
og Fjelltrakter: Nordlig tiltagende vind.

Fori;satt regn. Uforandret
temperatur.
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N tt fra Finnland.

O.R. 11.15.
Seks finske riksdagsmonn er blitt arrestert. De er

anklaget for höyforederi.

O.R. 11.15,
De manglende medlemmer av den finske legasjon i Moskva

er nu på vei til Tyrkia.

S.R. 22.00
Fra finsk hold hevdes at under kampene on Viborg ble hele

den 43de russiske divisjon tillintetgjort av finnene.. Tallet
av russiske fanger t5ker jevnt hverdag under opprenskingsarbeidet.

Divisjonsg§nfen for denne disvisjon, generalmajor Kirpiteikov
cr tatt tilfangc.

O.R. 20.45.
Fra Helsinki meldes at finske fly har bonbet en flyve—

plass på det Karelske nesset. 1 russisk fly ble ödelagt på
bakken. Dessuten har finske fly bombet jernbanelinjon til
Murmansk. 3 jernbanevogner ble Uelagt. 1 russisk fly er skutt
ned ovey Karelen.

Forövrig heter det at fr=rykkingen på det Karelske ness
går fran på en bred front.

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt fra NoriTp.

O.R. 07.00.
Nasjonal Sanling henstiller til alle medlemner av

studentergruppen t nbte opp ± Studenters=fundet
Ordi=t antrekk tilstrekkelig og det videre progran for
daen vil bli gitt ettcrat student,ne er konmet til Studenter-
samfundet.

D.R. 20.50.
Tyskland har sendt ut en ny advarsel til alle fiskere

som rciser Iangs Norges kyst on holde seg innenfor den
av det tyske luftvls,pen oppnerkede sone. Skip som seiler
utenfor denne sone vil bli senkct uten varsel. Hvis fiskere
kommer innenfor denne zone mt de byeblikkelig adlyde de ordrer
som blir gitt dem av de tyske fly.

Zeesen Radio 22.00. P4 tysk.
Norske shippingkretser bckrefter tapet av dampskipet

Hillefjordp vel 7.000 tonn, son gikk i engelsk tjeneste.

tt fra Danmark.

Radio Paris 09.00. Pi fransk.
Det danske politi har i sin ödeleggelseskampanje mot

kommunistorganisasjonene i Dannark arrestert 116 bolsjekik
agenter. De ble internert igr i en konsentrasjonsleir.

D.R. 20.50. son var oppgitt
Tre medlenner ev Frikorpsct Dannark ir falt p4 Östfronten

er n blitt identifis,rt son tilhörende en annen organisasjon.

tt fra Sveri-e.

D.R. 20.50.
frykt for et svenske barn p. grunn av de dr1ige

höstutsikter skal bli bervet melk pt grunn av ncet ncdslakting
vil man preporere nn rekke vitaniner for svenske skolebern.

D.R. 20.50*
To svenske arbeidere og en utlending ble arrestert i

Stockholm ig?Ir for å være implisert i spionasjeaff.-3ren i
Norrland.

tt fra Finnland.

BrezLen 12.30. P engelsk.
I Sin ;kpningstale for det finske riksdags ordinære list-

sesjon 171det Hakkila den finnke hmr for dens seier. Han pekte
videre pa at Finnland kjemper for rettferdighet og at'det ikke
kan være noen tvil om at 1.ndet skal bli reddet fra bolsjevismen.
Vi må eldri glemme, sa han, at den tyske Inr som allerede har
vunnet verdens störste seire siden krigen startet, nu'ödelegger
v?Ir arvefiende og sUedes sikrer vrt lands framtid. Vi finner
har ned ære hjulpot til i denne felles kamp og vi har vist at
vi er verdig til å være on fri nesjcnn.

Videre sa han ct seks medlenmer av riksda-en ver arrestert
og stillet til rettferdighetens disposisjon.

vvvvv VVVVV vvvvv
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"Britisk destroyer sunk, t. 86 noroke  e jfcTkcr m-A".

O.R. 20.45.
London zadio har sondt ut en kort og kald melding om at

den tidligere amerikanske destroyer "Bath" cr krissforlist. 86
norske sj3folk er omkommet. D.ct blo videre opplyst at man vilde
sj3re alt for å'brings dc omkomnes pl'irendc underretnins.

I mellomtiden går hundreder av norske m3dre i angst og
spenning. Det cr for3=:.g tydelis at "Bath" var ct av de krigs-
akip som amerikanerne vraket og solgtc til engelskmennene ifjor.
Bestykkingen var altfor liten etter moderne måle-sokk Man får
bare håpe at emisrantene i London ikke bemanner altfor mange av
disse utranssjerte destroycre mod nowsk mannskap. Man skulle

. ellers tro at dettc var verdena st3rste sjömakts plikt.

Norsk-dansk handelsavtalc under,c,G2net.

0'.R. .22.15.
Det ble idag undertegnet en protokoll gjeldendo til

februar 1942 .vdr3rendc varebyttet mellom Norge og Danmark.

.Nyte,cmingenc i Norsk Hydro bczynner 18 scpt.

O.R. 17.45.
På  .:,-encralforsamlingen i Norsk Hydro i juni ble det

vcdtatt å utvide aksjekapitalcn fra 104.3 mill, kr. til
156.4 mill. kr. Det cr nå bestcmt å utleggc til nytegning
fra 18 scptember.

Gjensidig  innkaller 5dj.c•rate.

O.R. 17.45.
Kiigsforsikringen for Wsre Gjensidig meddeler at

man har vcdtatt å innkallo tredjc ratc til botalins 1 oktobcr.
Imgående dc n3reicre cnkeltheter tkenvises til dasspressen.

Kri;sminnesmerLe i Oppdal.

O.R. 11.15.
Dovrchallen Ungdomslag i Oppdal har satt igang en

innssmlins fo-c yeiAL en minnesem over doii ence oppdö-



ling som i_llt ifjoi Ottar Stenberg.

bybro på Kongsberg planlap't.

O.R. 20.45.
Byinseni3rkontoret på Wassberg har utarbeidet pla-

ner for en ny bybro over Numedalslåsen, melder Buskeruds
Blad. Byggesummen vil bli på 300.000 kr., mcn selvo-byggin-
gen må utst inntil videre.

I forbinnelse mcd den nye stase1ise utstillingsplass
på Gj3vik, som blir ferdis til hbsten, blir det sandsynlig-
vis lagt en travbane rundt plassen. Konst. Statsråd Fretheim
ha.rvært p inspeksjon os bifallt planen.
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Sildefisket.

Bergen 12.15.
Fra Hausesunds- Bergens- ps Ålesundedistriktenc forclig-

ger det ingen innmeldinger cller me1di.g om noe fiske. Til Ut-
haug har telefonforbinnelse ikke vært opprettholdt, men det
for-lyder at fiskct skal he, vært bra igår i Stj3rna, Bjugn og
Stokksund. Også norW tas det brEl fangster bl.a. i Vesterålen.

Landbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
Det er fremdeles likc smått med tilgangen på poteter

til Oslo. Idag var det ingen på Gartnerhallen og kun ett lass
• 'på GrönnlInds Torv, hittil i uken er det bare kommct fire lass

i det hcle. Grönnsaker kom det derimot en masse av. Også tomat-
ti1f5rselen har tatt Seg opp, men frilandstomatene har lidt
sterkt under alt regnet.

Priscentralens Landsoversikt.

O.R. 12.25.
Det stadise regnVret på istlandet har etterhvert dde-

lagt for store verdier. dkrene er for en stor del slått ned, og
nesten intet er lommet i hus. Tidligpotctenc står og tar skade,
og t3rråten viser seg mange steder. Frukten lider også av reg-
net. På fjellet lovte h3iavlingen lense bra, men også her har
törkeværet ikke vært av det besto.

Også Vestlandet har hatt regnfullt vær i det siste. I
Rogaland har.det kun vært oppholdevær av og,til og for det mes-
te voldsomme regnskurer. Avlingene vil antageliz komme til å
ligge under middels.

På M3re har det vært mildt men regnfullt, og avlingene
ser ut til å'bli bra. Byggskuren er-på dot vesentligste fer-
diS oz tidlighavrenså smått begynt.

I Tr3ndelag går skuronna for fullt.
I Nordland har været vært bra og byggen står fint.

Skuronna pågår.

Det kommer fremdcles lite poteter til Oslo os kvalite-
ten er heller ikke den beste. l'eget nå kasseres på grund av
törråte. I Drammen er forholdene bcdre, dct samme sjelder for
Trondheim, men enn2, kommer det langt fra nok. I Stavanger cr
det om mulig ennå verre enn i Oslo.

Potetmelproduksjonen venter men vil bli usedvanlig stor
iår. Vcd landets 11 fabrikker skel det fabrikeres 120.000 sek-
ker.

Kj3ttilf3re1ene til byene later ennå meget tilbake
å 3nske. Sau oz lam cr sjelden vare, men til hösten venter
man endel elgkjött når jakten setter inn for alvor. Ellers
venter direktör i Norges Kjött og Fleskesentral at
situasjonen vil bedre seg om .en tid. Verdilöse dyr vil b3n-
dene neppe.holde på iår med de vanskelige forhold.Ennå
kommer det litt hve,lkjött i 1=delen, men det begynncr å
bli knapt med dette også. Fisketilsansen har vært svært
forskjellig i de ulike byer.

(FortSettelse).
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Priscentralens Landsoversikt.

(Fortsettelse).
Fra egg-markedet foreli6;gcr det intet nytt. Det har vwt

sv:-.ert lite man har kunnet oppdrive. Nedslaktingen av hbns fort-
setter i uforminsket målestokk, og etterspbrselen etter livdyr
har blitt slappere.

Ivår ble det gjort et overslag over utsikteme for den
kommende fruktavl, men de resultater man dongang kom til viser
seg å være overvurdert. Den strenge vinter vi har hatt de to
sistc årene har herjet slemt i frukthagene, og også trot derkt
på b:eravlingene. Alt ialt scr det ut til å bli et middels år
for hbstepler og om lag 15% tnder for vinterfrukt. Av stenfruk-
ter blir det svært lite iår. Kirseb:wene lover forholdsvis bra,
men moreller og plommer mindre godt. På Vestlandet er forhol-
dene•best, og i Tr5nde1ag dårligst, Av hageb=ene cr rips
de eneste man stiller noen stbrre forhåpninger til.

Rede,.örelse angående den n e kornforordning.

O.R. 18.15.
Kontorsjef Karlgård i Statens Kornforretning redegjorde

ikvold for de nyo forskrifter angående rasjoncring, omsetning
og behandling av korn og tbrrede erter.

Han fastslo fbrst at bestemmelsene stprt sett fallt
sammen med dom som gjaldt ifjor. Også iår har produsentone
rett til fbrst å dekke.sitt eget bchov. Videre kan han holde
tilbake så meget av årets kornavl som trenges til melMat .
for gårdens faste arbeidere, til dekking av dc forrasjonor
som er fastsatt o.s.v. Endelig har han rett og plikt til
å holde tilbake det som trenges for såkorn.

Det av årets avling som da blir tilbake skal så ieve-
res til Statens Kornforretning eller dens underavdelinger.
Trisene vil bli hbiere enn för 35 bre pr. kg. for hvete og
rug, 31 bre for bygg og 28 ire for havre, men kontorsjefen
vilde hanstille til produsentene å lovere og troske så hur-
tig som mulig. Det vildc vwe av stor betydning å få det
norske körn i betimelig tid, da dot gjaldt å få laget do
brbdtyper som vildc bli gjeldende for nestc sesong, ved opp-
blanding med det importerte korn man hadde på lager. Man
hadde ikke råd til å tape en eneste sekk.

Man betaler iår også et ekstra tillogg for t'idlig-
korn. For korn levert fir don 15 september vil dette bli
på 2 kr. pr. 100 kg., for korn levert mellom den 15 sept.
og 1 oktober på kr. og for korn levert mellom 1 okt. og
15 ektober 1 kr. pr. 100•kg.

Vi hadde regnet med.en god kornhbst iår, fortsatte
kontorsjef Karlgård. Det utlagte arcal var 3ket betraktelig
og bbndene erk1T3rte seg alle villige til å gå inn for on
intensifiering av d±iften. Alt ialt hadde vi regnet med en
disponibel. avling på over 400,000 tons, Men forventnirngene
har nok måttet settes ned betraktelig etter at rogn og atter
regn har slått åkrene overonne For mange korndyrkere ser
dot rent trbsteslbst ut har,man imidlertid i
mange bygder fått meget godt korn i hus, så ennå er det kan-
skje for tidlig å snakke om uår.

(Fortsettelse).
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Don n c kornforordnin.

(Fortsettelse).
Til husm3drone vilde kontorsjefen gjerne få rette en

henstilling om å. bruke mindre br3d og mere gr3t og velling. Det
• vilde ware til fordel for bedre utnyttelse av melet. I den for-
binnelsc var det ogs blitt oppnevnt on opplysningskommite, som
skulle vilde få til oppgave å gi direktiver på dette område.

Kontorsjef Karlgård avsluttet mcd å opplySe at man iår
ogs kj3ptc crter. Prisene vilde bli forniet mcn. de var cnnå
ikke fastsatt. Dette vilde bli gjort om nocn dager. •

Ta vare pa sclvbindergarn.

O.R. 18.25.
Produksjonsdirektoratet i "Landbruksdepartementet" hen-

stiller til alle kornprodusenter å ta varo på brukt selvbinder-
arn.2ildeling av nytt garn vil kun kunne skje under hensyn-
tacn til innlovert brukt p;arn. Prisunc cr om lag 6 sanger så•
kjie som for to år siden,.og lagrene er knappc.

Produksjonsdir ktoratet har osså utsendt en melding
mud oppfordrinP' til å 3kc seucholdet.

Granholmen ved  Sandefjord so1(it.

O.R. 11.15,
Hotollcier Ole Iversen hat sammeh mcd tre andre Oslo-

herrer kj3pt etablissementet Granholmen ved Sandcfjord. Det
planlessos utvidelsor os moderniscring.

Oslo-avisenc.

22.15.
Oslo-avisene 'tommontcrer idas 2-"rsdagen for storkrigens

utbrudd. En avis skriver hivn kunne ikke oppfattes) at få
kunno tenkt seg at den tysk-polske gronsetvist skulle ha ut-
viklet seg til den verdenskatastrofc man er vidne til idag.
Os ennå cr det intet tegn til kompromis fra noen av sidcnc.
Den frcd alle lengter ettur kan kommc til å la longe vente
på scs.

Av innenlandsk stoff kan nevnes refcratene fra Uni-
versitetcts årsfest igår.

"Verden oc; Vi": Engelske bctraktnin er'etter 2 års kri .

O.R. 18.05.
Frit2 Ihlen forsdkte gjennem sitt kåseri å ironisere

britiske uttalelscr på årsdagen hvori Englands botydelig bed-
re mi1itre stilling ble fremhevet. Han sammenlignet i den
forbinnolse mod forholdene i 1916 hvor England var =most
uberört av krigen og Tyskland presset fra allc kanter. Idag
etter to års krig står holc FUropas produksjon til Tysklands
rådighet. Invasjon kan trygt tyskerne vente mcd til tiden cr
inne. Spörsmålet var derfor, sluttet Ihlen: Hvordan skal Eng-
land undgå å tape.
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Smånytt fra Norge.

0J,, 17.45.
Turisttrafikken i isterdalan jsommer har overtruffet

alle rekorder. Så mangc ferierende på sykkl som ir har man
aldri sett.

0.E. 17.45.
Roktor Egge ved Elverum ILercrsko1c meddeler at skolens

åpning cr utsatt til 15 september.

O.R. 20.45.
Travlbpone på Ejorke idag haddc samlet 4500 tilskucre.

O.R. 15.00.
"Norsk Rikskrigkasting" gjör uttrykkelig oppmerksom på

at sendingenc med hi1scner fra den Norske Legion bare foregår
over rclaistasjonenc.Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fr.stad.
Da dissc eT vanskeliP;e å motta i Oslo anmodes interesserte å
overwerc overfjringen i Stortingsgaten 20, Store Sal fra kl. 19
til kl. 20.20.ikveld.

:\Trvarsel: 


S.R. 22.00.
Vestkysten og Vest-Svcrige til og med 3Smtland: Svak

vind, oppholds= inatt, ut på dagen tiltyknende til regn.
Uforandrct temperatur.

Norrland fjelltr-akter Svak vind. Etterh,?Inden upåli-
tclig for rcgn. Uforandret tcmper-Itur.

Nytt fra Island. 


D.R. 11.30.
Det cr sluttet avtale om Eksport av Islands sild- og

sildoljcproduksjon til De Forente Stater, meldes fra Reykja-
vik. De oppnådde priser cr tilfrctsstillende.

D.R. 11.30.
Den islandske motorkutter "Holstein" fryktes forlist.

Besetningen på 4 mann antas oMkommet.

D.E. 11.30.
De tre islandske kommunister som en tid har sittet

fengslet i England, er nå hjemsendt.

O.R. 22.15 & S.E. 19.00.
Politict i GJtcborg har arrestert en svensk og islandsk

statsborger siktet for spionasje ikke rettet mot Svcrige.
Svensken har tilstått.
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Nytt fra Danmark.

O.D. 22.15.
Flerc av lederne innfor det danske nasjon2lsocialistiske

parti har meldt scg som frivilligc til frikorps Dannark. De vil
bli erstattet av kvinner.

S.L. 22.00.
I mcdhold i den nyc konmunistlov ba den danske justis-

minister idag Folketinget om samtykke til å la arrestere riksdags-
medlemmene Peter Jensen, Axel Larsen og Jensen. Folketinget ga
statsråden fullmakt hertil. .

L.F. 11.30.
Inorges brit det ut brand i cn trevarefabrikk i Irhus.

Fdr det lyktes å begrense ilden var det gjort vannskade på mas-
kiner 0.1, for over 150.000 kr.

Nytt fra Sverige.

0.E. 22.15.
Den svenske socialminister 1511er skal avlegze ct kort

bes3k i Helsinki i nidten av denne mgned.

S.F,. 22.00.
lionmitcen for finnske sommerbarn har forcslått at barirs

. nordiske rcisekort får forlenget gyldighet utovcr 15 septcmbbr.
Dettcx er også blitt innvilget på vissc bctinzclscr.

S.E. 22.00.
I forbinncloc mcd Sveriges tap av oversjSiske markeder

forcs1gr kommerskollegiet at man setter igang orientcrende
markedsundersikelscr såsnart tidon tillater det.

S.E. 19.00.
SvcrigL-Ancrika-stifte1sen vcdtok idag ikke å utdcle

noen stipendier iår. ret ble også vedtatt å utvide informa-
sjonstjeneston i USA.

Nytt fra Finnland.

S.I":; 19.00 & 22.00.
Finnenes fremrykking på dcn vestlige del av -Pet Karel-

ske Nes fortsetter med hellx. Liintola nonnekloster er erobret.
Viderc har finnene inntatt Bjcirks havn oz 5c1 i Viborgbukten.
rt 2000 tons russisk handelskip ble torpedert i 13j3rkSsund.
Overalt i fjordon ligcr vrakrostcr av russiske skip, o2 man
regner mcd at ovcr 100 farkoster er senket.

S.D. 22.00.
De kvinnclige medlemner av den finnske lezasjon i n'oskva

cr ko=et til Zagreb. De mannlige m,dlemner ventes å ville
file etter i slutten av uken.

0.11. 12.00 på tysk.
Ledercn for finanssp3rsm'1 i byen Helsinki, dr. Jan

Uclo, cr arrestert siktet for h3iforr-ecri.

vvvvy VVVVVvvvvv
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Nytt fra Svort.ge.

D.R. 20.50.
Etter hvae_ opiJlyser har det ikke

lyktos å utvika(- d'ilde-J:ish.ei 1 reien i noen særlig utstrek-
n:ng til tross to de 2n=ngelser. Man hadde håpet
kunne bruke fioxoroåter fra Yol:dsjien og Atlanteren men de viste
seg altfor store. Man 11:r derfor rl!4 gått over til å bruke små
motorbåter for fisket og do stdrre oter som basor for salting
av silden.

Moskva 21.10 (50.93 m.) på svensk.
Som en f3lge av Hitiers misslykkede forsök på bringe

Sverige med i kjnvannet he svenske fascistaviser deriblandt
"Dagens Ecko", "Norrbottenkuriren", Heisingborgs Dagbiad" o.s.v.
satt igang en voldsom pressekampanje mot socialdemokratene og
særlig statsminister Hansson. 1.-Ielsing1Dorg Dagblad" f.eks., di-
rekte finansiert fra Tyskia, tar publisert de verste trusler
mot den socialdemokratiske undom. Det er på denne miten at
Hitleragentene blander seg inh i en uavhengd)g rikes affærer på
ordre fra Berlih,

Deutschlandsonder 11.0 på tysk.
En sterilisasjonslov er nylig blitt innfört i Sverige.

Den gjelder særlig isambc-.nd med sed,liphotsfortere.

N tt fra Finnland.

Lahti 20.45 på finnck.
Ved Helshki bystyres förste hösbnöe b3o det opplyst

at den såkaldte 5-mediedisgrup?n boståendeaY Ahti Myrski,
K.S. Rydberg, K. Sundstrm, Y Raisanon og Mauri Rycma, ikke
var ti1stede, De fire f‘:3rstr, var arre,:ltert op 2yoma idömt
flere å:' rengt s-t,raffarbeid.

Moskva 10.00 på ru,s-sisk.
Det sqenske te1egribl).re,..0 meddele den finnske

oberst Mathieu Tanner er dre-2t Dnder k?mpoe & det Karel-
ske Nes. Tanner organiserte i sin tid Skyddskren i Tielsin-

og blc 1:_tnevnt til sjef for tredje brigade i 1940.
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a iosen in er ors a . se em cr.

TIL MOTTAGERE AV BULLETINEN.

Dt,inndkjerpob'påny.:at denne bulletinhvis hoVed,,,
-

å helde:regjeringeg,og dens höyererebedsmenn i

våreforsvarsstaber og,.våre ,propagandarjr ajp.idir.med

f.iegcTISr.opagenda.idX•m6Xleet
fl

Den-kan'såledesikke Sirkulere i offentlige,kontorer,

ikkefutlegges ,På border og.'disker.ikke medtadhjem.til.,

faMilien Og holler:ikke*lånes ut til venner,eg kjendte. De

u.nsvarlige mottagere bes medvirke til at 6ettexeglement nå

jblir overholdt. OVertredelser vil beklageligvis mbYtt'e,pere,
byeblikkelig inndragning.

Finnlandsmöte' Universitetets Aula.

0..R. 19.10.
Idag klokken 19.00 var det arrangert et stort Finnlands

mtite i Universitetets Aule hvor den finske ungdomsleder Erik
(Vogt?).. Dessuten talte Svensken dr. Malte Valin og Grönnlands-
fareren dr. Arne Wygård'.

Förste taler var dr. Malte Valin som rettet en appell
-til dpn norske.ungdom om*å slutte opp om den norske legion.

Han sa bl.a. "I denne store tid som Finnland går fra
seier til seier er det på sin plass å fcire seiersfester for
det tapre finske folk og deres forbundsfelle Tyskland. Men vi
må ikke'glemme at denne krigen vinnes ikke bare med seiersfester.
Det kreves mpre fra vår side og her er det.vi skal komme inn
sammen med Finnland i et våpenbrchrskap. For uten dette våpen-
brorskap kan ikke Norden stå seg i lengden mot barbariet fra

st. Det skal være et våpehbrorskap som skal være.bunnet sammen
. med norsk finsk og svensk blod og dette blodbånd dkal holde

oss sammen slik som det gjorde för da de gagae ndrdiske vikinger
blandet blod til tegn id1;å' evig senhold

Bifall !
Det pr dn stor og dypfölt glede for oss alle når vi nu

ser det finske flagg etter vaie over Viborg og vite et der skel
det alltid vaie. Vi husker alle Gustav Vasas ord da han hadde
jaget russerne over Nerve: "Det skal bli vanskclig for russerne
a hoppe over denne bekken". Idag cr situasjonen tilsvarende.
Russerne.er atter jaget tilbake iil sitt eget område Og selv
om man ikke kan si at det ikke vil lykkesfdem ennå engang å
hoppe over bekken så kan vi dog si at det skal ta dem meget lang
tid å gjöre det. Det vil være mulig fordem å gjöre dethvis
Viler.oss forblinde av de scire som cr yunnet og slappex av.

De finske grenseskoger på K:,relen her ft31" vwt faxget av
svensk og finsk hjertcbleddet samme nu.^Nu er disse tapte
områder atter exebret tilbak; og vi ersteltover å si at den
nordiske tapperhet her.slått et verdifbalt slag for denne sak.
Atter er.grensen flyttet-bstoVer og den skal nu bli fostnet
slik at den for alle tider skaldanne vakt mot Asia.

Fortsatt.
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Ingen må imidlertid tro at framtiden er sikret for Norden
og med det at Russerne er drevet ut av Finnland. Hvis vi lar

Finnland blö uten å hjelpe vil seierefesten ikke vmre noen
seierefesta Vil vi rekne Norden som vår må vi ikke nöye oss
med å legge byrden på Tyskland og Finnland. Det er naturens
lov at vil nordens folk holde seg sterke og friske så må de
holde sammen og hjelpe hverandre. Nordens folk må ikke db av
alderieMewva>hetl Det må huske p& et witirefte et fbåt t104
og store ofre og i  mange tilfeller under store lidelserog
bitre tårer. Poran drbmmer og teorier går hensynet til fedre-
landet.

Eneom kunne ikke Norden stå seg mot Sovjet-Russland
men Norden kan se fram i tiden litt og forberede seg p4 den
etore kamp. Ve den som ikke ser seg om i denne tid. Ve den
som forsömmer å vepne seg mens han ennå har anledning. Han vil
ikke finne noen barmhjertighet hos fienden.

Den evenake regjering fölte likesöm det svcenske folk
med Pinnland i dete kemp  for friheten. Og den gjorde ageå det
ytterste for å hjelpe Pinnland uten selv å komme inn i krigen.
Men  ',?tre sv'ênerke hjerter blbdde for vårt brodexfolk og i
tusenvis strbmmet frivillige til for å slutte seg til den
finske hmr og kjempe side om side med de tapre finske soldater.
De fleste håpet jo etter den skammelige.fredssluttingat en
dag skulle de tapte områder erobres tilbake men det var bare
noen få som viste om at hjelpen skulle komme fra Tyskland.
Da så krigsmrkleringen mot Stalin kom var det en smrdeles
stor og gledelig atund i Sverige. Både regjeringen og folk
anstrengte seg til det ytterste for å sende hjelp. I tusentall
meldte svenske menn  seg  som frivillige. Tilogmed jeg gjorde
det.

Det tilkommer ikke meg som svenak å dömme om vårt offer
er av noen verdi for Finnland eller utfallet. Det er jo så at
vi svensker har det med å ekryte. Men det kan jeg si at det
er ingen svensker som skryter av Sveriges innsats nu. Jeg
tror dog at det er mange svensker, som anser det for helt umulig
å bli sittende hjemme i uvirksonhet i denne store tid. Det er
denhe solidaritetens ånd som beskjeler dem og som tvinger dem
til å forlate alt som de har arbeidet for og levet for og i
stedet sette livet på spill.

Det er den samme and som beskjeler den norske legion
og 2012 gjt$r den til det store og hellige organisasjon den er.
Det er denne ånd som var årsa.k til at jeg meldte meg sem fri-
villig i den norske legion. Denne ånd er så typisk for det
norske folk og den gjør at det kan skapes muligheter for Norge
når den dag kommer da oppgjöret skal finne sted. Og det vil bli
en gledens dag for Nordon.

Da jeg som representant fox Lund Universitet besökte
Trondheim holdt jeg on tale for studentene der. Etterpå sang de
"Ja vi elsker" verdens kanskje mektigste nasjonalsang. Den
måten de sang den på vidnet om en slik nasjonalfölelse at den
måtte rive en mcd. Og slik har jeg hört denne sangen sunget
over hele verden hvor det finnes nordmenn. Norske menn o g
kvinncr, idag kreves det  ev  dcre at dere er beredt til å ofre
noe for deres broderfolk og for deres eget land. Sloss med den
norske logion ! Legionen nisker å semle dere alle sammen til
en felles ubrytelig front not barbariet.

De svenske tanker går ennu til Pinnland. Under terdens-
krigen ble det i Tyskland dannet en finsk lcgion som dannet
kjernen i Finnlands befrielseakamp slik som den norske legion
nu gjor det".

Tilslutt leste han opp et hyldningsdikt til Pinnland.

Fortsat.
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Hallomannen takket så dr. Valin for den manende
og opplysteQM at dr. Valin har meldt seg som frivi11ig i den
norske. legion.

'Detetter talte (1.r. erne 1.13%/.4rd, som også er frivillig
i legionen. Hahs tale ytret seg,omtrent slik:

" Landsmenn ! Uniddelbart etterat de tyske tropper
hedde rykket.inn i Russland fikk Norge anledning,til å opprette
en legioh, tj.1,å.delta i kappene i Osten,

' 1 ' ° r 'Demhe Qgion blir hee utsty t med de ste 9g mest
moderne'våpen som tenkes kan og guttene får sin trening av
de beste nilitmrtrenere som Tyskland kan skeffe. Når de er
ferdige er det meningen at de skal dre til JstfXohten.

den senera tid hnr imidlextid begivenheteno Utviklet
seg med slik rivende hast at finnene allerede har klart å
kaste russerne ut ev sitt lnnd helt o'g holdent. Og nu er
sågar finske tropper ned og beleirer Petersburg senmen med ;
Sine tyske ellierte. Finnene nöyer segonemlig ikke ,bere med
keete fienden ut av landet. De vil ga grundig tUverks

fox4 de vot at-sålenge faren truer fra Ost kRn ikke Finnland
Xeghe,,med-en verig fred. Den norske legion skal imidlertid
j..kke-legge-våpnene på hyllen av den grunn:

(Svakt bifell)
Seken er,nemlig den at först når dette halvasiatiske folkesleg
er s.tt helt ut av spillet kan alle de europeiske nasjoner
begyhne å löse sine enkelte problemer.,
. . - Alle aom kunne se litt fram i tiden så i dc to-tx0
.siste årene,at Europa drev mot et såvel indre eom.ytre oppgjör.
inWn sindig bg klarttenkende mann kunne ove5se det faktun at
spörsnUet i fbrste rekke ville være om Europe skulle komme
under asiatisk styre eller on Vesteuropas folk skulle regjere.
Det var altså bare sp3ramål om on asiatisk eller vesteurepeisk
seier.

,Mange ver det dog aom ikke så aaken fra, ot så• dystert
st ndpunkt og mente at dette bare var eh forbigående episode
og at åan bare behbvet å vente litt og eo t4.ngene an så ville
nok alt rette på seg. Dettc resonnement re i virkeligheten både
lettsindig og dumt. Alle.militmre eksperter ex enige om at
denne kx,ig er alle mere ellcr mindre berört og passivitet

er.meget farligoi denne tid. Dcn som svikter sin plikt i denne
tid bidrer til a sette sitt,land ned til txedjc range Det
hjelper ikke å snakke. Historien idag skrives ikke med blekk
lenzer. Den skrives med blod.fra de mange tusener som lider
heltedöden på slRgmerken.

Jeg tror at den norske'legion vil'komme til,å danne
Grunnlaget for et enig å sterkt Norden.som.skal,kjeppfor
tidens stoxe ideer.

De Som sitter hjemme og er passi„ve'vil da:bare oppnå å
bll stemplet som lurifasser pg landsfarlige.individer. Legionen
er hevet over alt,som heter politikk og ta±,til våpen bare for
å 1mre å bruke dem slik at den en dag kan si at vi selv erobret
tilbake vårt tapte land på.egne hender. All annon innåtilling
er risikabel.

Det or gjerne slik. at hvis noen-bryter ut fra den gamle
sleve vei blir han e4dt med kri:tikk fre sa, nange hold. Det cr
overfor legionen blitt brukt uttrykk soM ikke kan gjentas. For
ikke snakk om alle de rykter som verserereeMot oss.i Legionen
px-e11,5ralle beskyldninger adm erter mot, panser. Og ryktene
fremkaller bare latter. En oversj6isk kringkaster meldte
således da.legioheniple startet at der hedde meldtseg bare
11 eller var det 14:puXUnge gutter som daGen,etter ble hentet,
hjem av sineeresende'-Wdre..Senere het det i en utenlandsk

FoXtsatt.
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kringkavting at det hadde me1dt seg 40 og dageh etter opplyste
en annen kringkasting at 80 av logionærene hadde ramt. Videre
het det at legionærene allerede var sendt til fronten og at
menge av dem var blitt drept eller at treningsleiren deres var
blitt bombet av engelske fly.

Den norske legion er et mcget flott regiment som kun
skapes av utvalgte menn, De som ikke egner seg til å være der
blir uten hensya fjernet elik at de som blir tilbake bare cr
stålhårde menn med en jerndisiplin og et ukuelig mot. De har
on fanatisk vilje til å kjempe for den sak de trer på og de
vil kjempe helt til målet er nådd.

(Bifall).
Don norske legion kan ikke sammenlignes med noen andre

legioner, slik som f.eks. den franske fremmedlegion. Den
består ikke av eventyrere. Dens ledere er heller ikke tilfeldig
valgt. De or menn som ifjor fikk vise hvad de dudde til undor
krigen. DQ fleste kjenner Russland os de russiske landskaper
og en stor del av dem kjenner Russland og russiske forhold av
selvsyn. De har sett hvordan Russland har systematisk arbeidet
for a få Vesteuropa til å nedruste, Mens Russland selv har rustet
opp like systematisk for å kaste sine horder mot Atlanterhatet.'
Nu cr rollene byttet, Nu er det Veeteuropas som ktormer öst-
over.

Det er vel ingeh tvil om at den help som den norske
legion kan yde på östfronten neppe vil fa noen militær betydning
likeså son at Tyskland kunne ha klart seg uten Finnland..
Dette er dog ikke pointet. Det spörsmål som alt dreier seg
om cr at hvor var Norge da kampen påsikk. Hadde du, Norge
krefter til å reise deg opp lÅny igjen g slå et slag for din
sak. De som skal ha noe å si når freden ehgang skal undertegnes
vil ikke ha noen respekt for den som har holdt seg passiv.
Derfor vil vi sette vår stolthet i å vise at Norge ennå har
kraft til å reise deg störste og beste legion i Europa,

(Bifall).
Hallomannen takket Haygård for det sanne og riktigo

billede han hadde gitt av lesionen.
Deretter var det et lengere opphold som ble etterfulgt

av en eller annen marsj. Så ble den finske ungdomsleder intro-
dusert. Han holdt et foredrag om det finske folks kamper mot
bolsjevismen, og han begynte slik:

"Jeg takker dere fo2 bifallet. Jeg vet at det er ikke
rettet mot meg mot det folk som jog har den atore ære å
reprsentere her idag. Det er til de tapre menn scm först under
vinterkrigen i 1939-40 og iu4 Karelens skoger kjemper for sitt
fedreland. Det er rettet mot de kvinner og barn led ute i
åpen makk i 30 graders kmade under vinterkrigen ifjor mens
russiske' bomber og granater falt ned og ödela deres hjem og alt
det de hadde slitt for gjennom hcle livet. Det er rettet til det
land som jeg har den storeMTC og glede å kallp mitt fedreland.

(Kraftig bifall).
For ot par dager siden utferdiget general Mannerheim en

dagsorden hvori han takket de finske soldater for de prostasjoner
som har ledet til at hele det området som vi tapte ved  Mbskva-
freden ifjor nå atter er forenet med Finnland.

(Bifall).
Det har vært mange fredssluttninger i tidens lap og noen

av dem har vært rettferdige mens andre igjen har vært urett-
ferdige. Men ingen av de uxettferdige fredssluttninger har vel
kunnet måle seg med den som bl, undertegnet i Moskva ifjor.
Da rövet russerne til seg ommåder som like siden.tidenes rwrgeb
bare har vært bebodd av finner. Russlahd hadde hverken moralsk
eller juridisk rett til disse områder. Men det har vist seg

Fortsatt.
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disse lidelser har gitt det finske folk den styrke og kraft
som det trengt.

Finnland. har na fått igjen sine gamle grenser dg våre
armeer er nu inne i Russland. Men hermed er bare den fbrste
etappe i befrielseskrigen avsluttet. Finnland akter ikke å
legge ned våpnene selv de nærmeste krigsmål er nådd. Nu begynner
den militmre og den politiske og fornuftsetappen.

(Bifall).
Vi har enna noe som vi ikke hår fått tilbake og det

går helt tilbake til for 600 år siden då det svenske veldet
erobret Finnland fra Russland. .Da nskk de forenede'svenske og
finske styrker ikke fram til å få'forenet alle de trakter80M
var bebodd med finner, 1Jengst båt var det en del av landet
som ble kvalt under det slaviske veldet og de stakkars finner
som levet der levot under.de elendigste kår. Ifjor da vinter-
krigen begynte ble disse finske bönder flyttet inn til det indre
v Russland forat de ikke skulle få anlédning til å rbmme over
til sine frender. De måtte se sine kirker forvandlet til kinoer
og dansesaler pg til garasjer for de russiske militmrmyndigheter.
De måtte se sine aviser bolsjevisert for så tilslutt å bli
beslaglagt. De-måtte lmre russisk og ble nektet å snakke sitt
egct språk, Det,var en eneste avnasjonalisering for å forvandle
dem til russexe. Nu har Sovjet-Russland tvang$mobilisert dem
for å.sende,dem til Karelen som kanonfbde. Derfor ur Finnlands
neste mål å få tilbake hele I<arclen og flytte gren$en bstover
til et sted hvor det blir lettere å forsvare den. '

Hvorfor handler. nu Finnland slik som det gjbr? Hvorfor
driver Fdnnland en slik politikk? Siden svenskeveldet har
Finnland tilhbrt Norden. (bifall) C for 4 få beholde retten
til å tilhbre Norden har Finnland mattet betale prisen å kjempc
mot Russland. Stadig har slaviske horder kommet inn i Finnland
og plyndret og de har utrettet akkurat det sampe som bombeflyene
utretter nu. Da Finnland sammenbed Sverige satte ilivêt planen
om å skape pt nordisk imperium fikk man bevis på vtr krigerske
dyktighet. Ved Narva kjempet vi sammen med svenskene mpt en
ti ganger så stor russisk hmr og slo dem tilbake mcd svære tap
for russerne. I denne kamp var hele det finske folk med og hver
cneste mann.skrapet sammen alt det han hadde for at Finnland
skulle kunne skaffe våpen til å'fortsette kampen Mot dk slaviske
horder. Jo, Finnland har måttet betale hårdt for å ha den ære
tilhbre.Norden og Europa.

I 100 år tilhörte Finnland Tsar-Russland. Tsar-Russland
var igrunnen delvis Europeisk,..Rktignokk lå de russiske bbnder
på trellenivået, mcn det bar ailikevel vesteuropeiske menn der
som gjorde sitt beste for 4 gjbre disse treller om til vest-
europeere. Men det lykkedes ikke. Folkematerialet'kunne ikke
brukes.

Det cr nu 40 år siden vi begYnte'vår frihetskamp. Da så
Tyskland i 1914 kom 1 krig med Russland så Finnland sin støre

- chance. I flokk og fblge dro landets unge menn dpn lange veien
nordover til,Norge og derfra videre sydover til Tyskland hvor
den fbrste finske legion ble dannet. De hadde reist frp alt de
eiet og fra-familie og gård. Men intet kunne stoppe dem disse
2000 unge finner som var bestemt på å befri sitt fedre1and fra
det alaviske åk. I 19M8 slo frihetens time. Mannerheim samlet
en bondehmr og dro mot syd hVor han sluttet seg sammen med
general von der Golt og Qaget" de siste russere ut av landet.

Finnland som fristat.er,en del av Norden. Kanskje er
språket forskjellig pg folkSUligens også øndel forskjellig
fra nordtenn, svensker og dansk'er, men det køMmen bare av at
det finske folk har gått i en så meget hårdere skele enn de
bvrige Norden$ fclk. Våre hjerte:,, banker iallefall for de samme

Fortsatt.
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idealer og det blod som rinner i våre årer cr det samme nordiske
blod.

1939 kom Stalins store chance. Först overfalt han
Polen og deretter kom turen til Finnland. Finnland var ikke
rastet til noen krig. Men vi hadde 2 måneder på hvilke vi fikk
kjöpt noe krigsmateriell og laget ammunisjon til våre rifler
og forberede oss litt til det som vi visste måtte komme. Det
var så meget snakk om Mannerheimlinjen. Det fantcs ikke noe
som kunne kalles for Manncrheimlinje. Det eneste vi hadde av
forsvar på hele den lange greftsestrekning var noon små forposter.
Idcen om Mannerheim 1injon or oppstått i en amerikansk journalisty
hjerne for å gi nyhetene noe farve. (Bifall)

Vinterkrigen var hard og tung. •Fdrst nu fatter vi
virkolig hvor tung den var. Det regnet med ryssiske bomber og
granater i store mengder på landsbyer og alt ble lagt i ruin.
For hvert skudd vi kunne fire, fyrte russerne 200 og for hver
bonbe vi slapp ned over Russland, slapp russerne ned 200 over
Finnland. Det så alldeles håplöst ut fra fdrste stund. Men
fortvilelsen ga styrke til å kjempe'donne ulike kampen og
vi tilföret russerne like store tap som hele den finske Egar.

Sa kom Moskvafreden med sine ydNrgelser og vi ble klar
over at den eneste lösning for oas var a arbeide til det
ytterste. Edrts og fremst måtte vi begynne å gjennoppbygge det
som rasserne haddc herjet. Og vi kjendte alle til hvad det ville
si. Vi visste om prester som var brendt, om fanger som var blitt
drept og folk som var blitt levende begravet. Vi kjendte alt
dette fra de ti tasencr åv flyktninger som kom fra Russland.

Vi har sett de baltiske stater bli ödelagt ett for ett
og vi vissto at den samme skjebne'ver tiltenktoss. Det eneste
som sinket denne handling var bare at russerne var redde fox
Finnland. (Bifall).

Vi hadde som sgt et tungt arbeide foran oss. 500.000
mennesker skulle skaffes nye hjem o.s.v. Nye festninger og
forsvarsanlegg skulle lages, nyc soldator skulle utdannes og
reens dette skullc gjdres var vi under et stadig press fra russisk
hold. Avisene måtte etter ordre fra Moskva skrive russisk
propaganda og vi måtte overlate store verdier ti1 Russ1and. Et
bevis på deres tyrrani har vi fra Mariehavn som er en by på
vel 3000 mennesker. Her hadde russerne plasert 30 konsu12re
tjenestemenn. Og hensikten med dem var jo ikke noe ånnet enn
å bruke dem som spioner.

Derfor har det vel aldri vært en slik glederus i Finnland
fdr som den 2den juni da Tyskland gikk til krig mot Ruasland.
Krig er alltid tungt, men denne krigen er så myc lettere; for det
er förste geng at det finske folk har glcdet seg over en krig.
Og det finske folk var også enstemmig om å gå side omside med
Tyskland i denne krigen. (Bifall).

Den finske regjering er samlet av landets beste menn fma
alle landets partier og denne regjering var også enstemmig om
forbundet ned Tyskland. (Bifall).

Vi kjemper ikke bare for friheten. Vi kjemper for å trosse
bolsjevismen. Vi kjemper ikke bare for å få tilbake Karelen. Vi
kjemper for.hele Europa.

Frivillige fra hele Norden kjemper nu i Finnland. Det
kanskje ikke sikkert at vi haddc behövet disse menn, men det at
de er der viser at samholdet og viljen til å eksistere går foran
noe annet hos Nordens folk. Vi vet også at de nordiske frivillige
samtidig kjemper for sitt cget lands skyld. •Vi kjemper for det
nordiske samhold og i fdrste rekke #jelder dette for de nordiske
frivillige. Det er et gammelt ordspråk som sier at det fostres
hardt som sknl vokse til makt. Det cr vår JaerdoM og den gje1der
idag mere enn nocnsinne.

Nordens folk er vel det boste menneskemateriale i verden
Fortsatt.
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eller ialfell står de fullt på höyde med de beste i veXden.
Det mangler bare treningen, og alle militre autoriteter er
cnige om at deh beste trenihg får en mann ved å delta i en
krig.

Norge kan iallfall være fast forvisset om at den vei det
nu tar vil lede til lykke og framgang fordet4 _

(Bifall).

Verden

O.R. 19.05.
V & V idag holdt foredragsholderen,c± oppgjdr med

byfolkene .og rettet en inntrengende appell til demom gjöre
litt for,å hjelpe•TbondenhU'i disse vanskelige.tider.sHan
fortalte'om hvordan det:eer ut,til å bride-me.d bn katastrofe
fordi bonderne utover landet mangler arbeidshjelp.

Aktuellt. 


0.31,. 19.00.
- Vi fikk höre et intervju med en rcktor Hercid som for-

t,lte om skolehagene. Han fort2,1te at der i Oslo cr 4 skele-
hager. Det cr 6041 clever hvorav 3103 gutter og 2980 jenter
fordelt på 207 partier som orbeider mcd disPe bagen,P, Talt
produserer disse hager grönnsaker og blomstor til en verdi av
rundt regnet 150.000 kroner pr. år.

Peled ravl'i Hadelahd.

O.R. 11.15,
Fra Brandbu meldes at Norges Pelsdyravlelage,kontorer

nU er flyttet til Oslo. Inerud Pelsdyravlslag melder at ut-
stillingen vil bli holdt på Hadeland som vanlig. Det-meldes.

• forvrig-at det er meget.vah8kelig for pelsdyravlon iår.

Jernkorset til C.H. Trondsen. 


O.R. 11.15.
Fra Oflo meldes at C.H. Trondsen cr blitt tildelt jern-

korsct fot ein.innsatTVed östfrontenIskriVer Fritt.Folk.

O.R. 11.15. '
"Nasjo4en" skriver i en leder idag at det er vanskelig

å skjelnc mellom hamstring og en oppbevaring av varer på grunn
av rent ytre grunnex. " .

Vi nå imidlertid ta ibetraktning at det kan bli vanekelig
med transportmidler til vinteren og det er derfor niskelig at
de varer som blir vanskelig å skaffe sencre nå blir jevnt for-
delt utover landet og oppbevart til de trenges på de forskjellige
steder.

Hamstrin o o bevarin .
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Bibe1skolen i 0 lo 25 år.

O.R. 11.15. • •
Idag var det. 25 år siden Indremisjonens Bibeiskole ble

.startet i noen leiede lokeler i'Oslo. Skolen begynte med noen
få elever'og en Imrer. '

Foliti-idrettstevne i Oslo.
• • •

Det tyske S.S. politi i Norge skal i tiden mellom den 5tc og
7de soptember holde et stort fri-idrettstevne i Oslo.

Prisone å as e•Wmmer 8astsatt.

O.R. 17.45. ,
Prisene,på aspetbmme± for iår er nå gastsatt. De blir

.for större tömmer kr, 1.50 pr. kUbikkfot,hvilket skuldo svare
til 48.60 kr, pr. kubikkmeter. For mindre -Wmmer blir prisen
kr. 1.20 Pr. kubikkfot. '

Stor interesse for el 'akt

C.R. 17.45.
Fra Björkelangon meldes at folk der er neget interessert

i den kommende elgjakt. Det later pgså til å bli meget elg
iår.

Don t ske S.S. s'ef i Oslo.

D.R. 11,30.• .
Sjefen for det tyeke S.S. politi kom igår til 0Slo.

Han ble nödt på flyveplassen av representanter for dot tyske
S.S. politi i Norge og konst. Jonas Lie samt endel andre norske
höyere embedsmenn.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15,
Ifölge neldinger til 3lesund,Bergen og Haugesund cr det

ikke neldt om nche sild til-disse kontorer. Fra Uthaug telefoneres
at nocn båter har kastot og fått noe sild mcn fangstenes störrel.ser
er ikke oppgitt. Disse fangstene skel vmre tatt i Innherreds-
fjorden. Til Trondheim er det kommet inn noen bå.ter'ned opptil
15 kasser pr. båt.

Om fisket nordpå meldes at det er bre seifiske nu i
Finmark. Dessuten har d'et vært fisket adski1lig torsk, hyse og
steinbit. Til Promsö har det vmrt tilfört adskillig sei men ellers
har fisket vmrt ubetydelig.

På Mörekysten kar det i siste dögn mmrt fisket noc bedre.
Til Kristiansund N. har det vmrt ftSrt noe mere brosme, lange og
sei enn ft,r.

Det har ogeå vmrt fisket endol kvcite og flyndre. På
disse to fiskealag har det i det siste tildols v-ert atore pris-
fall.
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Landbruks risene.

O.R. 12.20.
Det cr framdeles forsvinnende liten tilfbrsel av slakt

til Osle kjbtthall. Igår kom det imidlertid 51 saueslakt•som
strak ble fordllt til forretningene. Idag kom det amtrent like
mcget som igår. Det var 15. nauteslakt, 25 gris 30 spekalv eg
3 gjbkalv.

Tilförsclen til Oslo er nå god for alle grbnnsakers
vedkommende. Litt lite er det kanskje ennu av sylteagurker og
rabarbra. Det er bra med epler og plommene har begynt å ta seg
opp men det er framdeles forlitc av dem.

Til Bergen har de vært bra •tilförsel av gulerot og
kålrot ellers lite av de andre grbnnaaker.'Det er fremdeles
stor etterspbrsel etter tomater. Noe frukt er .kommet dit men
det er forlite til behovet.

Det er framdoles rent forlite med poteter.

I 0 lo har dct ikke vwt så ilde med potetcr_idag. Men
det vil nok ennu ta en tid fbr vi kan vente oss noc stbrre
tilförsel. De få godværsdagene må bonden i fbrste rekke benytte
til åfå berget kornet.

Det or kommet inn noen få lass som ble fordelt til
forh-mdlere med 5. kg, pr kppor. •

Pm.ene begynner nå sa smått å gj*re seg gjeldende og de
fUrste nyper har begynt å vise seg.

N tt fra Svcri e.

D.R.
Det sVenske lyftforsvarsstyret har sendt ut nye bestemmelser

hvordan arbeidere ved statens og kommunale bedrifter skal for-
holde seg under flyalarm.

Værmeldi=r.

S.R. 22.00
VestkUst og Vncrnornrådot: Frisk byeget vind,

avtagende. Fredag oppholdsv3er.
Noc varmere.

Sbdra Norrlanda Innland: Frisk vind, avtagende
imorgen.

Norra

Fjelltrakter: Frisk til sterk vind,
Noe regn. Kjbligere.

Innland: Nordlig frisk bris
mcd noe regn. Kjbligere.

Fjelltrakter: Frisk vind. Noe rcgn.
Kjbligere.

Stiv bris til kuling,
noc kjbligere.

Vestkysten ytre strbk:
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N tt fra Dannark,

S.R. 22.00.
Det neldes at det danske skip "Malaya"cr krigsferlist

i britisk tjeneste. 23 mann av bcsetningen cr omkommet.
D.R. 11.30

Når statsminister Stauning cr ferdig mcd bchandlingen av sommer-
tiden og har holdt sin siste radiotale i kveld skal han
legge seg inn på Kjöbenhavn kommunalc sykehus for en hjerte-
lidelse for 14 dager.

D.R. 11.30.
I Stockholm ble igår undertegnet en protokell om vare-

byttc mellom Danmark og Norge. Dct dreier seg om import fra
Norge av varer for ca 8 millioncr danske kronerog oksport til
ct tilsvarende belöp. Fra Norge skal hovedsakcligkyipcs
papi=sse, papir og kunstkWning. Dannark skal selge for
det meste lcvnetsmidler.

N tt fra Finnland.

D.R. 11.50.
Feltmarskalk Mannerheim meddelte idag i an dagsorden til

sine soldater at Finnland skal fortsette å kjempe. "Tiden cr
ikke kommet ennu", sa han, "til å bytte sverdet:med plogen."

vvvvv VVVVV vvvvv
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Tille til NYHETSOVERSIKT. Nr, 134.

(Fra B.B.C.'s lytte.tjcneste).

Radiosendin er torsda 4. se tomber. 1941. Fortroli

tt fra Nor e,

Moskva Radio 14.30. På russisk.
.Den svenske avis "itftonposten" skriver i et kommentar

til mangelon på arbeidskraft i dot norske landbruk at alle
skolebarn i'alderen fra 13 år og oppover tillike med deres
lrere nu blir mobilisert for å gjbre jordbruksarbeidc.

tt fra Sveri e.

D.R. 20.50.
Den svenske. socialminister Gustav Möller skal i denne

måned reise til Finn1and.

BvRuske'eksperter skal reise til Danmark for å studere
produksjonen av syntetisk fett.

tt fra Danmark.

D.R. 20.50.
Finske barn på visit i Danmark skal bo i leirer

Jylland.

Det danske 1andbruksdep_trtemcnt•har gitt tillatelse til
eksport av ca 12.000 stykker kveg i tiden 8de til 14de september.

tt fra Finnland.

Lahti radio 11.10. på finsk.
"Uusi Suomi" skriver under overskriften "Varig frod"

at den finske hær's seierrike frammarsj er det enkleste svar
på de propaganda angrep som har vwt ftirt hovedsakelig av
den engelske redio pg presse. Rykter i Amerika om at Finnland
rbeider for en separat fred cirkulerer fra dag til d2g. Disso
rykters hensikt er innlysendo svidt som at den er et forWk
pa å forhindre det uundgåelige russiske militro semmenbrudd.
For å.oppnå dette öves der press på Finnland samtidig som et
forstSk blir gjort på å skape dårlig forhold mellom Tyskland og
Pinnland. Det er typisk for denne propaganda at våre seire på
Karelske Nesset blir redusert til vennskapshandling av Stalin.
Det sies at russerne trekker seg ti1bake fre Nesset av lutter
edelmodighet og godvilje. Denne edelmodighet blir antegelig
bevist ved det faktum at Stalin lar russiske soldater bli drept
mnssevis av finsk ild og at oer 10.000 russere er blitt

fanget. Stalin har også, av ren edelmodighet, overlevert
hundrevis av kanonor og motorvogner, dusinvis av tanks og
tusenvisav andre våpen. Hvor dyktig denne propaganda or plan—
lagt er den dog for plump til a kunnc bedrc, noen. Finnland
önsker og har aldri önsket noe annet enn fred. Finnland önskot
fred'ht4sten 1939 dJ, Stalin gjorde vårt land til offer for figx
for sin kyniske og skumlöse politikk. Vårt land önsket en
virkelig fred ettcr den bittre Moskvafreden da russisks politiok
trykk på vårt land fortsatto uavbruttog de russiske agenters
aktivitet fikk en usedvanlig utfordrende karakter. Russland
bröt fredxn i juni 1941 da det begynte krigen mot vårt 1«.?,nd. Vi
har önsket fred, men vi har vært villige til, selvom vi ikke
alltid har vmrt mrdentlig forboredt, å forsvare våre rettigheter.
Selv nu, da Russl-nd har tvunget oss inn i krigen, förcr vi
den utelukkende for å oppnå fred. Vi er forberodt på å yde de
stbrste ofre for å sikre fred for våre barn og barneb.::rn.
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N tt fra Pinn1and. PortePtt.

Lahtch Radio 11.10. På finsk.
Smomet"skriver i forbinnelse med de finske

seire i Karelen at bare noen få dager etter erobringen av
Viborg hadde finske tropper nådd den gamle stetsgrense. Da
frammarsjen har vært kileformet må det antas at der cr framdeles
mafige russiske gjemmesteder og opprenskingen.av disse vil ta
en tid. Dette vil dog ikke hindre den finske frammarsj når man
tar ibetraktting den vellykkede kryssing av Vuoksen som kunne
ha vært en ideel forsvurslinje for russerne. Det faktum at
våre tropper har nådd den gamle grense til og med på et sted hvor
den går msrmest Leningrad er bevis på våre troppere uover -
vinnelighet. Disse successer har fy1t oss med bcundring for
vår hær og dens ledere. Våre allierte har uttrykt sin beundring
for våre styrkers vellykkede anrep og pekt på betydningen av
den rolle som spilles av den finske h'er i kampen for 4 knuse
den felles fiende. I de hiIsinger og gratulasjoner som er
utvekslet i de sistc fg dPger ser vi de to lands beslutning om
å före krigen til en scierrik slutt. Vår seire har en gang
for alle fått bunnen til å falle ut av den utenlandske
prop2ganda, som forsöker å stille den militære siatuasjon i et
feilaktig lys. I dens forsök på å skjule sannheten til det
siste latcr denne propaganda som om den fchnske frammarsj, som
nå ikke lenger kan skjules, bare var mulig fordi russerne fri-
villig har,trukket seg tilbake fr2 Nesset. Da denne påstand er
falsk finner vi oss nUsaget til å opplyse at vi ikke har opp-
nådd noenting uten kamp.

"Ilkka Sanomat" inneholier en artikkel om "Mainila skuddene"
i hvilken det sies at Finnland har for vane å betale sin gjeld.
Så i tilfellet med "Mainila skuddone" har finnene betalt sin
gjeld til russerne.
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Quisling kommer med voldsomt å 8veri e.

Sp.år et nazistidk Stor-7Norden omfattende w'så Shetland Orkne cne

og hcle Karelen. 


Motstanderc mot N.S. skal f'prnes..

O.R. 18.30.
Hvis våre hjemlige nazister haddc trodd at Quislings tale

vilde varsle en overtagelse av den sivile makt i Norge fra det
tyske rikskommisariat, så vat talen utvilsomt en skuffelse;-• men
de ble da i hvert fall forsikret om at "de hjemlige jddsinger"
vilde bli likvidert ix n22r fremtid og bli erstattet med "posi-
tivt innstilte". Det var likegyldig om det Var hdi eller lav,
embedsmann eller tjenestemann, inn i nyordningen SkUlle de om
de vildc eller ikke. Vilde de ikke ble det verst...fer dem selv.
N.S. skulle seire. N.S. tålte ikkc nocn motstand.

Quislings tale som var kraftig gjennemfdrt og-ofte
hdstet bifåll og latter inneholdt ellers ikket veSentlig nytt,
men•han kom med et ganske voldsomt og truende angrep på Sverige,
som det vil bli interessant å se hvordan svenskene vil reagere
på. Sverige, som i parantes bemerket ikke hentydet nop til ta-
len over sino krigkastere kl. 22.00 ikveld, ble rett og s1ctt
befalt å gå inn for nyordningon cllers

. Quisling spådde i denne forbinnelse et slags Stor-Norden
av nasjonal-soeialistiske stater, som nest etter Tyskland vil-
de bli det betydeligste samfund i det forente Europa. Tre av
dc nordiske land var allerede Gått inn for nyordningen. Våre
vestlige besidde1ser, fortsatte Quis1ing, var ennå i fiendens
hender, men han forsikret at Svalbard, Grdnnland, Island,
Fm'öyene, Hja1tland og Orkneyene skulle bli innlemnet i Stor-
Norden i nTdr-frumtid. Sciren var han.sikker på..Finnland skul-
le få hele Karclen og dermed gjdre:Norden til en slags dy.

At Quisling også kom med voldsomme angrep på "London-
mennene" behdver man i grunnen ikke å nevne. Det var ikke en-
de på forbrytelser disse hadde begått, og landsfo=dcre var
dc natUrligvis. "Jössinger ute og hjemme bdr 1-13re godt etter",
sa han bl.a.,"Kanskje cr dette.den siste sjangsc dere har til
å b1i.omvendt pr. radio". (Latter og bifall).

Quisling opplyste fordvrig at sogneprest Fiisden
Fana ikke var blitt avsatt men bare forflyttet. Ellers fordk-
te han gjennem sin tale å forklare. nyordningen som.nou skr --
nebestemt sOm man ikke kunne komme utenfor. Videre erkl,„gx
han pånytt at Norge vilde få sin frihet.og selvstendighet
bake, d.v.s.•sin "nasjonale frihet oz selvstendighot".

Stormdtet. 


Stormdtet i Colloseum bleinnledet med et folketog
fra Youngstorvet gjennem byens gater. Demonstrasjonstoget
hadde fått meget stbrre tilslutning enn man hadde trodd mulig,
opplyste hallomennen._ I spissen gikk en flagGborP: bestående
av over 100 faneX og f1agg, deretter fulgte unghirden med
konst. Stang i. "Sin enkle b1å uniform", videre jentehirden
og andre-hirder •Også isprengt sine reapektive statsråder, og
tilslutt så de "tUsener på tusener" av voksne fra Storoslo,
som hadde sluttet seg til.

(Fortsettelse)
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Kjempcnitet.

(Fortsettelse)
Colloseun selv var "encstende" vakkert pyntet b&de ut-

vendig og innve4dis ned faner os flass i Nasjonal Samlinfzs far-
ger. De unge bar alle norske flass eller NS-vimpler i hendenc,
oz utenfor stod oppstilt prof. Wilheln Rasnussens vicre bystc
av fireren. Under talerstolen kneidet den gyldne 3rn mcd solkor-
sct o.s.v. o.s.v. Yange v:r ikledt nasjonaldrekter.

Selve salen ble hurtig fyllt og ogs plassen utcnfor ble
etterhvert svart av nennesker son insket hirc förcren.fra dc
store h3italeranlegs som var oppstilt. Barc iT3salen var m3tt •
frem mer enn 2500, s m3tct os folketoget ble en velds mani-
festasjen av Nasjowl Samlings "nektigc stilling i Stor-Oslo",og
av "dct norske•folks vilje til kjempe for, et fritt og selv-,
stendig Norge".

Hirdmusikken ledet av Heggclund og (Birkedal?) spilte
pausenc. D. spilte forivrig sanske godt.

krigkaster fallt plutsclig ut like fir mitet skul-
- le beynne, •men --yvbrytelsen varte barc 4 riinuttordessverre)—

Statsrdene könner nt inn i salen. Vi•legger ogs merke
til flcre tyske representanter som cr tilstede. (Navn ble ikke
nevnt). 51, reiser Hagelien seg og sr opp•ph' talcrstolen. Salen
cr i dette 3ieblikk ruvende full.

Hageliens tale:

Heil og s7al! •
Som fylkesfirer-i Stor-Oslo insker jeg alle velkonnen.

First synger vi vr kanpsang: "Yorge vart land".

(Noen sang hirte vi ikke nen derinot et kraftig horn--
orkester Son overdiVet alt).

Kanpfeller!
Vi skal idag ha den glede3 f. hIrc vr fircr V.Q.

redesjirc for oSs om stillingen son den virkelig cr
Alle de son ellers daglig h3rer p. London .og den jidiske,
prepag-=da bir ta hans tale opp til alvorlig ettertanke.
Dct vil,sikkert gavnc mer onn alle marxistiske. taler. Der-
borte sitter rv3. Nysrdsvold o-r; hans menn, som solste Norge
til bolsjevikkene.

(Fyrop fra salen)
Derborte sitter ogs representnter for h:iire og alle dc.
andre gamle partier os kaller oss forrTsderc. Quisling vil
sen av den gi deri ninste tanke. Slik scr dcres .objektivite:
ut som de s gjerne skryter av.

Men idas er situsjonen en helt annen. Idag har hiirc,
venstre .,'.rbeiderpartict, jidenc os frinurerne tapt spillet.

(flappins)
Slike nenn.vil aldri f. on sjangse igjen ï Norge, det  kan
dere vare tryss for,

(lapping)
Men til alle dere som oppriktis elskerderes fedre-

land9 til dere sier jeg:
. 


(Fortsettolse)
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Hagcliens tale.

(Fortsottelse).
Dere må forstå at idas er Quislins Norses Store sjangse.
(Lansvari klapping,)
Og begrip endelis det at han osså er vår seneste.
(Klappins og t::.ktfast tramp).
Os til allo dc j3ssinscr son ennåikke vil forstå, til

alle dem son ikke olsker sitt fedreland, vil jeg benerke. Vmr
mcd eller not, den nye tid i Norsc konner ihvert fall,

(Elapping)
02 don nyc tids f(3rer cr• VidkunQuislin 2.

(X11Dpp, tranp, hyl, morc hyl)
Og vi quislin2er skal stå bak ham os fremmc Norgcs sak med all
vår kraft.

(Klappins)

kair
Oss kan han stolc på.

(nerc klapp)
Quislinsenekaller man oss for håne oss, mon dette cx

bare.et .slas i yannet. Vi cr beseistret over å hetc quislinger.
(Bifa11)

Vi synes det er et strålendc navn, og undor dette naynct skal
vi scirc.

(Langvarig bifall)
Vi har hatt.noe lignende i Norgeshistorien tidliscre. Dongans
brukte man navnet Birkeb(4.nerne son spottenavn. Ven Birkebei-
nerne erobrethele landet os bysget dot opp, os navnet ble til
heder for alle tider. Slik vil det også gå ned Quislinss ho-
dersnavn. Jeg og alle vi er stolte av å v,3re quislinser.

• (Bifall)
Vi er, Sarden .son kjemper ferNorges frihet og selystendighet.

'(napping)
Priheten er vårt Mål os dette mål'skal vi nå.

(Lere klappins)
Derfor er det dss knusendc likegyldig.'hyad jössinsene tenker
og bier-Det er. bare Quis1in.ss erd.som betyr noe i Norge idag,

(Bifall)
Heil .og sM1 quiblinser! J-2 hilser dere i h.cle lan±ct.

Og nå taler V..
(Lansyris bifall)

(Haselien talte forövris_som.den reno Geob12e1s).

Quislingstalc:

11/41cnsQ. går opp, på talerstolen lydor det ustanselit
heil Os aml nede fra salen. Begeistringen stiger stadig
til det plutselis•blir stilt. Q. taler.

Norske kvinner og menn.. Norsk ungdom!

- Det er en lykke å lve i denne historiske tid, men •
det er ofte vanskelis å gxipe det som skjex. I en slik skjcb-
nessvanger tid er det imidlertid viktig å begripe, og ville
forstå det som er riktis, velse og handle deretter.

Hvilke grundstandpunkter der det da som tiden må be-
dUlmes ut fra.

(Fortsettelse).
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Quislin s tRle.

(Fortsettelse).
Her må vi vru klRr ovor at det som forcgr er on nvjö-

ronde kamp mcllom dct j3diske prinsipp og v4rt gormensko livs-
syn. Sp3rsmålct or: Sknl det lykkcs marxismc, bo1sjevi.sne, dwio-
krRti (),3 de ondc vordenskrzfter p& bc1glorvis Jdelego de gcr-



mlnske folk og do fundamontelc prinsippor som v'Irt smafund hvi-
ler p4, eller skal dot lykkes Tyskland og dc ung, lend å vinne
i dette ragnerokk. Skal det lykkes de germnnske folk 4 rydde nv
vcien det gemle usundo, og byz;c cn ny verden på ct höierc
-2,ette cr det grundstnndpunkt som tiden bedömmos ut

Det skulle- ikke warc vnnskelig for enhver nordmenn som
filer nesjonelt, å •vite hvor hnns pless er; å vito hvad han
skal levo og kjempo for.

(Bifall)

Det cr to historiske momenter som teller idag.
den periodo vi levor denner det seg verdensmakter, dcr

hvor stormnktor dnnnet sog f3r, oz dissc vordonsmekter bckjemper
hverandre. England, pc Forente Sfp.tcr, Sovjettsenvoldet og soncre
også Jnpen er allercdc verdensnekter, og,n gruppercr'ogs Eurb-
pa seg son den fcmtc vordensmakt mcd Tysklend som det store rike
i midten. Detter er .en Utvikling.som dct ikke cr til te fcil
av. Hvad det ikke lyktes for Napolcon og Frankrike„ cr Tysklend
nå iford.mcd virkoliggjJrc, samtidig som dot gir dc enkolto
stRter sin nasjonalo frihet oz selvstendighet. Don nyo ordon
holder p!): å•t'n fast forn.

Og like overfor denno veldigd, utvikling blir spirsmålet
for nordmenn. Skal m.=.velgc England, Europa cllor Sovjett.
Noc fjerde finns- ikke,- og det eksistcrer heller ikkc noc som'.
hetor splendig•isole-tiOn.

Sovjett og Koninintern.konmor ikko p tele, o.g•Norge
h3rer mer til kontinentel-Europa enn til et britisk Uyrike.
England stadige splittelsespolitikk det bli slutt på. •

I virkeligheten her nordmennenc idng intot velg. Ut-
viklingen har allercdo tvungot Norge inn i sennonslutningen
av det nye Europe.

Det annet historiske momont er den bestendc kemp
mellon de gamle verdensanskuelser kapitelisme og bolsjevisno,
og don nyo nasjonal-socialistiske. Yoe fjerdc livssyn gis
det ikke.

Kepitalisme og bolsjovismo or beggc d3dsdimtc bg ct
forgangent kapitel. Dc cr begge undor sin Lndolige likvide
sjon.

(Bifall)
Hvis vi hadde hactdt noe velg, og jog sicr hvis, for

vi har intet, vilde vi de 3nskot 4 få tilbako :pattistTidighe-
tene, de som har 3dclegt landet, hett arbeidslöshot, strei-
ker oz lockouter i sitt spor.

Nci, det gis bero ct velg. Den som tror noc annet  or
on tåpe.

Do ledendc motiver for utviklingon gjenspcilerses
idag to frontor:

(Fortsottelso)'.
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(Fortsettelse).
På den ene sidc jidenakten, og p den annen sidc det nye

Europa. Det son skal stLge mot det som skal falle.
(Bifall)

To tanker står i stål not hverandre. Vår bevegelse som alle som
er. bygget på et idealistisk.plan ledes av en rcligiis stjerne.
Kampen står idag mellon det gud13sc materialistiske 1ivssynet
og don kristne ansvarsbevissthet. Vårt program ex kriStendom i
praksis. De som ikke fatter dette har forkvervet sitt livssyn i
matcrialistisk retning og.blitt kunstige j3der.

Jcs tror på skjebnes spi11, og jeg vil rcpcterc nocn
kjennsgjerningor hvor man kan iaktta og pekc på skjebnens hånd
det store spill, son viser at utviklingen har noc skjebnebe-

stent ved seg som det ikke nytter å kjempe not.

Tyskland ble drevet inn.p n banc son utviklingen selv
vildc ha frem. Adolf Hitlers opprinnelige mål var som vi vet,
cn ren tysk nasjonal oppgavc, gjenreisingen av Tyskland-. Han
vilde,bare fullföre den oppgve.som Bisnarck hadde bogynt.

For 4 nå sitt nå1 forenet han nasjonalismen og socialis-
nen til en sterk og skapende-tanke: nasjonal-socialismen. Der-
mcd vildc han fornye det tyske folk og sanle det i det stor-
tyske rike. Ut over,detto vilde han sikre sitt verk ved fred
i Eurepa ssrlig ved samarbeidet ned England. Sammen med det
germanske broderfolk vilde han inn1cdc et samarbeid til fel-
les forsvar og gjenoppbyrgging av Europa. Dere husker hvordan
han gang etter gang forsikte alt for cn fredolig 13sning og
til og med foreslo avvepning.

Men England vilde ikke h3re snakk-on nocn likestilling.
Det eneste sorjble oppnådd•var at.den tyske flåte skulle va3rc

tredjedel av den engelske.., England og Frankrike så mcd
missn3ie på at Tyskland bygget seg selv opp innen fra. Og da
Hitler ned et mer enn rinclig forslag foreslo en fredelig ls-
ning av grensetvisten ned Folen, var svaret bare en krigser-

Dcrned var det' tyske spörsmål b1itt et curopcisk spirs-
mål. Tyskland ble tvunget til å besette det cne landet etter
det andre mot sin vilje etter atv En:gland badde trukket .sen
inn for.å tjene sin egen sak. -

Pakten ned Sovjett vx fOr,Tyskland et niddel for fred
for å sikre kampen mot England,,'Mon bolsjevikkene nret ver-
densrevolusjo=e planer og sluttet seg til Tysklands fiender •
for å rette dödsstitet mot Luropa. Hadde dette ikke skjedr-:

allercde ha bukket under.
'Rare hvis Tyskland vinner kan Europa sikres.not faI

fra ist. Taper Tyskland kan England ikke-stoppc bo1sjevianc4,
Tiden rykket n3rnere for.bolsjovikkenes overfall-på

Tyskland, et overfall son dc hadde vontet på og forberedt
seg til i 20 år. Men heldigvis for Europa og for, oss alle,
kunne.Tyskland ned tilstrekkelige krefter nite•dette overfall.

AllianSen mellon England,, Dc Forente Stater og Sovjett-
samveldet brang Japan til å rn'e på scg, og derned' ble .den
Icimp•som bgynte som et tysk spörsmåLtil ct-verdenssprsmål.

Således ser vi Tyskland likefrem påtvinges,sin'skjebne
so Europas nyordnende nakt og redning.

(Langt bifall)
(Fortsettelse).
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(Fortsettelse)
t denne merkelige skjebne er filllbyrdet not.Tysklands viljc

og utvikler seg seicrrikt, viSer at Hitler.cr skjebnens redskap.
(Bifall).

N4r j3Ssingene sammenligner Tysk1TLnds kamp mcd bolSjevik-
kene Med Napolcons tog i 1812, s. viser dette hvor lite de -for-
str av den nyc tid. De scr ikke forskjellen.

Rent militT3rt var Russland denne g2Jigangriperen, og ikke
forsvareren som uten tap kunnl trekke sin 1-= uskadt'tilbake til
landets indrc. Bolsjevikkunes egne angrepsplaner blc Ulykken for
dem. Ved samle sitt materiell ved grensen mistet.de:ved Tysk-
lands dristige slag stirsteparten av sin slagkraft.

Men det viktigste som skiller de.to felttog, og soM vi-
ser hvor overfladisk jssingene cr, er det idemessige grundlag.
Napoleon vilde fire den f=ske revolusjon fra vest mot 3st.
Den j3diske revolusjon bep:ynte i Russland oM bröt.sammen da den
vilde.trenge mot vest..Dct den omvendtc vciiinder Tysk-



lands ledelse. Skal man trekke noc resultat av historicn s. leg-
ger Tyskla.nd'n grundlaget for fred i Europa.

(Bifall).
Englands ide Under Napoleonskrigcne var blokerc Euro-

pa. Her•er det utvilsomt likhetspunkter ogs idag. Men Napolcons
storarme'brit sammen i Russland. Det nyei Tyskland derimot sci-
rer over bolsjevikkune og skaper dermed.grundlaget for en
seicr oVer England og scnere for en nyordning i Europa.. Napo-.
leorrsa engang: Jeg har tatt fcil ikke,politisk, men i 21.ten

gjenneMfre min politikk. Adolf Hitler har ikke tatt feil
hverken militwt eller politisk. Boslsjevismen er idag brutt.
Lussland tapte krigen.

(Bifall).'
Nr linjen Petersburg Moskva snart cr brutt,. og Petersburg
erobret,-vildet bli letterc overvinne resten av landet, enn
det var for bolsjeVikkenc ta hele. tsarriket. Det bir.jössin-



gcne'merke scs, og de bdr hire godt etter, far dette cr kan-
skje siste sjangsc de har til bli omvendt pr. radio.•. •

(Voldsomt bifall, taktfaste rop).

jJadjonal Samlings oppve cr sikre den nyc orden i
Norge, og hjelpe Tyskland i nyrodningen av Europa og til
dets seier•som ogs. er Norgs seicr.... •

(Bifall).
og • gjennemfire en hensiktssvarende-regulering av forhol-
det mellom Norge dg Tyskland. Dette mcdfdrer at vi m. opp.
rettholde un fiendtlig holdnin.bdc til England eg bolsj,
vikkcnc.

iNgrcpetp Sverige den svenske presse.

Ov_rfor andr, land har vi i Norge alltid holdt oss
n3itralt, i alle fall overfor de skandinaviske land. S-2rlig
gjelder dette for Sverigc.

Det er derfor !iedikende forstemthet at vi cr vidnc
til den uvrdige holdning og f-lske asitasjon, som drives
mot det Nye Norge av dun svenske presse.

(Fyrop).
(Fortaettels(:).
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(Fortsettelse).
Detv droicr seg om, den simpleste 13znpropaganda som jiensynlig
tar sikte p å gi svonskene en falsk forestilling om forholdene
i Norgc. Det er bu'e opplagte og bevisste.uandhoter sw.1 gjenzis,
lign og tgrvelig personlige angrep, don rene London radio.

(Villt bifall).
Som regel er ogs London radio kilden, når da ikke denne refere-
rer mcldinger i svenske aviser fra såkaldte svenske korresponden-
ter i Oslo.

Jeg kan nevne en rekke kksemplor på hvad ,jez her sier.
Såledos skrev f.cks. Svenska Dazbladet den 21 guzust at man i
Norge foretok tvanzsutskrivelsor for den russiske krig. Stock-
holmstidningen skrov den 24 august at Nord-Norges hird var mobi-
liscrt og at den til og mcd skulle settes inn for bevoktning av
den nye storc konsentrasjonslcir der oppe.

(Latter)
Det hadde vwt sammenstö± og det ble skutt.

(Mcre latter).
Sar= avis brazte ogs'; meldingcn om at sognepreston i Fana,

skulle ware avsatt, oz at det ikke sku1l vrc lykkes
å skaffc ham en ettermann, mens sandhoten cr at han cr blitt
forflyttet ti1 et annet embedc av "kirkedepartementet", og at
biskoppen på vanlig måto er iferl med å utpekc hans stedfortre-
dcr. En annen avis visste å bcrette om alskens hungcronöd og
elendighet i Norge, og at det skulle were blitt begått de ver-
ste grusonhctor srlig av hirden.

(Lanzvariz latter).
Den store svonske avis GJteborg Handels Och SYJfartstidende
skxcv sogar i en redaksjonell artikkel at dc norske statsråder
måttc ta pormisjon for å berolige sine nerver.

, (Lgtter)..
En a.v dcm sku17_e were reist til Skodborg i D?Jimark hvor man
imidlertid anså hans tilfello for for alvorlig og sendtc hgm
tilbakc igjen,

(Latter)
Ban skulle nå vre på Dikemark.

(Were latter).

Slike lavtlizgendc ligner finner altså don svenske pres-
se det forenclig å scrvere. Dc cr helt missvisende ca preget
av en uforskammet jidetone, ondsinnedc,,hatske og infaMe og
struttende av storsvensk selVgodhet.

(Pyrop og bifall)
Dette har de drevet med helt siden Nasjonal Sam1ing overtok
makten og de later dessverre til å ha blitt snarcre verre i
den senerc tid.

Jeg skal barc ikke snakke om hvad de sier om mc!
(Bifoll og latter)
Etter deres meldinger står jeg også på xnnen av .sind-

sykdom.
,(Latter)
Den'samme svenske.2,vis jeg nevnte skTiver f.oks. om

Riiser Larsens tale over Londonrgdio fornylig, gt den som
lyttet til hans angrep på Quisling og hans kene kunnc foxme-
lig file en veldiz neve,gripc en om strupen.

(LatteT)
(Fortsettelse).
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(Fortsettelso)
Man kunne ikke undgå å f31c det uhygEcligo da Riisor .Larsen av-
sa dommen over Quisling, fortsatte donne avis.

(Mere 1atter).
Slik males det side opp og side ned i do svenske aviscr,

og de Eidder ikke engang å refcrero riktig. I virkeligheten var
Riiscr Larsens sistc tale ikke rettet tilmin kone, mon til fru
Jonas Lie.

(Latter)
Ja, jeg•kan nevne slike cksempler i hundrevis. Arme quis-

linger sier svonskenc. Vi.sicr arme svensker
(Vill bozeistring)

som dTzliz må lcse.slikt. Dct or-trist at svensker onnå er-
s,?1ufrie at de finner smek i denslags j3depropaganda pg .tror på
den.

S2,ken har do.også on 2.1vorligere side. Det.or uh3rt at
en regjering som kaller seg nditral, kan tillate sin-presse
opptre slik. Den må vite at denno propaganda som direkte-xx or
rettet mot Norge også indirokte .er rettet mot Tyskland.

-Man må ve oppmerksom på det cr dct nyc fremtidens Norg.c
de bakVasker..

(Lengre
Sverige trenger Norge mer'enn Norge trenger Sverige.

(Pif211)
Vi blander oss ikke inn i dercs forhold, men vi må o:gså forlan-
_ at-holler-ikkb de'blander seg bort i våre forhold. Dem vil •
vi ordne som vi vil.

(Bifall).
venskene sitter fromdelos ved sitt sm3r2:åsbord mons

r.:urobas skj-ebno avgj3ros under stålhjelmen på slagmarkcno i
dc russiSke skoger-og •påd.cveldige russiske stopper.

(Bifall)
Om Sverige tror seE å ligze klar på grund av sin beligzenhet,
så må de ikke innbille seg at do. kan holde soE utenfor i lon-
den og ikke dolta i den bcvezelse som nå driver Luropa from.
Det tok 300 år 4 innföre kristendommen i Sverigc o; bare 35
år i Norge. For oss kan de gjerno liEge 100 år.. etter

•
men for•dct nordiske broderskaps .skyld- 3nsker vi at Svc-

rio finner frem til nyordningen je för jo.heller, frem til
fritt og moktiz Nordon.

(Bifall)
Vi tilstrober ikke for Norge nocn lederplass i Norden, mon,
kun et felloskap hvori enhver får det livsrom det tilkommor,
os.vi forlanger av Sverige at det innstiller sin lip;nprepgn-
d r:lotoss, lar oss i fred få byggc •vårt-ogot land fri for
svenske chikancricr.

(Vill beseistring)
Hvis ikkc svenskene zår mcd på lisse rimc lige krav, vil de
dermed skape et evig, bittert hat Mellom dem og oss, og on
gjentaelse av forholdet fra för 1905. Vi akter ikke 5's.cm-
re .mcd s=c mynt oz starte repreSalicr, men vi..kan ikke stå
likogyldige til dettc. Vi forlangor kun at •man-ikke,lyver•på
oss, og vi appelcrer til dot svenske folks nordiskenke.

(Bifall)
(Fortsettelse).
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Quis1ings tale.

(Forteettelsc).
. Hvad .11ors den,almindelige situasjon i Nordon ang.='?.r

kan vi konstatere at den nye orden har ntt overtaket i-sin al-
mindelighet.

(Bifall)
Dc gam1e,norsk0 dyer cr cnnÅ riktignok for tiden besatt av fion-
den , men Pinnland er det allcrede-lykkes sikre gronsen mot
öst. Vi kan si mcd sikkerhet at hulc Karelen snart 11.1 tilfalle
Pinnland,og dermed vil det w3re skapt on grense for Norden som
barc vil bli- tredjcparten lang som den gamlo. Norden vil bli
som en dy regne med=et flateinnhold tre g=ger stort som
Frankrike.

I Danmark har nyordningenalleredc on'aVgjdrende innfly-
- telse bg dot danske. nasjonal-socialistiske parti :.erobrer daglig
terreng.

(Bifall)
Finnlnd er Tysklands krigsallicrte, o .::tterhvert m.

dette m:edfdre ogs en indre gjonoppbygging. Det.er etorke kref-
ter i gj7.3re for en nasjonal-socialistisk nyordning, og'disse
krefter er allercde representert i Finnlands regjering.

(Bifal1.)
Såludes- kan man alts sc.at den nyc tid har overvunnet

tre av de nordiskc land, og at den n. helt-har omringet Sveri-
ge. Nyordningens bblge har-overskyllet 11 av Nordens 17 mill,
ogfden vil • ifdlge naturens orden mtteoverekylle

--Svcriges 6 millioner mennesker. J3dene i Sverige ser dette kom-
mc. pc,t er derfor de er s hatske. Men n!'“ dagen er der, da

•vil  det bli til lykke for Sverige og alle de.nordiske land.
(Bifall).

Den-'dag er n=cre enn de aner de som trossor-tidens lov, og
den dag Vil bli on lykkelig dag for. Norden.Sammen vil vi ds

en stor fremtid imdte, og nest Tyskland danne den. kultu-
relt og dkonomisk strstc makt.i Europa..

(Bifall), • ,
Det ligger verdensmulip;hoter foran oss gjennom .vre naturlige.
rikdomMer har vi barc kraft til gjennemfdre -vrt m!?).1. Jeg-
tviler•ikke p. at vi.vil- etter at England cr-beseiret,
vire gamle besiddelser tilbake. Svalbard,' Grdnnland, Is1and,
PTsrdyenc, Hjaltland-og Orkneyene skal-igjen bli

(Langvarig bifall).
...slik at hele vrt naturlige livsrom blir sikret.

Nyordningcn sk.:d gjennemfdres.

Hovcdm'cilet for Nasjonal Samling har alle dager uten
undtagelso wart verge det norske folk, og huvde dets
n-:sjona1e selvstendighet. Ved vre motstanderes hensi•tslö-
Se öT;forbryteriske spill ifjor gikk megot tspt vårt land
ble besatt, og vi stod i fare for ogs'3. mistc vNr selvstendig-



het.
VrI fdrste og stdrstc oppgave ble derfor da vi ovurtok

makten, gjenvinne den frihet og selVstendighet som v23.re
hjemlig.e j3ssingur hadde forspilt.

-nr vi dcrfor ri?1, mcd forvissningen om en stor nasjo-
nal fremtid, kan si med sikkerhet at vi fr 171r frihet ,c)7;
selvstendighot tilbake

(Lanzvarig bifr,.11)
Fortsettelse).
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Quis1ings tale.

(Fortsettelso).
så skyldes dette ikke lig1and,* den r3mtc kongc, Nygårdsvo1d

eller hans menn, ten.p4 den ene side Adolf Hit1er. og på don
annen Nasjona1 Snmling.

(Bifall).
Alltid 11T:r vi i'Nsjona1 Samling hevdet Norgcs nnsjonale inter-

- esser  og  kjmpet for dets frihet og se1vstondighet.
. . .

Det cr også vå-rx ungdom i regimentet Nordland, Vikins og.den
norske legion som.viser seg som virkelige nordmenn og beviser
nt de mente noe når dc sang: Også vi når det.blir krevot, for
dets fred slår lcir.

. (Bifn11) . •
Det cr Enzland og dets nerske azenter som f5rte oss ut i ulyk4
kon. Deres f3rer med x "Alt for Norge" i sitt skjold.har bnrc
Gjort alt for å 3ke vanskelighetene for vårt felk.:

(Fyrop)
Men de har heldigvis. satt scg en oppgnve som overstiger.deros
og deres alliortes-krefter.

Hadde de fremgang kunne dette bnrc före til ulykker'for vårt
og skulle de nå sitt mål, ja,.da vilde det bety Norges

fullstendige•3delegselse.
. Ofte cr det vanskelig å forstå tidcn for mange-. Dc hcv-

der nt i fremdcles er i on slags krig ned Tysk1nd, at.vi er
1r3rtatt og.at vi ikke ennå'har ordnet noc frodsforhold, rcttc
cr riktignok, men j3ssinzencs kommc vildc bare bety en bytting
av besettelse, .cn bytting som i nlle fall gudbrandsd3lene kan
bevidne ikke vildo w.ere til vår fordol. Men jössingenc tnr
fcil'hvis dc-tror det skal lykkes for dem. Bare 3nsket om
en bolsjevismc i Norge er en forbrytelse.
-

Idag burde denne sak v-.3re klnr for alle. Dercs seier vilde
bety vårt fedrelands ruin. Det cr dem som er ferr-.3dere.

'
I ders program heter det nt Norge skal innlommes i Sovjett-
sanveldet. Hvordan kunno vel :Ingland'vinno uten nt belsje-
vikkone besetter 'Nord-Norge? De nå.dn forstå disse fo1k at .
Ensland ikke kan stoppc.bolsjovismen i Europa. Er det det.
de vil de engelsksyke jissinger?

Når det gjelder våre hjemligo jissinger må disse for-
stå at det nå or alvor. Man knn ikke trekke for store veksler
på den tyske langmodighet. Det har ingen'hensikt å lulle
folk inn i fnlske forestillinger. Okkupazjonsmnkten har rett
oz plikt til å gj3re alt for å vinnck krigen, og kan ikke.
finne seg i å stadig bli motarbeidet på de forskjellizste
måter. Det hnr da også v'ert nidvendig.å treffe strenge for-.
holdsregler. Jeg bchiver bare•å nevne erk1-a,ringen on undt2--
gelsostintnnd og inndrazelse nv radioapprntene i en rekke
distrikter. Vi bir huåke på at Tyskland her har retten på
sin side. De- er-her for_å beskytte:vårt land og også kjempe
for den cridclige scier, en scier som også er .var seier.

Også vi i Nasjonal Samling har en.kamp å fire for lan-
dets frihet oz sclvstendightt. Det cr bare bekla&elig at vi
må kjempe mot egne landsmenn. Men vimå fortsettêvår kamp.

(Fortsottelse).
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Quislinp's tale.

(Fortsettelse).
Vi kan heller ikke lenger tle handlinger soM direktc eller -in-
direkte hindrer oss i 4 n4 vrt rn1j. Vi krever n av•alle og i
fdrsto rekke av vro mebcdsmenn og tjenesteMenn0 en positiv inn-
sats for Norges sak.

(Langvnrig bifall)
Og ingen kan bebreide oss nt vi uskndeliggj3r de som vil Mcleg-
ge det vi har bygget opp.

Vi har alltid gitt vro motstandcre en fair sjangse, og
vi har gjentagne'ganger p det innstendigste ndvart mot mot-
nrbeidc ess, Dc somm ikke dongnng vilde h5re fikk föle, og 211e
vil n. f murke vr styrke og besluttsomhet.

(Bifall)
De som ikke har villet fJlge .vre adVnrslor ta konsekvensene.

(Bifall)
Jeg sier ikke dette for true, men for gjdre det klart for
211c at vi mener det alvorlig. De kirkelige prelater, mange
embcdsmenn og andre innbiller seg ha en cvig rett til å regje-



re, men de hnr forspilt sin misjon.
.(Bif211)

De har f3rt folket på falske  v•ier,  og dermed fortjcnt å for-
.

svinn uten sang og klang.
(Bifall)

'Disse sm klikkene tilleuer sug sely större. betydning enn and-
re har, mcn stikker man hull p. dem faller dc samMon som en
barneballong.

(Bifall)
Du_ser knnskjessinc priv.t interesser truct, og de cr truet.

(Bifall)
DisSe klikker må fjernes.

(Bifall)
rje som hirte Prankrikcs fircr Pctain tnle, erindrer

at-han henviste til visse elementer som stod mellom kam og
2rbeidet,for folkets fremtid. De husker at oyer 700 offent-
lige tjenustemenn ble avskjediget'p4 en gang.

(Bifall)
Tror jissingene at vi er mindre besluttsommo tar de feil.

(Bifall).
Vi har vnrslet og det er: didsens alvor. Man hnr hatt mange
m?tneder tilå tenke seg om. Vi fjerner enhver tjenestemann
höi og 12v, som saboterer nyordningen, og setter inn nye'
positive krefter.

UJangvarig bifall, traMp og hyl).
Utronskingen går planmessi.g for scg., og den'kommer til å bli
gjennemfört til siste slutt. Det er umulig for oss•ikke å tn
hensyn til landets  vel.

(Bifn11)

Jössingene finner nå også på de latterligste ting.
Hvad cr i*dette for noe tull atde ikke vil hilse? Kan
det tjene til noe? Vi ur barc glad til.

(Latter)

Glem ikke at det cr lett nok å komme i nrbeidslcir
sammen med durus nllicrte, de bolSjcvistiske krigsfanger...

(Ltter)
(Fortsettelse).
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(Fortsottolse)
eller til en jjssingkoloni i Fussland...

(Bifall)
Det cr også et sörgelig.syn for nasjonalbovisste nordmonn

se det norske flagg bli brukt til norsk-fiendtlige. demonstra-
sjoner...

(Fyrop)
... eller Nasjonalhjolpons morke. De syntos kans#je det var kjekt
dette. Mcn. når de må betale hundrotusener av kroner til Norges
Statskasse, blir.dct kanskje ikkc fullt så kjekt og morsomt.

. (Muntert bifall) •
1Jt dette kan syns latterlig, men tidcn er•ikke latterlig for
dem som ofrer sitt liv frivillig i kampen mot bo1sjo\d_smen.

Det cr heller ikke latterlig når London radio oppfordrer
til politisk mord til og mod for barn.

(PY) •
Det kan kanskje lott f5re til uhyggclige kjennsgjerninger. Vi
vet at Socret :Scrvice gjerne vil provosero til handlinger. Men
de vot hvad som vonter dem.

(Bifall)
Hvis ogEÅ det noengang kan påviscs nconomisk boycott mot.

ot hvilketsom helst modlom av N.S., så vil disse oge f b3tc
slik at de vil kommo til å angro resten av sitt liv.

.• .(Mgct iangvarig bifall)
böyer ikko av for noon terror, terror må brytes med terror

og med disiplin mcd bakt bakom.
(Bifall)

FJrst og fremst er det aktivitet og handiing, tro på
Norgo og loyalitet som dot nå krevos. .Nasjonal Samling er,
nå forholdsvis lik• sterk som fascismen og bolsjovismen
f3rst blo mange år otter maktovertagelson.,

(Bifall)
Vi har nådd den styrke som or njdvendig for.ot statsb-erende
parti, og hver dag legger vi. Under oss nyc områder.

(Bifall)
Don nasjonale•bovegolsc griper om seg med-uimotståelig kraft,
og den kan ikke lenger slås istykker.

(Bifall)
Makt uten rett er tyrrani, og rett uten makt cr kun en frase.
Vi må•brukc.makten for at retten skal skjo fyldest, og det
gode kommu frem.

(Bifall)
Vi byggor p folket, mon mot folkufienden skal vi stå rolig
frem og. med klokskap nöitraliscre•d.em i tur og ordon.

(Bifall)
Vi skal kuu all motstand inntil folket er overvunnet for
den nye orden.

(Bifal1)
Vårt-storc nål skal vi nå, det som.vi har formet slik: Nor-
ge skal ikke bare bli fritt, det•skal bli stort•

Foredraget.soffi vartc ca.. 80 minutter fulgtes-av et
voldsomt bifall og Heil og Sal rop for ca.
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Juryloven oppheves fra 15 oktober.

D.R. 11.30. (Litt utydelig)
Det norske "Justisdepartement" har utetcdt cn forordning

hvorved "Kcvningeinstitusjonen" opph,ves fra 15 oktober. Istdet-
for jyry vil 3 do=ere og 4 1'3gdommere avsi kjennelsenc? For-
ordningen omfatter vidcre en rekke beste=elser om appelasjons-
rett o.s.v.

Normanna-utstillinsen åtner imorgen.

O.R. 11.15.•
,Nermannautstillingen som åpner imorgen formiddag mcd ta-

ler bLa. av konst. statsråd Gulbrand Lunde, vil bli on fyldig
representasjon au nordmenns Virksomhet i utlandet.. En inter-
essant sal behandler de forskjellige sider av den norske ut-
vandring, en annen er viet den norske skipsfart.

Den siste ea1;, den såkalte vonklusjon".står.helt i
Lundes valgsspråks tegn: L.?.ndet vårt gir oss mer enn vi visste.
Norrdnafo1ket rire ilden. (Det var en setning imellom her som
vi ikke fj.kk mcd).

Verden oP. Vi.

0.D.
Under denne programpost var 1yttexforho1denc dessverre

moget ugunstige, o,n; det var barc bruddstykker vi kunne oppfat-
te. Fritz Ih1en behandlet imidlertid såvidt vi kunne ferstå
en artikkU i Fritt Folk for idag, hvori e.vison hadde'tatt
for seg ot brev fre: Statsminister Ny.:;årdsvold til statsråd
Ststad datert september 1934. dv brevet oppfattet vi:

Kj,we StjStad.
Denne sildesentrale:n du har skrevet om skal avgjJrcs

i Statsråd idag. Jeg vet ikke hvordan stemningen blandt stats-
rådene er, men jeg tenker Stavanger vil gå av med seiren-

(Flere setninger fallt bort, var noc orl Stavanger- og
Haugesundefolk)

Verre folk å ha å gjöre med har jeg aldri v-3rt ute for.
Jeg vil sende deg dissc linjer for å visc at en så

forholdsvis liten sak, som hvor en sildecentraI skal ligge,
(Resten fa1lt ut)
sOver nyttår går vi. Da har vi oppnådd ikke hele folket

arbeid,›men. helc folket i sverd.

Mere kunne vi ikke hdre os hvor Ihlen vilde med det
vet vi ikke. En setning snappet vi imidlertid opp på slutten:
Mange av de dårligste nordmenn er.rJmt,fra

Legionen sendt telegram til Hitler.

0.P. 2045..
Etter Finnle.ndsm3tet i i.eulaen igår, sendte sjefen for

den nørske,1e/gion, major Kje11strtp, fi1gende telegram til
Hiller:

Legion2.3rer samlet til mite i e,ulaen sender Tysk1ands
förer sin hjerteligste hilsen. Vi stiller oss mcd stolt gledc
ved sden av Finnlrnd i kampen mot bolsjevismen under mot-
toet: Seire eller dö.
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Glassmester Larsen erindrer fra sin politiske kam tid..

O.R. 16.00.
Glassmestcren, som snakket som om kampenhaddo slitt

sterkt på ham, sikk så langt tilbake som til, 9 juni 1880 don.-
sang hn_re utspiltc bin rollo, som han sa.

I Unionåstridens daser var jeg venstremenn mcd liv og
sjel,fortsatte han. Målet var densans ikke bare et fritt Norse,
men også et nytt Norse. Det lyktes også venstre å skaffe oss
et fritt Norge, men ikke ct solidarisk Norsc. Vi fikk arboider-
partiet og bondepartiet som begge dro hVer sin vei,-os det hele
ble planlöst os en alles kamp mot allc. I etterkrisstiden blc
kl3ften ennå dypere mellom by og land, arboider og borger.

I alle disse årene spurtejeg meg gang på gang om det
ikke skulle finnes en mann soM kunne raea istand til•å samle ,
landet. Yansens arbeidspress var for sort, os Ltiehelsen var
kanskje fer sammel for dette kjempoarbeid. .irbeiderne var og
blc antinasjonale, os 1ot sin'ledelse bli ct underbruk av den
tredje internasjonale. Hvor var det Llitt av det sunno folke-
vett .fra Unionsstridens dager. •

Helt til i 1932 måtte jeg vente, forsatte glassmostcren.
Da reiste en statsråd ses i Stortinget og viste for f3rstc gang
tydelis os klart at våre arbeiderpartilcdere var landsforn3dore
og arbeidet for å innlemme Nore i det bolsjevistiske systom.
Det var Norg!,es stemme jeg gjenhrtc i dette mannfolk, denne
kjempe, som var i bosiddelso av sådan fedrclandskj-3rlighet.
Stortingsm3tot ble en nasjona1'vekkelse for meg og osså for
mange andre, og jes sa til meg,selv: Her har vi mannen.

Etter den dag sa jog Vidkun Quislinss prosram Min hele
tilSlutning. Jeg visste at jpg dermed vilde komme til å w3re
mod på å skape den virkelisc socialc rettfordighet, og jos
er forsyntt takknemlis for at jeg har fått lov til å vre
med.

La bare folk skjelle mes ut for en landafo=der, slut-
tot han.. De forstår så allikevel intet av det hele. Skjolls-
örd'enc virker barc 2ot sin hensikt For Vi lever idag i en
stor tid, og Norge som var ct rike skal bli et folk. Gud vel-
signd gamle Norgo. Heil os Sæl.

Politildrettsstcvne på  Ullevål

0,1. 18.00.
Folitildrettsmestorskapet på Ullevål idag ha.ide samlot

over 500 deltagcro, både tyske og norske'. Mange h3icre tyske
offisercr og SSHfolk var tilstede, os osså mange kjendte nor-
ske deriblandt.statsrådenc Stang, Huetad os Lie, "generaLil
Fr,nich-Hanssen ete.•Stovnet ble åpnct av sjefenfor det tys-'
ke ordenspoliti, gencral (Meissner?).

Blandt norsko deltasere morket vi oss: Filert Lund
fra hirdon, Per Lic, Systa• fra hirden, Uggland,. Hans Bråtcli,
Enselsen og Tore Lund.Per Livandt 1500 m. mod Eråten på
annen plass. If3lsc hallomannen skulle denne norske ,dobbelt-
seicr w3re blitt 13nnet med kraftig bifall fra tribunono,
men dette• hörtc vi HP,rstad•fra Oslo :politi
vandt spydd med 61.70 m. Noen av resultatene'Skulle visstnok
ha v.23rt ganske bra.
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Dct svcitsiskc konsult stcnp-os.

O.R. 20.45.
Dct mc1dos fre Bcrn et Svcits her besluttet stene

ditt konsulet i Oslo.fre 1 oktobcr.

dyrokjTtt.

O.R. 20.45.
Prisdirektor,etct hor festsett nyc m-lksi=1priscr p dyre-

kjitt, kjJtt cv rcin, c1G*, hjort 011Er rdyr, for s1,(:; til gros-
sist. N3rmcrc nnkclthetcr .viscnc.

Motorjekt forlist. 


17.45.
Y'otorjkten "IJ:?.ur" ev Borcn cr forlist utenfor Jung-

ho1mcn, meldcs fre Trondheim.

Forornin; on omsct-iin ev kr-ftfor.

17.45.
I mcdho1:1 cv tForsyninsdcportcmcntcts" forordnini:

7 :pri1 191, h.r circktor-..tct for provi ntorini: og r—.sjoncring
utgitt forskriftur for rt,,sjoncrinP.. og on etnindev kreftfor.
N=crc Lnkclthctor

21,3111ukkincn for skolebern utsettcs.

0.E. 17.45.
Som tidligcrL mcdclt v1).r dct bcstcrqt

fri fr 8 til 22 septembcr for 21, de1t' i b3rplukkin.ennu
tid cr nt for:ndrct til 15 til 29 scptcmber.

	 vender hjen fre:. Brcslu.

0.R. 17.45.
30 medlemncr 2.N7N.S.U.F. som 111,r dclts,tt i dct curo-

pcidkc idrettsstcvnc for ungdom i Brosleu, vcndtc idn,g til-
be,kc til Oslo.

Dcutschc loni:tshcfte utkommcr m-d n, tt nummcr.

O.R. 17.00.
Dcutschc Mon:Ashcftc in Norwogen cr ncttop utkommet

mcd ot.nytt nummer inncholdondo bl.e. ovcr 100 fotogrficr
?.v 11(5i Vordi. Hcftct kostcr bnrc 2 kr, o.utkomr.Cr pi Stc-
ncrsens Forleg i Qrubbcgten.

b.lytt mitc i Au1Elon-
•

O.R. 17.45.
Torsd:-.:g 11 scpt. holder Yorsk-Tysk Sclsk2.p mitc i

H=sun vil lcsc opp.
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Fiskerime1dinp.er.

O.R. 12.15. Sildefiskot: •
Fra Haugesund og Bergensdistriktone forc1igger det frem-

deles ingcn noldingor om noe fiske. Av de tidligere innmeldtc
stens cr mosteparten nå tatt opp og fangstenc

0,gså i M3ro synos fisket å ligge nede.
Pra Uthaug te1cfolleros at det inatt blo satt et stung.på.,

250 hl. ved Stokksund. For3vris neldes om noen mindre stong
hist og her. • _ .

•On. drivgarnfiskot i.Innhorradsfjordcno er det ikke inn-
löpet noen meldinser idag.

Brislingfiskct:
Om brislingfiskot mcldes at det cr tatt ncon nindre

fan,gster i Oslofjorden. Storparten g,r til herme-tikkfabrikkone
for ansjos. På Vcstlandet har dct vm-b hclt stillc.

Makrollfisket:
Om makrellfiskot forclisser det barc sparsomme moldingor.

Noon nindre fangster cr tatt innovor Oslofjorden os likeledes
vestpå.

Bankfiskot og det 5vrise kystfiske:
Borgen blo zisto ukc bare tilf3rt ubetydolis nindrc onn

i uken f3r. For f3rste gang i denno scsons kom dct ondel loven-
dc torsk fra Sn3la, oj også cllors gensk bra med palo og  lyr.
Hvalkj3tt kon det dcrimot mindre av. Priscnc var dc samme som
f3r ovcr helc linjon.

Landbruksnarkedet.

O.R. 12.20.
Tilförslonc til Oslo Kj3tthall var idag litt mindre

cnn igår. Ialt kom det 13 nauteslakt, 1 gris, 11 spckalv,
og 11 gj3kalv, mcn inson sau.

De nye prisor på ortor er nå fastsatt. De vil ligge
10 3re ovcr de gamlo priscr.

Tilförslcnc av gr5nnsakor til Oslo or gansko bro om
dagen skjint det skortcr på bönnor, sylteasurker og rabarbra.
Ogs^ sopp kommor det mogot av, or plomm,r scr ut til å ta
seg opp selv om dot ennå kowor 1:ngtfra nok til å c''_okke bc-
hovet. Indel nypor or å so på torvot og tyttcbp,r cr kommot.

Et par landbruksmeldiuer.

O.R. 20.45.
Det er kommet mcsot korn i hus på Hodomark, moldes

fra Hamar. Fremdolos står dog flero åkre uskåret.

O.R. 20.45.
Fylkosagronon roar Kvan opplyser til bladot Varden at

det ih3st aJitagolis vil bli forro pelsdyrutstillingor cnn
vanlig.

O.L. 17.45.
Det h r iår vart usedvanlig livlig skogpinting 1:Å

jstre,. Torem. Ovcr 100.000 gran er plantot.
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Om tilfluktsrom i BerP'en,

O.R. 20.45.
I Dergen cr det inntil nå innrettet i det hc1c 80 offent-

lige tilfluktsrom. 900 private er anme1dt, oz 700 har fått •pro-
basjon.

Det cr også tanker oppe i Bergen om. en Nordal Brun statue.

Torzha11 i Sandcf.ord.

- O.R. 17.45.-
ct cr Utarbeidet planer om opprettelse 2V en törgh11

Sa.ndefjord. I samband mcd denne tenkes det Stiftet ct aksjescl.-
skapi

Vwvarsel. 


S.R. 22.00.
Vestkysten o• W!nernområdet:
Svak vind, upålitclig for ra imorgen, kjd1j)g inatt,

mildere ut på dagen.
Yorra NorrLmds fjelltrakter:
Frisk til stiv bris, fortsatt regn inatt, ut på 13rdagen

enkelte renbyger. Kjölig.
Sdndra Norllands fjelltrakter:
Frisk bris, regmbyger mcd snebyger i hdifjellet. Kj31i4i

Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
.rhus nye studenter ble imatrikulert igår.

N tt fra Finnland.

S.R. 22.00.
Suomen Sociaali Demokraati skrivcr idag bl.a.:
Det cr en forsvarskrig Finn1and har inn1att scg på,

og de avståtte områder cr nå alle zjencrobret. Det skulle
derfor v.T2re klart at den finnske ha3r ikke bdr gi seg Ut på
eventyr :.1tfor lanzt bort fra den gamle grensen. Det får man
overlatc til andre. Selv om, fortsetter,bldet, sverdet ikke
kan ombyttes med plogen, så cr snart den tid kommet da lan-
det krever-på sine zjenoppbyggere.

0.E. 11.15.
Deutsche Diplomatische Korrespondenz påviscr idaz i

forbinnelse.mcd. forlydender om fi.nnsk separatfred, den inter-
esse har vcd å Spre slike rykter.

(Vend!)
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Nytt fra Finnlnnd. 


S.E. 22.00.
Et nytt gjenoppbygiwgsln'er utlat i Finnlnn..

0.R, 11.15.
For t sikre Finnlands behev nv brJdkorn hr Tysk12.nd

erk1-3rt ser: villig til 1,vcre 15.000 tons korn til de finnske
m=er utover de kvanta som leveres etter de vnnlige ta1er.

S.R. 22.00.
Som kjendt .1.1?.dde russcrne underminert en rekke st,3rre

by2ninger i.Viborg fdr'de.trkk serg.ut,nv byen. Nocn.av spren-
stsene hr det lyktes finnene uSkdeligre men ende1 sknl
vwe eksplodert.

0.L. 11.15.
Fe1tmnrskalk 112nnerheim fikk seg ,r utdolt ridderkor-

set r.v det tyske jernkors.

0.T. 11.15.
Ifil:c finnske :viser skal finnene ha erobErct hittil

russik m-t,riell til en v,rdi son er st".5rre unn det s=lcdc
finnskc krisbudsjett

vvvvy VVVVV vvyvv

Puh!
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LTIttfra NorG,e.

Bremen 14.30 på engelsk.
Den norske legion vil få tilknyttot et propagandakompani,

som nylig er dannet.

5 tt fra Danmark.

0.R. 07.00.
Kapteinenpå skoleskipet "Danmark" meddeler at skipet

fremdeles ligger for anker i en amerikansk havn, og at endel av
mannskapet befinner seg ombord.

kkir
Nytt fra Finnland. 


Lahti 19.30 på tysk.
Tapene i denne krig har vsrt betydelig mindre enn under

vinterkrigen.

Lahti 21.05 på svensk.
En brand som bröt ut i Iloniemi sagbruk ved Korpilahti

forårsaket skade for omtrent 3.5 mill. fM. :1rsaken til branden
er ukjendt.

Lahti 21.05 på svensk.
Den finnske regjering har utlagt et nytt lån på 2000

mill. fM. kaldt "For arbeid og kamp", löpende i 7 år fra 15
sept. 1941.Det vil bli utstedt 2 slags obligasjoner lydende
på henholdsvis 10.000 og 100.000 fM. Fenten vil bli 4% for
det firsteår, 4 1/4% for annet år, 4-K,for tredje og fjerde
år og 5% for de resterendeår d.v.s. en gjennemsnittsrente
på 4.57%.

Lahti 19.30 på tysk.
Ved et arrangementav den danske presse overf5rte

K5benhavn radio tprsdag en kringkastingstale v/ den finnske
riksdagspresident.

Presidenten understreketat drIbt finnske folk aldri
vilde glemme den hjelp Danmark ydet under vinterkrigen39-

40. Vi gratulerer det danske folk, fortsatte han, med at
det har lyktes å holde landet utenfor den farlige bolsjevis-
tiske innflytelse. Det har ogSå vsrt oss en smr1ig glede
å erfare at Danmark har avbrutt den diplomatiskeforbinnel-
se med vår fiende, og dermed klart har stillet seg i opposi-
sjon til den stat hvis inqprialistiske politikk var en fare
for allenordiske land.

vvvvv VVVVVvvvvv



NYHETSOVIRSIKT FRÅ, SKAND. RADIOSTASJONER.
Pra
kHmrens Overkommondo. 1 .

7. septcnber 194l  Fortro1.62.
drosend±ror

Utstillingen NTrmannnfoiket ',£net i Oslo

O.R. 11,;j25,
\p2-rinj;(3-2, F-7 !:1=-Innotitstillin{:on i Oslo son skulle ha

funnet sted vcd IO5. ti5en blo-v en elJer anAcn grunn
forsinket og Oun acicilcåpnir,s ble i.Jc forctatt ir kl.
11.25.'

,Ipningen lot til å v.-ero en mcgot tom.afibere med bere
noen få representanter for Re-Jol-Lkonmisariatet og den tyske
vwnemakt spmt nocn av "stsrdcn& og endre høyere cmbcdsmonn.

Det ble lest en prolog av Olav hudunson-og hvoretter
Byråsjef Holmby önsket gjestene velkonmen.

Dcrettor holdt konst. Gulbrand Lunde åpningstalen.
Talen v8r Mcget kort os besynte mcd å gi et slags resyme ovor
hvad hurdmenn harnutrettet isjcnnem:tidn fra 011tiden o2
franover til våre dager.- Het cr i stote trekk hvad han se:

Nordnenn heime og uto ! Det horske folk og Norge
gjennongår for,tiden,ren stor krise. Norge cr blitt dxatt inn
i en =lstrbm RV besivenhetct sem innevarsler en ny tid for
landet. Men det cr en fcrlig tid på s,mme tid os den krever
at enhver,cr seg sitt ansvar bevist og handleX ut fra det.

Besivenhotene cr dos ikke bare faxlig for folk og
land. De inneb,..erer også. mulightter som peker på en ny og stor
tid for landet. Det er barc; .nt vi nå forstår hvad som er
det beste for oss.

Det norskc folk.har altfor lenge dyrket frommede
guder. Dct hor lott seg beherske av utenlandsk innflytelse
og denne innflytelse utonfra har medvirket'til å ,fromkelle en
nosjonal svekkelse son r.år tilbake til dem tid dn Ynslinswetten
dödo ut.

Menr-e grngcr hpr ct.reist scs menn som haddc viljen
til' å rive Norge ut aV denne åndelise sld,vhetstilstand og
skape ct ftitt Norse, men alltid har deres nrbeide stonsot på
halvveien.

Idag ser,vi imidlortid at.EUtopa holder på å forvandles
til ct stort og mcktis 'enhet. Vi scr mcd andre ord at Europe
holdcr på 4 fbdos påny,og i denne sjenfddelsen er dot et det
nye Norse skal finne sin plass. ,

Det norske folk har funnet seg selv os nu skal Normanne-
folket vise den store verden at det ennu har makt os cvner til
å ,gjöre en kraftig innsats usså utenfor landets stenscr slik
som Nornannafolket gjorde det i vikinsetiden da dc reisto ut
og tok ned seg Nordens kulturverdier til andre stoder.

Norge her alltid vmtt en sWartsnasjon. Dc gamle
Vikinscr vet vi dto ut p, tokter til lnnd som lå lanst frn
Norse. Disso tokter var ikkc plyndringstokter slik som cnkelte
unasjonale historikere forsker t franstille dem. Dc bregte
mcd scs nordisk kultur og nordiske skikker til fremmede land
og deres ferder satta sper ctter seg, som vi kan se den deg

Norge var et Stort'.o mekti land densang. Det omfattet
d4er aV Svetige,, Grbrinlad, England og byene nordenfor, en stor
del av Prankrike es .± st 8tytto de sonle nordmenn i Gardoriket
og ttenste helt 'ftam til Myklegard. Og hvor de slo ses ned og
overtok styret hersket de'med ferstand os visdon os det var ro
og erdnede fqthold i landone. I Gardariket kalto folket dem
for russore. For Russ144 betyr Stdrnorse. Et bevis på deres
gOid9 04kloke.stYre h vi i en,bcthing i en gammel slnvisk
krbniXe4 "-ringene Son vi kaller latissore er nordmenn. De
hersket 1Q,A8e ovr vg,rt landi I 862 ble de jaget.bort fra landet_
men, da varte plet ikke lerrge'fbr det hersket uordenog forvirring

(Fottsett)
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Normannhutsti1linGen.
 • • •

i alt igjen. Vi sendte ,russerne spm var nordmennene og
bad den komne til OSS eg bli vro herrer:og herskeoVer oss.

Dcnne utstillings cr yise det norske.folk
hyilke krofter som bodde i det gamle norrönnafolk eg at de
samne kreftor fr mdclos bor i ose.

Den norske nasjons innsats p verdensh'vene viser at
utfartw'mden og dÅdstrangen frendeles cr levende hos oss. Vi
oversv8mmer jordon ned kulturfolk som setter sitt preg
db steder hvor de konmer. •Men'dot vil dog alltid v:are nok
av livskraftige nenn tilbake i landet til fdre det videre.

Landet vg,rt har lenGe vwt holdt nede av fremmcd innfly-
telse men ?Inden lever videre og venter bare p?1, "1,
ut. Her hjemme lever fr.andel,s ncnn soM cr istand til gi
sitt bidrag til fremlle vr kultur. Normannafolket finner
tilboke til seg selv.'

Landet vrt har plass og virkefelt som cr stort nok
, fer 211c nordmenn son har viljen til utnytte sine evncr og

anleGG til g utföre on nisjen i livet. De kan sikre det
norske folk, De skal skapc en stor ramtid for ,og i. Norge.
germed :arklerer jeG denne for for g,pnet..

Deretter Spilte et skröpelig orkestcr "Ja vi b1sker"
hvoretter utstillingen gikk sin gang.

T,nker I Tiden.

O.R. 17.15,
I Tanker i Tiden taltc clgivinLange om det evige

,nottem3rket som han kalte Sovjet og det seiersblendede hvite
som or Tysknr og don nye ordning,0G franfor alt Nasjounl
Samling. gan rettet'en appell.til det norske folk om f. dnene
opp for at Nasjonal* SamlinG er det parti som idag kan reddc
Nerge og at Norj,e yed g‘g, sammen ned Tyskland i kampenmot
Sovjet kan redde seG selv Han fortaltc noon f?ale historicr om
forrg,tnede barnelj_k o3 dyriske forbrytertyper og sa at alle
1:1=gforst'/, at for framtiden gis det ikke noc annet alternativ
enn Slutte opp om N.S. og den nye erdning. Til dem som tross
2,1t lot til foretrekke do sovjetrussiske grusoMheter for N.S.
villc han bare si at N.S. ha,r inen bruk for slikc folk.

Dcretter gikk han over til å nGripe Lond4utsendelsene
på norsk og hevdet at"3ö:ssingend2 son f3r for störsteparten var
virkelig ,;ode nordmenn nu bare sitter derborte i London og
oser ondskap og er syke i dcres nakteslse hat. Denne forsunpning
JV nakteslöst hat lot til centralisert seg i kommand8rkaptein
Riiset Larsen som etter hr. Langes.mening btter ha forr4dt
bde seP, selv og sitt land n gj8r.sitt beste for å drive gode
nordmenn til selvmord eller g. svike,sitt land og sin plikt.

gvad Thoralf Jksneyad anikk' så vilde Lange helst slippe
snakke om ham. H5n gjorde.ikke noe‘annet'enn å sitte London

og fortelle,ned gr?/,tkvalt stemme om Nasjonal Samlings grusonhoter
i Norge. Deretter spurte Lange om de nbrske kvinner og menn
?5nsket sine barn som lik i kleakker, for hvis England
vinner krigen s'ck vil de eppleve det.

Det var derfor en aare for Norrge 'at en legion av norske
hadde stillet seg helt 'frivillig fl kallipen mot bolsjeyismen
det 'var dobbelt eller tredobbe1t mrfullt for Lange personlig
a fg, betrodd en stil1inG s-om en av lederne,i Legionen. Det var
en ære som alltid hadde sp8kt i hr . Langcs drömmer eg nu hadde
han altså f=1,tt 18fte om en hby grad i LeGionen.

(fortsatt)
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Tanker i Tiden. Fortsatt.

"De som har har forrådt sitt land skjeller oss ut som for-
mdcre og truer med Björnya og mye annet ra±t. Ja, jeg-kan bctro
dere at vi kjenner deres plancr, kjmre forhenvwende nordmenn.

De cr ynkelige i sin håplöshet dihsc forhen=ende nordmenn.
Hvad har de å holde seg oppe på etter at dL,,har forrådt sine
idealer? Tror dere. heller ikke at vi her hjemme har 1-3rt noo i
denne tiden. Tror derc at dere treffer det norske folks smak
når derc forteller om hvordan dere skal settc igang igjen
produksjonslivet når dere.kommer tilbake.

Vi har mange desperate jbssinger her i lan1etfor
byeblikket men ingen har noensinne hört en enesto av dem si
at han önsker det gamle systemet tilbake. De Önsker ingen
NygårdSvoldsk befrielse."

Vidcre fortalte Iange om hvordan de gamle partier
stadig hadde skiftet program ettersom det passet med valgene.
N.S. derimot hadde ikke forandret en bokst_iv i sitt program fra
det ble satt opp 1934 og det sammc programmet blir, nu full-



byrdet i Norge. Her referertc han plutsclig profeten Jerimias
29 kapittel, 7de vers:

Tilslutt'kom han med en fOrsikring om at "Jössingene"
ikke skulle klare å skremme nordmennene, do virkelige nordmenn
sbm.nu bygger opp landet, fra' å •gjöre,sin plikt.

Mikrofonen var med.

O.R. 18.15.
Vi.fikk her höre et intervju med major Bakke om.et

- besök i on' fangeleir i Tyskland..Rirst fortalte,han om hvor
lvtstående mennesker-de russiske soldater er og hvor stor
foråkjell.det er mellom dom og "europecre": Han beskrev
temmelig.grundig ddres uronslighet Og utrolige motVilje mot
alt.det som heter å vaske seg.selv eller bo1de.renti:sine
omgivo1ser..

Deretter fortalte han at disse hnrder var det England
og Fr-nkxike hadde planlagt å slippe 1.5s over Nord-Euxopa.
Det norske folk kunne ware glad over Tysk1and-har,klart å stoppe
Russland i tide. Han henstillte til dem sdin går omkring -bg anser
bolsjevismen som noc ufarlig at de tok,seg cn tur nod til de
tyske fangeleirene og bctrakter de oksemplene som or utstilt
der.'Det ville,revidere oppfatningen på noen hver.

På spbrsmål om stemningen i den norskc legion svarte han
den se1vf31gclig er meget god. Guttene var blitt meget godt
mottatt or2; deres kaserner var absolutt försteklass.es-med alt
mulig moderne utstyr. •Hvad angår övelsosplassen og skyteskolene
så var det inten hjemme i Norge som kunne sammenligncs og mcd
hensyn til våpen som de fikk utlevert så hadde2majoren" ikke
lovold nokk for dem enda han st dig vekk k6M—in1.1.-på 'dette mcd
de enestående våpnene.

' Et ennet spörsmål var Om hvorvidt det ku4ne la seg jöre
.å drive bve1sQns hjemme i Norge istedet for å sende alle disse
guttene til •TvskIhnd. Til dette svarte "majoren at det over-
hodet ikke kunno la seg gjöre. Uvelsene måtte for.epptrening til
en moderne krig, logges an slik at de mest mulig Svartc til
virkeligheten og til det hadde vi ikke ovelsesplasser i Norge
som kunne byg.:,es_ut tilstrekkelig. Også for bealet var det.
en sterkpåkjenning. De måtte jo kunne beherskd åll taktikk. og

(Fortstt)
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og alle de nye våpen til fullkommenhet. Soldatene likcr seg meget
og.maten er fortrinlig. I den förste tidr;r1 var •nok alt så
nytt for dem og dot gikk en stund för pw,tforbinnelsen blc sntt
igang. Nu er alt iorden,

Deretter forteltc hnn om hvordan soLPtehe som trenet
hjemme för alltid var utsntt for allmulig slngs antimllitnar
propaganda som sknptc uvilje o; slendrien og v,ar grunn til
at over 50 % nv vårt befnl snte evskjed. Dc vildc simpelthen
som ansvarsfulle officerer ikke se på cn slik råttenskap.
I Tyskl,:.nd får guttene nu gode våpen og befu.let blir utdnnnet
son krisbefal.

Hnn kunne ikke uttalc scg om når legioncn ville bli
komme i knmp. Guttenc måtte först og fremst Lsrc å utföro mcst
mulig med minst mulig tep. Han håpet dog at det snPrt ville
bli anlediling til å hjelpe det,finske brodcrfolk. Det vPr
likegyldig hvor det blir. Alt står og- faller ned hvord n 1-ndet

:kfiro.is sog av ulendet. Og det, mente han, ville bare skje
hvis folk hjemme sluttor å hörc på lbgnpropagnndaen frn London
og barese ree1itetene'i 3yncne. Dct var ikke nandig å sitte
hjemme. Det kunne ikke gå nt nordmennene sittcr hjemmc på
bcrget og s6r på at Europa kjemlger. Det krevcs innsat$. Uten
det har et folk ingen rett til a eksistere.

Verden of! Vi.

O.R. 19.00.
I Verden og Vi hörte vi idag den finske ungdoms1eder

Lrik Kopp som forta1te om Finnlends forhold til Tyskland.
Foredr,get var igrunnen en jentagclse -v hvad hnn sn i i.u1aen
forleden og inneholdt ikke noen vesentlige nye punkter. Han
ga en redegj3relsc for de bånd som bandt Tysklrnd og Finnland
s=en og forsökte å bovise at finnene og tyskerno gjennom
dot svenske folk cr to rrarliggendc broderfolk.

Nerdmann skutt

O.R. 11.50.
• Dcn kjendtc norske forretningsmnnn Sten Bibelheuser ble
strks ctter nt krigen mellom Russland 'og Tyskland brOt ut skutt
i Riga. H-n vnr like i forveien blitt arrestert på geten. Han
ble 62 år og ver født i2redrikst-.d. Hen var formnnn i den norske
klubben i B.J.L;n og var alitid interessert i å hjelpe nordmenn som
kom dit. •

Luft=e'rd. i Öslo.

O.R. 17.45.
Ved middngstider idag kom dct nocn fly innover Oslo.

Tre bomber ble sluppet ned i en forstad til Oslo uten nt noon sid
sk:de ble forårseket. Inen mennesker kom tilsknde. I en by i
worheteri av Oslo ble det sluppet ned,to bomber som fe14.ned i
hnven til cn fabrikk. To mann ble sårct.

Qùislina tilstede ved å niw,en av utsti1linen.

O.R. 17445.
Akkurat idot utstillingen skulle åpnes kom også N.S.

förer Vidkun Quisl±ng.tilstede.
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Telernm til Mnrskalk Mannerheim,

O.R. 17.45.
Dcn norske legion holdt den 4de september ct seiers-

mte i Universitetets AulP hvor det ble besluttet ?3, sende et
telegram til marskalk Manncrhcim. I dettc telegrammet heter
dot bl. a. "Over 1000 nasjonasinnede nordmenn samlct til et
sciersmte for Finnland i Universitetets AulP i Oslo den 4de
september sender hcrved sin tnkk og beundring til det finske
folk og stiller seg side om side med det i kampen mot
bolsjevismen.

Melding frn LeP.ionen.

O.R? 17.45.
Fri:Srende som har interesse av sende pakkor til sine

slektninger i Regimentet Nordland i Tysklnnd bedes snrest
oppgi navn p. vedkommende til N.S. Kvinneorgnnisnsjon,
Stortingsgnten 20, Oslo. Disse navnene m. v-2re innlevert
innen onsda; den 10de september.

Oslo fortörnet over fl nn,-;re et

O.R. 20.45.
Oslo ble idag utstillingen Normannnfolket "Ipnet.

Lllerede med det snmme strmmet folk til og utlÅ kvelden hPdde
et stert antn11 mennekker sett pr't nlle disse mange boviser p4
hvordnn nordisk kultur a11tid har sttt framfor annen kultur.

kpningen blc en mcget cnkel og vpkker höytidclighet som
ikke engnng et flynngrep klarte stopp. Det vnr isrunnen
ct merkelig s=entreff disse to ting. 'pningcn av utstillingen
og flynngrepetp Oslo. Man kan ikke undg se motsetningene.
Her hjemme nrbeider og sliter vi for 4 holde hjulene gende
mens emi,grant,ne i Norge nv plle krefter forsöker ödelegge det
som vi med me,get mt5ye og strev har bygjet opp. Det er forskjellen
mellom nordmenn som arbeider i Nerge or° nmi rmitenc som nrbeider
i London.

Smn tt fra Norge.

O.R. 17.50.
Fra Sandefjord neldes at konservcringsfabrikkene der hr

ftt tilfört store mengder nv frukt frn distriktet.

O.R. 17.45.
Fra Tönsbor moldes at det n holdes en.stor kveg -

utstilling i Vestfold. Tilslutningen er mcget god fra alle steder
o der er init innmeldt 30 kontrollregnskPper.

O.R. 17.45.
Fra Bjbrke1nngen meldes nt "landbruksdepartementet" har

beVilget 50.000 kroncr til rcpsjon av gamle or; bywing av
nye potetkjellere i Vestfold.

O.R. 17.45.
Potetdyrkingen i Hndeland hnr vist meget godc reuultater

oc-2: man cr n4 swrt ferdig med opptakingen der. Dot sur os'‘
ut til bli stor avlin2 av sukkerbeter. Fn stor del nv rs-
avlingen vil bli benyttet til situp.
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S.R. 22.00
P. 1andsorcanisesjonens rffite i Stockholm idad uttalte

statsminister Fcr A1bin Hanspon nt inden trÅ tro at all faren er
over. Verden cr i oppliJsniw; oc det er hver manns plikt v-2re

vakt. Samholdet cr den bcste <5.e.ranti landet har.iw‘. Dess-
verre cr det do enkelte for-2derskex clementer iblandt 'oss, som
lar sec forlede av ,,zyldne 7.fter til fremmcde nasjoners
ærender men stort sett finner vi dof; fortsatt den c).amle cnihet
hos det svenske folk, som c;ir visshet om at vi skal kunne
forsvnre vr uavhengihet skulle den bli ancrcpct.

Der var pt möte representanter fra 1-mdsorrzanisasjonene
Danmark og Finnland, men der vnr ine2;en fra Nor,.;e. Derimot

var det plasert den norske landsoranisasjons fanc mi-dt ,zulvet
og den ble hilst med klapp og hurrarop frn alle do tilstede=ende

S.R. 22.00.
Livsmiddelkommisjonen har sendt ut en s tatiistikk over

utiftene til lys og brendsel. Det viser sez et prisene
lys og brendsel ikke hnr ste;et noe i de siste mneder.
Indekstallet cr fortsatt 151,

S.R. 22.00.
de 100.000 kroner som cr bevilget til hjclp for

finske barn har hjelpekommisjonen nu ftt utbetalt 45.000.
Fencene som er benyttet til til skeffe hjem for finske barn

Sverdc har v-3rt benyttet dels til betale opphold hos
private og dels til nyby;;in,': av ce;ne hus for barna. Det
:.rbeides videre for sk3.ffe flero barn nye hjem og en
avdclin;: av komnisjonen befinner seg i Helsinki for telc ut
bnrn son skal tas over til Sveric.

V=c1din,-er.

S.R. 22.15.
Vestkusten:

Söndra Norrlands Fjelltr.:

Norro flI I

Varsel for Vestkustens
sjdomrde:

Nordlig vind. Opholds=.
Sticende da;temp. men
mulicens nattefrost.

Nordlir; frisk vind. Opp-
holds= o .forandret temp.

Svak vind, ren, kjdli-;ere.

til frisk bris.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nor e.

O.R. 07.00.
Osloavtbsene behandler idag Quislings tale. "Fritt Folk"

skriver at "Förcrens" tale ver "up to - dnte " og som vanlig
fullstendig både i sammensetning og innhold. Den begeistrede
og å hemme tid beroligende atmosfmre i den store kino beviste
at gruhnlaget for fortsettelsen av kempen var tilfredsstillende.

"Nasjonen" sier at Quisling's angrep på den svenskc
presse for dens krigerske holdning overfor den nye ordning
i Norge var bemerkelsesverdig.

"Morgenposten" sier at-"Förerens"ord var fullstendig
klare og kommentarer er derfor overflddige. Den retning som
N.S. viser oss er så klar.at det ikke kcn være mulig å tvile
på retningen, heter,det i nvisens leder.

Bremen Radio 17,30. På dansk.
I en.tale til det norske fO1k igår. pckte Quisling på

at Norge nå har velge mellom England og BoisjevisMen og
det Nye Eurdpa: Når det britiske rndio beskriver Quisling som
forrmder vet den selv h.kor felsk,denne påstand er. Hvis
Quisling deni9de april hadde flyktet til England for ddrfra å
op'peggp det norske folk, da vilde den britiske radio ha erklmrt
ham for helt.. Quisling foretrakk å bli hjemme å se kjendsgjer-
ningene i dynene, og idag står han unngripelig som Norges
Representent i det Nye'Europe.

N tt fra Dpnmark.

Bremen Radio 17.30. På d,nsk.
En artikkel under tittelen "Felske forestillinger" i et

densk magesin som utgis i Tskland for danske arbeidere der,
(magasinet heter "Broen") sier at mange mennesker i Danmark er
feilaktig underettet om tingcnes tilstand i det nye Tysklend,
og at denne mangel på kjendsknp ofte er årsek til dårlig
innstilling olierfor det nåvmrende system i Tyskland. Kritikkerne
sier at tilstandene knn bedres i Tyskland, m(n der er ting som
ennå er meget bedre hjemme.

Mat f.cks. er meget bedre og i meget stt5rre mengdrr, klmr
og de mere viktige ting som trenges er av bedre kvnlitet. Det
er mere luksus, bedre utdannelse, bedre sociale forhold, en bedre
presse og merc frihet eller rettere segt, var, fdr den 9de april
1940.

Alt dette kan høres meget overbevisende ut og genske
riktig, men ... ltinninger, prisindeks og inntektsskatter bör
oså tas under betraktning. Det er ikke vår mening å sette
forholdene i Danmark under en skjeppe, men i interesse av
fortsåelse mellom Danmerk og Tyekland önsker vi å få vekk de
felske forestillinger. Den kommende vinter vil på mange måter
bli vanskelig i Dannark, hvor elle ting cr blitt meget dyrcre,
tilogmed livsfornödenheter. D-nske arbeidere somarbeider i
Tyskland be3r huske på dette.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Britisk firemoters fl skutt ned i Holtekilen. 


O.R. 11.45- & 20.45.
Britiske fly var to over Oslo idag. Det förste an-

repet på"Osie-omrlet" skjedde natt til men var uten
virkning, sa Oslo reio. ret ble sluppct bomber på må få for-
skjellitee steder uten et det ble anrettet nonn milito3r skade,
men siui1befolknineen led andel overlast. På (Tissil?-)helmen
ble en kvinne en annen fikk nerves=enbrudd. Et bri-
tisk fly ble•skutt ne(1 c); styrtet brennene i Holtekilen. 2
flyvere.ble tatt til fane-

svensk rezdio, soie hadde meldin:een .fra "Norsk Tcleram-
bureau", sa et 4 flyvere wtr tatt til fene.

Fbr oe; etter Oslo-sendinen kl. 11.15 ble det spilt hird-
saneer, oe mel'ineen om bobineen kom first i ennen rekke etter
at lytterne var blitt forsikret- at 4 skip var senket u.tenfor.

. den britiske kyst inatt.

"Fremmede" fly flii o::så inn over (Dslo om ettermiddaen
men uten å keste bomber. De ble fordrevet av tyske jaerfly het
2,et. Melineen ver ikko opplest i 17.45-nyhetene.

Jeliy radio forsvant ved 13.30 tiden c kem first ijen
C. en time etter. Fra Kristiensand lid bere pausesiene,let og
ikke kommunikeene som ellers er vanlig på denne tid.

ngenJe an.'rcpct på siLloljefebrikken på kysten opplys-
tes det intet bortsett fra den pssus som ferekom i det tyske
kri skommimikca riritiske fly v r Over nerskekysten inatt.

Kbbenhavnervisene antar Quislina må  ve3re "fcil unerrettet".

S.R. 22.00.
Plere av Knenhavner-avisene kommenterer ida,g

tale på fredag.
Nationaltidende skriver således

. Det forefaller oss at duis1ing må ware feilaktig under-
rettet om danske forhold og swlig om den betydning Olausens
bevegelse inntar i den danske folkebevissthet.

Lignende kommentarer bringer også Berlingske Tidende
og Politikken.

Nationaltidende skriver videre:
Quisling kan heller ikke ha veert tilstrekkelig orien-

tert om de indre forhold i Sverige o Finnland. Tvertimot fra
å vise noen tendenser i retnine av nasjonal-socialisme har
det svenske folk etterhvert sluttet opp.om kongemakten, og
det finnske om den bestående regjerings politkk.

Avisen erk1Terer seg videre forbauset.over Quis1ings
voldsomme angrep på den svenske presse, da denne heik,tizbh-
hevist den stirste sympati for Norges sak. Vi kan ikke se
at noe hatefullt ord om Norge har.vist seg i den svenske
presse, skriver aviseh. Slike angrep kan bare forstyrre det
nerdiske samarbeid som må og ska1 komme. r,et vilde vwe sr-
gelig om resultatet av Quislings tale skulle bli å fjerne
de nordiske land fra hverandre
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:.S.-Håndtverk-gruppe dannet.

0.E. 18.40.
Det er nå dannet en N.S.-håndtverkgruppe, opplyste den

nye landsleder KjeIl Gundersen i et foredrag ikveld. Til h:isten
vil det bli holdt. et T.S.-håndtverkernes fylkesmite hvor bl.a.
også QuiSling vil opplate sin rdst.

I det hele tatt skulle det nå bli gromme greier for
håndtverkerne, forsatte "landslederen". N.S. skulle ta seg av
saken og la arbeidet igjen komme til heder og verdighet. Det
forfall som var blitt det engelske håndtverk-til del, og forså-

/.-vidt også var tiltenkt det norske av "liberalistene", skulle
ikke gjenta seg i Norge. 1T.S, skulle rede håndtverket fra av-
grunnen.

Gundersen, som i parentes bemerket hadde wart "ung
svenn" i 1934, spådde forivrig en omlegging avghåndtverksutdan-
delsen. Let skulle nå skaffes kvalitetsarbeidere,sa han, og det
skulle opprettes spesielle gagskoler i denne forbinnelse. Sven-
nepriver.skulle fra nå av måtte avlegges hvert år.

Teaterskolen begvnner 1 oktober.

0.E.. 20.45.
"Den norske teaterskole" begynner sine.kurser 1 oktober.

Det vil bli inndelt i flere avdelinger, skuespilleravd., ope-
raavd., balettavd., filmavd„ og kringkastingsavdelingen. Til
leder av skuespilleravd. .og ' filmavdelingen var opp-



nevnt Gustav Berg Jeeger, av balettavd. Fru Alfhild Grimsgård,
og av kringkastingsavdelingen Einar Schibbye. Kvem som:skulle
bli landsleder for operasangerne oppfattee vi ikke.--

rolitiidrettstevnet.

0.E. 21.00.
rolitiidrettstevnet pg Ullevål ble avsluttet idag.

Teichskommisar f. d. b. N. G. var tilstede ved en av hgnd-
ballkampene.

"Tidens Speil".

0.E. 17.15.
. Denne programpost som er blitt en Tast institusjon

om sdndagene, var idag viet et besik på VY Frelsers Grav-
lund. I samtaleform og ved hjelp av dramatiske effekter fikk
vi hdre hvad våre dide hivdinger i sin tid sa om nyordningen.
Vi hensetter litt av det.

Bjirnst.j.erne Ildrnson: Et krav stilte han: "Elsk din
neste du kristensjeal, tred ham ikke med jernskodd hel, ligger
han enn i stivet'; o.s.v. Han ga oss det dyreste folket eier:
Ja vi elsker. (Sang).

Henrik Ibsen: "Slikt håp som n4 suser deroppe i nord,
suser idag over Italias jord ..." Videre diktet ved 1000-års-
festen "Svikter du mitt folk ved samlingstiden ...".

Johan Sebastian Jelhaven: Norges demring.
Wergeland: Skrev på didsleiet: "Hdr ruseerne kommer".
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V'ervarsel.

3.R. 22.00.
Vestkusten og

Hela Norrlands fjelltr.:

Nytt fra Sverige.

Svek vind, oppholdsvær, an-
tazelig frost til natten,
men varmere ut på dagen.

Svak vind, noen regnbyger
inatt, oppholds= imorgen.
ICj3lig men varmere etter-
hvert.

S.R. 19.00.
Den svenske landsorganisasjons kongress fortsatte idag

med valg av presidium og utvalg.

S.E. 19.00.
Ljusne A/R utlewer et obligasjonslån på 8 mill. kr.

O.R. 22.15.
Ytterligere 6 personer ble arrestert i Göteborg igår i

forbinnelse med den nye spionsak.

0.E. 2.15.
2 svenske sivilfly brukt av den svenske forsvarsmakt

til å trekke skyteskiver, ble skutt ned henholdvis fredag og
13rdaz.

Nytt fra Pinnland.

S.R. 19.00
Etter en lengere pause har finnene n gjenopptatt

operasjonene nord3st for Ladoga og nådd like --til floden Lyr
etter en fremryk:ing på 75 km. 2 byer er erobret.

Under kampene i Viborgtrakten tchk finnene over 9000
fanzer. Russerne hadde store tap i faldne og sårede.

De siste dager har det ikke wert kastet noen bomber
over finnsk område.

0.E. 11.15.
Hele Salla-området er nå befridd for bolsjevikkene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Danmark.

O.R. 06.30 på tysk.
Det danske fraktskip "Elisabeth" er krigsforlist i bri-

tisk tjeneste. Kapteinen og 7 av mannskapet omkom.

D.R. 20.50.
Et nasjonalt mdte ble holdt iettermiddag i '1o1lyek hvorved

6000 mennesker var tilstede. Kommanddr Kai Hemmerick
Et lignende mdte ble holdt i Vejle. Mdtet endte med fedre-

landsangen.

Nyt± fra Sverae 4

D.E. 18.00.
Den avendke statsgjeld belöper seg. til 5.380.000.000 kr.

pr. 31 august 1941. På •en måned er gjelden steget med 220 mill.
kr.

D.E. 11.30.
Sveriges journalistforbund avholder kongress i Stockholm

19 og 20 september.

Nytt  fxa Finnland. 


Lahti 11.10 på finnsk.
Helsingin Sanomat skriver idag at. Finnland Iladde alles •

sympati under vihterkrigen og den tid som fulgte, og mange
land interesserte seg også for det vanskelige gjenoppbyggirigs-
arbeid. Nå dertamot uttrykker mange av de tidligere sympatetiske
.land sin missbilligelse med vår n4=ende kamp på grund av:at-
:vi har fått Tyskland som alliert. Englands'holdning bestemmes
således ved dette faktum, og ogsåandre land soM f.eks. USA,
hvis offisielle innstilling er .engelskvennlig, finner det van-
skeligefe og vanskeligere å innta sin tidligere holdning. I.
andre land igjen hvor stemningen er• anti-tysk, betrakter man

..vårt samarbeid med Tyskland som en synd likegyldig hvem vi
kjemper imot. 7Dette refererer seg s-rerlig til tysk-okkuperte
land.såvelsom til de kretser i NOrge og Danmark som under
vår forrige kamp viste Torståelse og vilje til hjelp. Også
visse nöitrale land dg f.eks, pro-britiske kretser i Sverige
blir mer og mer fremmede for vår sak. Lenne holdning oyerfor
oss, som i enkelte land også har fdrt til angrep på deres
egne regjeringer, vil i lengden virke uheldig for vår sak.

den siste tid er vi til og med blitt satt overfor organi-
sert propaganda.

' Vi kan imidlertid ikke annet enn å bli forbauset o-
ver hvordan vi er blitt innviklet i inSernasjonale intri-
ger og hvordan vår sak er blitt forvrengt. Vi får derfor
håPeat vårt gode navn ikke har lidt ubotelig skade, og at
man etter krigen vil forstå å vurdere vår innsats.

L.R. 11.35.
Finnlands Rundradio sender nå på ftilgende sprUC:

Tysk, engelsk, fransk, italiensk, amerikansk, russisk, ungarsk,
tyrkisk, latvisk, estnisk, finnsk og svensk.
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Hele formiddagsprogrammet i Oslo Radio gikk tapt fordi

Jelöy. Radiostasjon foxsvant fra eteren på denne tid.

Årsaken Iigger sannsynligvis i fJlgende melding fra Oslo

Radio senere på dagen:

en "fl ende festnin er" over Nor e.

O.R,17.45.
Ved middagstider i dag,forsUte seks-åtte fientlige fly å

fly inn over Vestkysten. Man kunne straks se at det var ameri-
kanske fly av den typen som engelskmennene kellez "flygende
festninger" som vaz på terde. Engelskmennene sier at disse fly
flyr så höyt at de ikke kan sees, og således heller ikke kan
skytes ned. Men i dag hadde nordmennene 14ve til å overbevise
seg om noe annet idet de kunne se at de "flygende festningene"
ble tvunget til å dra boxt. Det lyktes tyake jagerfly å skyte
ned to av dem ved kysten. Engelskmennene,klarte bare å kaste
noen bomber på noen få steder som ikke har noen verdi.

AxelOtte Normann trekker se tilbake.

S.R.22.00.
Det meldes fra Oslo at Axel Otto Normann etter eget ønske

er gått-av som teatersjef ved Nationalteatret i Oslo. Som hans
etterfblger erutsett Qustav Berg

N fororanin:&om'ansettelseri stat'o kommUner.
   •••

S.R.19,00
"Det norskennenriksdepartement" har vedtatt en forordning

som 'bestemmer'at an sUer til et eMbede må stille sikkerhet for
at han vil gå j,nn for den nye ordning med all sin kraft.:Jivis
vedkommende sUer ikke gjör detl vil hans söknad være uten verdi.

' Den nye bestemmeise gjelder egsa fox kommurialtjenesten.

Brenn i ol'eski i 0s1of'Orden.

O.R.17.45.
Ved11-tiden i går formiddeg b'rbt det ut branni et ektp

soM-lå vsd. Kavringen i Oslofjorden. ,Det lyktes4 begrense
Senerei dag melder dansk radio at det var et 01,1eskip og

at hele skipet kom i brann, Et stort kventum olje etrøk med.

Konst...Riinnes taler'j Arendal.

- (Y:R.17.45. • .
Kenetituert Stetsråd Riisnestalte på torget 1 Arendal i går

kveld.'.Det var møtt fram mange tilhörere sot mottok talen med
begeistring. Statsxåden rettet et hardt angrep mot boIsjevis-
men.' •
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jkonomisk ukeoversikt; _

Enda krigen raser for full k'raft, endrer'ikkO de .3.konomiSke
barometre seg synderlig fra uke til Uke. Det er intet av den
hektiske spekulasjon tilbake på börsene:

.Men under overflaten er det likevel.ikke så rolig som
börsene og priskursene synes å antyde. Store verdier går tapt
i de krigf3rende land•, .6g volstandsnivået blir senket. Ifnge
melding fra Canada har det engelske bladet "The Economist" opp-
gitt skaden på bygninger i England til 480 mill, dollars.

Over hele verden foregår det en forandring-i forsyni,ngene..
1 vårt eget land går man mer og mer å
husholdningene. Det kan muligens fbre til at fisken
sterkere plaså'her ilandet.for.alltid. Det.som foregår,er en
tilpassing som kan werd sunn. Og dessuten.aå vi, som alle.andre
folk i denne'tiden,:omgåes alt som er gammelt og brukt med-for-
siktighet. Ingen ting må kastes i.denne kritiske tid.

I det store og hele oppviser verden.en Selvhjelp som •
aldri för. Det kommer-meldinger om Btore forespörsler, særlig
et'ber maskiner, fra andre land som vil,bogynne.for seg selv.
Land etter land akter å bygge• opp_nye industrier. Over alt
finner man åtore ökonomiske,bevegelser.som krigen har:satt i
gang, men som ikke kommer tilsyne på de 3konomiske barometre.

Det er stor etterspörsel etter jernmalmog gummu. Land
som produserer disse varer,' som for ekSempél-SVerige, har .3ket
eksporten sterkt.

:Fra jst meldes detat de tyske tropper har med seg fagfolk
som straks tar hånd om 1=ingslivet i de besatte områder. Bön-
dene i Sovjet blir oppmuntrot til kraftanstrengelser ved Löfter
om at de skal få beholde jorden. Alt i alt er vi vidner til
store nwnomiske begiVenheter i verden i disse dager.

De störste vanskor finner man med omsyn t,il. transport.en.
• Smqig'store er 'transportvanskene i Sovjet-Russland. Som eksem-
pel kan nevnes at. Sovjet bare har en liten tanktonnae.

Japan.er det'eneate land som har beholdt sin handelstonnage.
Det vil ha en stor betydning for Japan etter krigen. Videre vil
det bli spennende å se hva Japan vil foreta seg mot de ameri-
kanske oljelastene som kommer til Vladivostock. Det er grunn til
å anta at Japan i lengen ikke kan forholde seg uvirksom overfor
disse ettersom det selv nektes amerikansk olje. Men hittil'er
ekspalosjonen uteblitt.

England klages det over at det ikke gjöres nok for 4
sette fart i krigen. Disse klagene er s=lig rettet mot den
amerikanske flyproduksjon.

I de ikke-krigfbrEnde land må man gå andre veier for å
skaffe beskjeftigelser. Særlig tar man til bygging.og veian-
legg for å omsette kapitalen i realverdier: Således meldes det
fra Sverige at arbeidslivet der er oktrent normalt. Det fins
dog fremdoles mye arbeidsleige pengor i Sverige.

I Danmark skaper pengerikeligheten problemer og kan bli
både skadelig og farlig.
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,5konomisk ukemeldin .

Tendensen på varebirsene var fast i forrige uke.

Det var rolig på aksjebdrsene med litt nedgang på New York-
börsen.. Paris-börsen var fortsatt Meget fast. I berlin og
London var kursnoteringene ujevne.

Stockholm-bdrsen var fast, og kursnoteringen var den hdyes-
te på to og et halvt år. Kjdbenhavn-bdrsen viste oppgang.

Også på Oslo-börsen var det oppgang, med tøppnoteringer
i enkelte grupper, siden tilbakeslaget i uken för. %rregård
og De-No-Fa steg. Skipsaksjene slo om og steg ovex hele linjen.
De andre aksjegrupper viste uregelmessighet.

Charles Hoffs s ortsoversikt.

Forrige uke var preget av Det tyske ordenspolitis store
idrettsstevne på Ullevål. Stevnet hadde også fått deltagelse
fra Luftvåpenet, Det norske politi og Hirden. Dette var det
fÖrste internasjonale idrettsstevnet i Norge siden okkupasjo4en.
Og nå da'det fdrste er vel avviklet, kan vi med ro se fram til
det neste.

Det var denne gangen lagt inn noen dvelser som ikke er
vanlige her hjemme, som håndgranatkast og steinkast. De er beg-
ge gode övelser som bör tas opp.

For å sette spias på stevnet hadde tyskerne hentet opp
noen stdrrelser fra Berlin. Rikshirden kunne ikke stille sitt
beste lag da flere av de beste har gått inn i Regimentet Nordland
eller den norske legion. . Likevel oppviste Hirdmedlemmene gode
resultater, og Engelsen vant 100m. på 11,3. På 1500 m. sikret
Hirden seg tradobbel seier med Fer lie först. Lie er forresten
helt ute av form. Det er nok alt slitet og nattarbeidet som
gjör seg gjeldende,. Braathen og Knudsen som tok de to neste
plassene, begynner å komme i god form.

I taugtrekningen mot Det norske politi vant Hirden. Det er
ikke vekten, men muskelkraften som er avgjdrende i denne konkur-
ranse. Det er derfor ikke å undres over at Jdssingene er redde
for Hirden.

For det norske politi startet blant andreEugen Haug1and.
Det var morsomt å se ham i konkurranse igjen selv om ikke topp-
formen er nådd andE, Erik Stai er syk og kunne ikke delta. Det
dkulle ellers ha vwt morsomt å ha sett ham i konkurranse igjen,
også. Stai hadde selv uttrykt dnske om å delta, men legen hadde
forbudt ham.

I går begynte Norgesmesterkapet i håndball for damer. Man
fikk den sensasjon at 1-1,mar slo det gode Eidsvollslaget. Det er
forbausende hvor hurtig denne sporten har tatt seg opp. Hvis
det hadde gått like hurtig med de andre idrettsgrenene, hadde
det ikke v2-rt noen sak. Men det er ingen idrettsstreik lenger.
Man kan bare snakke om streik når alt arbeidet for en ting opp-
hörer,noe som ikke or tilfelle for idretten.

(Fortsatt).



4.

9. september 1941.Nr. 138. 

Radlosen inger mandag 8. se em er.

Fortrolia2_

S ortsoversikt . . . fortsatt).

Dessuten streiker ikke folk som legger hendene i skjddet for
godt - de slutter.

Om Norgesmesterskapet i fotball, som begynte i går, for-
talte Hoff at Odd slo Uredd med 3-1 og er en av favorittene til
mesterskapet. Videre slo Grane Larvik Turn med 3 - 2.

Til slutt opplyste Hoff at den svenske löperstjerne,
Gunder HWgg, som nylig satte ny verdensrekorff på 1500 m., trues
med diskvalifikasjon for å ha tatt for store reisegodtgjdrelser.
Selv har HWgg meddelt at hvis han blir diskvalifisert eller får
en reprimande, vil han melde seg til kampen mot Itussland.

"Verden o vi": Beretnin fra Finnland.

Fra Nordisk Radiopresses spesialkorrespondent i Finnland
hadde Oslo Radio mottat fölgende beretning:

I mange hårde uker har finske soldater igjen prövet krefter
med russerne. De röde soldater er blitt kastet ut av et område
som er större enn det Sovjet tok fra Finnland i den forrige
krigen. Overalt er sovjet-troppene drevet tilbake fra sine
sterke forsvarsverker. Mcd sitt vanlige kamphumör har den
finske soldat gått til denne kamp for Finnlands være eller ikke

Når det gjelder seighet og utholdenhet kan ingen måle seg
med finnene. Korrespondenten hadde nylig snakket med to finske
soldater som var i Helsinki på permisjon. Ikke en mine hadde
rdpet at de fryktet en vinterkrig. Tvert i mot gledet de seg til
at det om noen uker igjen ville bli mulig å komme fram over
blautmyrene. Det var intet som röpet frykt for et vintertelttog.

I den forrige krigen fl3y de finske skildper-troppers ry
verden over. De ble beundret i alle land. Nå venter finnene på
at snden igjen skal legge seg over markene så de kan ta skiene
fatt.

Potballkamp mellom Berlins fotballag og Rikshirden.

Dagens "Aktuelt" var et besök til fotballkampen på Bislet
mellom Berling fotbal1a og Hirden. Hirdens lag var et virkelig
landslag med spillere sa å si fra hele Norge.

Da mikrofonen kom til Bislet hadde man spilt i 20 minutter,
og det norske lag ledet med 1-0. Like fdr mikrofonen forlot
banen, utlignet Berlin til 1-1. Merkelig nok kom ikke det ende-
lige resultat i noen av de senere nyhetssendingene.

Det ble fortalt at det var en 6-700 tilskuere på banen.
Heiaropet var: "Hirdegutter gå nå på, mere mål vi venter

på". Skriket var ikke smrlig höyt, og når tilskuerne klappet,
var det ikke sterkere enn at man kunne höre hver enkelt klapp
for seg. Det hörtes i det hele tatt ut til å være meget tamt
på tribunene.
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Store bei+etuligheter i Hedmark,

0!R.17.45.
Hedmark fylkesting nedatte fjor en nemnd som skulle under-

sbke beiteforholdene i fylket. Formannen i nemnda, landbruks-
skolebestyrer Lars Aukrust, har uttalt seg til "sterdalen" og
fortalt at Hedmark kan få de beste beiter i landet. På spörs-
mål om hvordan disse beiter skulle ordnes, svarte Aukrust at det
ikke kan settes faste grenser for utbyggingen av beitene. Han
håpet imidlertid at nemnda ville kunne legge fram sin innstilling

neste fylkesting.

Smån tt fra Nor e.

0.117,45.
Konst. Gulbrand Lunde talte i kveld om håndverketi Parti-

huset i Frimurerlogen.

O.R.22.15,
Dette var en meget utydelig melding, men det hörtes ut

som om Quisling skal tale et eller annet sted i‹;jen i morgen..

Oslb-avisene.

De störste overskrifter er fremdeles viet kampene om
Petersburg. Det understrekes at alle forbindelseslinger til
byen er brutt.

Av innlandsk stoff framheves åpningen av. Utstillingen:
"Nordmannafolket".

N tt fra Danmark.

S.R.22.00. -
Etter at loven om forbud mot kommunistpartiene og kommunis-

tisk virksomhet ble vedtatt i Danmark, har Kjöbenhavn byrett av-
sagt dom mot 117 kommunister. Av de dömte appelerte 116 til
Myesterett som nå har stadfestet byrettens dommer for 115's
vedkommende.

D.R.11.30.
Det avholdes i disse dager en utstilling av fröiske

malerier i Kjöbenhavn.

D.R.20.50.
Dånsk samvirkende arbeiderforbund åpnet sin kongress

Kjöbenhavn i dag.

 1•• •  • :.
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Nztt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Det skal innfbres restaurantskort på de svenske restau-:

ranter fra den 20. september.

S.R.22.00.
Det skal opptas forhandlinger om en ny riksavtale "r3/1

bilverkstedene den 17. september. Avtalen kommex til årberre
mellom 3500 og 4000 arbeidere. :Den tidligere avtale er opp$agt
fra 1. oktober.

S.R.22.00.
Den store eskadreövelse i morgen skal henlegges til skjmr-

gården ved Stockholm.

Natt til pnsdag skal det holdes en bvelse ved innIbpet'
til Gbteborg. En avdeling skal foreta 'en landstigning som skal
utföres med stötte av fallskjermstropper.

Vmrvarsel.  

S.R.22.00.
Hela Norrland: Oppholdsvmr. Stigende temperatur.

Vestkusten: Frisk bris til liten kuling,

N tt fxa Finnland.

S.R.22.00.
Det finske hovedkvarter melder at mbrkeleggingsbestemmelse-

ne skal oppheves i visse distrikter i Finnland fra 10. september.

O.R.22.15.
Det britiske legasjonspersonalet forlot i dag Helsinki for

å reise til England over Lisboa. Personalet ved den finske
legasjon i London skal også reise hjem over Lisboa.
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Hytt fra Nor e.

O.R.17.45.
Deter plUkket store mengder av blaabaer i Nord70sterdal.

bloakVa:Radio'paarUssiåk.
Nerske.patrioter ar.srengt'en krUttfabrikk i (Guldalen ?).

Fleretonn -krutt ble: delagt. Fabrikken ble ogsaa 'Sdelagt.

.11yIbt fra Danmark: 


D.R.11.30.
Den nasjOnale union av danske angor aninrAtere har gitt

praktiske instruksjoner til framtidige r ktere paa Unionens gaard
ved Korsoer. Det var stor interesEe for forslaget oM aa kontrol-
lere avlingen av angorakaniner pa samme maaten som av1ingen av
andre husdyr blir kontrollert. Denne kontroll vL113E':gynnei
begynnelsen av neste aar.

D.R.20.50.
Det danske sivilforsvar melder at tiden for ii*kelgging fra

og med 16. sept. vil bli fra 19.30 til 06.30, dansk tid.

To kagger med sherry er drevet i land naer Kuldshavn ikke
Jangt fra Lykken. Hver kagge inneholdt 600 1. som reresenterer
en verdi av kr. 3000,-. En trawler fra Esbjerg har brakt to
kagger portvin til Skagen som tilsammen inneholdt 1 400 1., og
lenger Ut har fiskere funnet flere drivende vinkagger, men"de
var gjennomhullet av gevaerkuler.

kIt_fra Sverige.

Hilversum Radio.
Den svenske utenriksminister har innledet nye forhandlinger

mellom Sverige og Tyskland. Den s-)esielle tysk-svenske handels-
kommisjon og dens regelmessige handelskonferranser er blitt ut-
videt, og handel mellom Sverige, Holland og Belgia vil bli tatt
med i framtiden.

D.R.20.50.
Svenske skolebarn foretar for tiden en innsamling av gummi.

Gummiet skal ga til den svenske gummi-industri, og utb,tte vil bli
gitt til svenske skolebarn som trenger finansiell støt e.

S.R.12.30.
Bt britisk bombef1y foretok i dag tidlig en nkllanding i

Skaane naer Marieberg jernbanestasjon. Flyet ble rkelagt, men
mannskapet, som bestod av fem mann, reddet seg ved hjelp av sine
fallskjermer. Det er tatt vare paa fire av dem, mens den femte
som antas aa vaere kommet til skade, ettersAes av
soldater.

S.R.19.00.
Det femte medlem av mannskapet paa det britiske fly som

landet i Skaane, ble funnet ved middagstid i dag da han ankom til
Malm4med toget. En unders4e1seskommite har reist til ulykkes-
stedet.
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N tt fra Faer eno.

Det faerSyiske lagting'mttes naa Fael*enes nasjonaldag
den 29. juli. Av hensyn til fiskerne som var fravaerendo paa
denne tid, er Alltingsmøte blitt utsatt til den ff/Srste tirsdag
i oktober.. Landstingsmedlem Paul Niklassen er blitt intorvjuet
av Dansk Radios nyhetstjeneste. Han sa at Lagtinget hadde møtt
under •alvorlige og vanskelige forhold. L3gtinget har renresen-
tert,Faerøyene i gode og daarlige tider, fortaIte han viå.ere.
Faerøyene har.gjennom aarhundrer vaert en utpost for nordisk
kultur, og baadej gode og daarlige tider har Lagtinget fremmet
spraak-og kultur. Til slutt hilste Niklassen Lagtinget.

N tt fra Finnland.

Ovideo Radio.
Til tross for krigen her den finske industri fortsatt aa

utvikle seg. Det er naa blitt vedtatt aa bygge en ny sukker-
fabrikk i Iandet.

vvvvv VVVVV .vvvvv
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Innleverin av alle radioa arater i Oslo o Ome 11. .

O.R. 20645. radio
Det ble utsendt en melding om åt alle apparater i Oslo

og Aker skal innleveres nu. Det var p.g.a lokale forstyrrelser
ikke mulig å oppfatte forordningens ordlyd men det som kunne
opfattes var bl, a. at det er forbudt å framstille, kjöpe eller
selge radioapparater eller deler av radioappareter innenfor
Oslo og Aker politidistrikt.

Bestemmelsen om innleveringsplikt gjelder ikke for
tyske statsborgere.

Innehavere av. fadioforretninger med lager av radio-
apparater eller deler av slike plikter ikke å innlevere disse,
men enhver slikk forhandler har å påse at radioapparatene
eller deler av disse som måtte befinne seg i hans forretning
ikke fjernes. Han må påse at radioapparater og deler av disse
blir holdt forsvarlig innelåst om nåtten.

Innleveringen av apparatene skal foregå ved de forskjellige
skolehus hvorav nevnes fölgende:

‘r, I Osio: Grftnerlökken folkeskole .Gamlebyen folkeskole
Mbllergaten fulkeskole, Sarsgaten Folkeskole, Ullevåls folkc-
skole, m.f.

I Aker: Bestun skole, Smedstad skole, U1levålsveien skole,
Tåsen skole, Grefsen skole, Tjelsås skole, Slemdal skole,
Bygdö skole, Lena skole, Huseby skole m.f.

I Brum: Stabekk skole, Fossum skole, Idretthuaet, Stabekk,
Stabekk Höyere Alm'enskole, Snarbya skole, Sandvika Middelskole,
Nummedal skole, Holmen skolea Heggedal skole.

Innleveringen skal foregå hver deg fra kla 10 til kl 21
og begynner onsdag den 10 september for alle hvis etternavn
begynner med A C, torsdag llte for de hvis etternavn begynner
med D - G, fredag 12te for alle hvis etternavn begynner med
H - K, lördag 13de for alle hvis etternavn begynner med L M,
söndag 14de for alle hvis etternavn begynner med 0 S og,
mandag den 15de for alle hvis etternavn begynner med T J.

Apparatete bör merkes med eierens navn og adresse för
innleveringen.

Overtredelse av avleveringsbestemmelsene kan medfbre at
de tyske myndigheter inndrar apparatene for alltid og dessuten
pålegger overtrederen straff iform av böter.

Ditimt for overtredelse av riskontrollens re ler.

B.R. 22.00.
Oslo prispoliti har idömt en mann 15.000 kroner i bibter

og inndraging av varer til en verdi av 200.000 kroner for over-
tredelse av priskontrollens regler. Dette er den störste straff
som en enkeltperson er blitt ilagt i Norge hittil for denslags
forseelseri

1%a or el1stru fåratakketele ram fra ME‘nnerheim.

O.R.
111Major" Kjellstrup i pen Norske Legion har mottatt

fölgende telegramm fra feltmarskalk Mannerheim: "Jegatakker Dem.
og Den Norske Iegion for de vennlige hilsener og lkkönskinger.
Det gleder oss alle at våre våpenbrödre i Norge star side om
side med oes i kampen fox friheten",
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Kommentar til land :an en «S'cralbard.

O.R. 11.15.
I forbinnelse hed'landgangen på Svalbard sendte london-' -

kringasteren inatt ut en ærklcring som bekreftet at noen gruPe-
arbeidere på Svalbard var blitt förtt til England. Det het'
videre i ærkleringen at de var blitt frt dit for å forhimdre
fienden fra å dra nytte av den kullen som blir utVundet 'der.
Störstedelen av disse menneskene vil bli benyttet til militært
arbeide i England eller bli plasert ombord i handelsflåten."

Kan det være mulig at England ikke stolte på disse
p'upearbeidere. Kan det vmre mulig at de ikke hadde lyst til
a arbeide for England eller at England fryktet for sabotasje
og da foretrakk a transPortete dem vekk for å putte dem inn i
konsentrasjonsleir eller tvinge dem ombord i handelsflåten
istedet for alle de.sfolkene som streiker og rialmer fra
handelsskipene. Jol ærkleringen er tydelig nokk. Den er et
lysende eksempel pa Nygårdsvolds og hans fellers kamp for fri-
het og selvstendighet. De har alltid vist å ivareta norske
interes er og ikke minst nu når de gledeåtrålende kunne meddele
at nu blir, det knapt med kull,for befolkningen i Nordnorge og
at det snart vil herske mere nbd og elendighet der.

Norske elektrisitetsfolk t'l T. skland. ° studiereise.

med bifall fra Reichskommisar f.d.b.n.g. er dei kommet
istand en ordning slik at endel norske fagfolk på elektrisltets-
verkområdet skal reise på en 14 dagers studietur til Tyskland.
Do vil få anledning til å se Tysklands stjrste c) beste kraft-,
verker under ledelse av de beste tyske fagfolk pa omradet.

0:R. 11.15,

Norsk Teaterskole.

O.R. 22,15.
Den 20 september utlöper fristen for innmeldelse til

den nye teaterskele. Elevene vil få endel.av undervisningen
sin i Idrettens hus hvor de vil få gymnastikkundervisning.
Dessuten vil noe av undervisningen bli henlagt til Kringkastingens
pröverum hvor de vil bli instruert i kringkastingsteknikk og
videre antagolig i Nasjonalteatrets prbverum.

Skolekrin kastin ens dilemna:

OeR. 22.30.
M.anledningen innleveringen av radioapparatene nmodes

alle skoler one ikke å kaste bort kringkRstingsheftene. Det vil
i nmr framtid bli foretatt en ordning slik at akolekringkastingen
vil kunne gjenopptas normalt. Inntill da bes alle vmre—tÅl-
modig og benytte heftene allikcvel da disse hefter inneholder
så meget av verdi at'de-kan'benyttes tmvhengig av radioapparater..

Statafunks'onmrer skal arbeide.i 'ordbruket.

O.R.17.45.
"Landbruksdepartementetmeddeler at flere av statenå

funksjonmrer nå har meldt seg til landbruksarbeide for'å hjelpe
på mangelen av arbeidskraft i jordbruket.
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Lok.Örin en be nt i 0 land.

O.R. 17.45.
I Oppland er bönderne nå fullt opptatt med lokj6ringen.

Flere steder gåx treskingen for full fart samtidig med lokjZ3ringen.

Det ser også til å bli god potethöst i Vest-Oppland iår.
Man regner med å få ca 150.000 tonn poteter der.

Landbruks risene.

O.R. 12.20.
Tilförselen av slakt i siste uke var litt bedre enn

foregående uke men framdeles rent for lite. I siste uke kom
det inn til Oslo Kjötthall bare 75 naut, 2 hest 55 gris, 51 sau.

Denne uke begynte slett ikke bra. Snarere dårligere cnn
forrige.

Poteter er det fortsatt like lite av, mens det er fortsatt
godtilförsel av grönndaker. Det ser også at vinterkålen

khv begynner å Vise seg på markedet.

Grekinsak riser o Omsetnin . (Foredrag).

O.R. 18.40.
Gårdbruker Anders Havskjold holdt et foredrag over emnet

Grninsaker og Omsetning hvori i han hovedsakelig henstillet til
alle grönnsakdyrkere å stille geg fortåelsesfullt overfor de
nye prisregler. S=lig gjaldt dette maksimalprisene hvor han
fxamholdt vanskelighetene med å sette stabile priser. Han pekte
på hvilke forskjellige momenter man måtte regne med Slik at det
praktisk ville være umulig å sette maksimalpriser som ville til-
fredsstille alle parter. amtidig henstillet han til grönnsak-
produsenter å gå de vanlige omsetningsveier med sine varer da
dotte vilde spare meget av den tid som mcdgår når produsenten
selv skal stå på torvet hele dagen med sine varer. Dette mente
han var noe stort slöseri mod arbeidskraften som trenges så
meget nu i jordbruket.

N tt fra Danmark.

B.R. 19.00.
Vestre delen av Jylland ble inatt bombet av britiske,fly.

Endel hustr ble skadet men ingen mennesker ble såret eller drept.

Dansk Prestebesök i Sveri e.

D.R. 19.00.
Det danske prestebesk som kulle ha vært nå er blitt

utsatt til den 20de september. De danske prester vii da besöke
Stockholm den 20deog 21de sept. Deretter blir det en rundreise
til forskjellige steder i Svorige,

S.R. 22.00.
På Esbjerg havn er det foretatt en sabotasjehandling idet

en stor ferge som lå på havnen er blitt senket. Dette var foretatt
på den måten at bunnventilene var tatt ut slik at vannet strömmet
inn i maskinrummet. Pergen ble så nieget skadet et det vil ta
en tid för den kan tas ibruk igjen.
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N tt fra Svcri e.

EJ.R. 22.00.
Forhdret mot Gdsta S. Affiersson som ble arreste.rt i forbin-

nelse med spionasjeaffmren i Kirruna. Han mrklertc seg sk3ildig
å ha drevet spion:sje og sabotasjevirksomhet sideh 14939.

Videre tilstod han at han siden 1939 hadde stått i forbinnelse
med en sabotasjeorganisasjon i Stockholm og flere andre Steder.
Han tilhdrte ikke noen bestemt politisk orgnisasjon men tilstod
at han i den senere tid har hat tydelige kommunistiske tendenser.
Da han ble arrestert var han i besiddelee av en veske med dynaMit
og annet sabotasjeverktöy. Dommen vil antagelig falle den 15de
september.

O.R. 22.15.
Et engelsk fombefly skal vmre styrtet ned over svensk

område på tl.lbaketur etter bombetoktet

S.R. 19.00,
Dét svenske.flyvevåpen avsluttet:.idag sine.store flyve

övelser med et vodsomt bombeangrep på Sandhamn. I dette'angrep
ddltok ialt 200 fly.

. ,He1e mandvrens har foregått uten at et enestealvorlig
'Uhell ex inntruffetog ikke et enestc menneske skadet.

S.R.
En kollisjon inntraff ved Bergsvik jernbaneovergang

mellom en skinnebuss og en militMr lastebil-,..B31sSen ble kastet
av sporet og begge förerne samt endel.av Tessasj..erene på bussen
kom tilskade. De sårede ble tatt til Lindköping Ia.arett.

O.R.
Etter anmodning fra den tyske regjdrihghar,densvenske

legasjon i Iran overtatt de tyske interesser i de bes-atte deler
av Iran.

Va,zrmeldin er;

S.E. 22.11.
•Moderat til frisk

vind, ant. n.oe regn. Ufor.
temp.

Södra Norrlands Innland & Pj. Mod. vind, ant.
lett regn. Ufor. Temp.

Norra Svak vind, lett
regn. Ufor. Tcmp.

For strekningen Gdteborg - Ingelsborg er det sendt ut
fölgende stormvarsel: Frisk til sterk sydvestlig kuling.

Vestkusten og VSnerwmrådet:

tt It ti
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Nytt fra Finnland.

O.R. 17.45.
Da Viborg ble crobret fanget man to russiske krigs—

korrespondonter. Disse to fortalte at freden i Moskva ifjor bare
var heregnet som en liten pause for Moskva til å forberede et
ennå större og blodigere angrep på Finnland.

O.R. 17.45.
Fra Helsinki meldes at den finske framrykking fortsetter

med uforminsket styrke på hole Karelen.

O.R. 17.45.
En melding fra Helsinki melder at alle skandinaver i

Latvia ble henrettet av russerne för de måtte trekke seg tilbake.

D.R. 11.30.
Fra Stookholm meldes it ennu en gruppe verkstedsarbeidere

nå er klar til å reise til Finnland. Ogsåd denne gruppe består
av 15 medlemmer, hovedsakelig motormekanikere.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.O.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er tirsda 9. se tember 1941. Fortroli .

tt fra Nor e.

Breslau 23.00. På tysk.
Den nylig r%pnede tyske skole i Oslo vil begyhne sin

förste undervisning idag.

D.R. 11,30.
Forhandlinger i Stockholm har resultert i en utvidelse

av den svenak - norske handelsavtale iår. Tidligere planer
gikk ut på en utveksling av varer for 1941 til en verdi av
120.000.000 kroner. Eksporten fra Sverige inkluderte visse
kvanta av matvarer. Disse var: 10.000 tonn korn, 4250 tonn
erter og bönner, 1000 tonn sukker, 1000 tonn sirup, 500 tonn
hermetisk frukt og 210 tonn såvarer. Det antas at vare -
utvekslingen for innevssrende år vil bli dket med ca 4 mill.
kroner fra hver side på grunn av de siste overenskomster.
Dette overskudd vil antagelig inngå i import fra Norge av
sild, minetaler og visse ferdige metallvarer og eksport til
Norge av maskinerier, jern og stål etc.

tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
"Socialdemokraten" melder at utdelingen av gasmasker

til sivilbefolkningen i Sverige nu er fullfört og at en
fabrikk som fabrikerer gasmasker i warheten av Stockholm har
sluttet å fabrikere,

"Dagens Nyheteiar meddeler at Per Hallström, sekreter for det
svenske akademi skal tne tilbake i nær fremtid. Anders
Österling ex nevnt som hans ettermann.

tt fra Danmark.

Bremen Radio 17.30, På dansk.
I et intervju med "kaItein" Thore Jörgensen i frikorpset

"Danmark" uttalte han at det ikke var sant at flere av korpsets
medlemmer hadde römt fordi de ikke trivdes der. Tvert i mot.
Noen av dem kunne ikke holde tritt med den höye levestandard
og ble derfor bedt om å forlate korpset. Denne påstand om at de
forlot forde de ikke likte seg skrev seg fra BBO i et eller
to utsendillse*.

Regimentet "Nordland" og divisjonen "Viking" har inte
å gjöre med frikarpset "Datmark". De tilhdrer "qaffen S.S."
Der er dog hundrevis av dansker i regimentet "Nordland" som
utmerker seg. Divisjonskommandant, generel Steiner har sagt at
han önsket at han ha.dde noen flere danske officerer. Når gene-
ralen sier dette cr det sikkert at dc danske officerer han roser
er f3rsteklasses soldater vel oppIrt i tyske militærkretser.
Hver fjortende dag eller en gang i måneden er det specialkurser
for danske officerer hovedsakelig skytedvelser i tyske militære
skoler. KKaptein" Thore Jdrgensen skal nu selv til en PV disse
skoler.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fortrolig.

Advokat Vi o Hansteen o faPforenin sformann Odd Wickstrbm

dömt til d3den o skutt.

Forberedte Peneralstreik. Meidell forklarer.

Sivil undta elsestilstand erkl-eresi Oslo Aker Asker o Derum.

St ret for arbeidspiverforenin en avsatt.

O.R.
Det gikk slag i slag med de dystreste og bitreste meldin-

ger over Oslo Tadio idag etter at meddelelsen om inndraging av
radioapparatene var blitt offentliggjort igår. Vi vil gjengi mel-
dingene som de kom.

Sivil undta elsestilstand: Reichskommisars forf3inin

O.R. 11.15 & 12.00.
Etter at kommunister og marxister innen arbeidernes orga-

nisasjoner og srlig deres ledelse nylig har innledet forbryte-

riske aksjoner med tanke på å forstyrre arbeidsfreden ved forbe-

redelge til streiker, erkl.-erer jeg med virkning fra 10 sept.

kl. 05.00 og inntil videre den sivile undtagelsestilstand for

Oslo, Aker, Asker og Berum.

Undertegnet ""erboven,
R. f. b. N. G. 10/9-41.

Portforbud m.m.

O.R. 11.15 & 12.».

Den tyske politisjefs forordning:

I tilslutning til Reichskommisars forf3ining om sivil
undtagelsestilstand for Oslo, Aker, Asker og Bm‘um med virk-
ning fra 10 sept. kl. 05.00 1941, bestemmer jeg f31gende:

'flet er forbudt å forstyxre arbeidsfreden på noensbml-



helst måte, igangsette streiker eller delta i dem.

Det er forbudt for det norske publikum å ferdes ute
mellom kl. 20.00 og kl. 05.00.

Alle trafikkmidler for befordring av passasjerer bort-
sett fra ordinere tog må,innstille kj3ringen etter
kl. 19.30.

Alle offentlige steder, restauranter og bevertnings-
steder skal stenge kl. 19.00.
All salg og servering av alkohol er forbudt.

(Fortsettelse
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Portforbud m.m.

(Fortsettelse).:

Alle tilstelninger med dans er forbudt.

Alle foihie1sessteder, kinoer, teatre etc, skal stenges.

. Alle offentlige sammenkomster, miter 0.1, inne eller ute
er foxbudt. Sammenstimlinger på gater eller plasser er
videre forbudt.

Alle anvisninger fra offisielle representanter for over-
våking av ro og orden må ubetinget fClges. Enhver mot-
stand vil bli brutt med våpenmakt.

Enhver som ikke retter seg etter de ovennevnte bestemmel-
ser stilles for standrett.

• Undertegnet
Hihere SS und Polizeifthrer,

SS-Gruppenftthrer und generalleutnant d. Polizei
Redies.

Oslo, 10 sept. 1941.

Portforbudet gjelder ikke lmger, jordmCdre etc. Også ar-
beidere ved livsviktige bedrifter kan på siknad få und-
tagelse fra pmrtforbudet. Tillatelse utåtedes av poli-
tiet.

Peisende med tog som ankommer eller forlater stasjoner
innenfor den sperrede sone mellom kl. 20.00 og kl. 05.00,
må vmre forsynt med et =skildt papir utøtedt av poli-
,tiet.

Konsertutsa‘tt.

O.R. 12.00.
Xonserten ikveld i Wehrmachtkino faller bort på grund

av den siuile undtagelsestilstand. Inngangskortene beholder
sin gyldighet.

Foliti residenten meddeler

O.R. 13.00.
Under henvisning til generalleutnant der Polizei.-

Redies. bestemmelser om portforbud etter kl. 20.00, meddeles
at undtagelsestilstand kan gis av Oslo, Aker, Asker og
Bmrum Politimesterembeder.

Wknader om å få undtagelsestillatelse im3tekommes
bare i smrlig presserende tilfeller.

rillatelser utferdiges i vedkommendes eget politidi-
strikt.

Reisende som idag reiser med fjerntogene eller til sine
bosteder utenfor sperresonen må etter kl. 20.00 ha bilett på
seg som legitimasjon.

Pra imorgen må disse personer were i besiddelse av
werskildt tillatelse.

(Portsettelse).
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Telefon o2  toleraf stenPes etter  kl. 19.00. (Fortsettelse)
.

O.R. 15.00.
Telefon og telegraf i Oslo, Aker, Asker og B-erum blir

ikke betjent fra idag etter kl. 19.00 såfremt detbikke gjeld
er

liv eller velferd.

Fadioaaparater u  innleveres fir kl. 18.00.

O.R. 15.00.
Tiden for innlevering av radioapparater er forandret til

fra ki. 10.00 til kl. 18.00 istedetfor til kl. 21.00 som tid
li-

gere bestemt. Forandringen skjer i henhold til rikskommisar
s

forf3ining om sivil undtagelsestilstand.

Wdsdommene. 


O.R. 19.15.
Flgende s=elding lestes opp kl. 19.19. Den forklarer

kanskje meget av det ovenstående:

Hniere SS und Polizeifthrer, SS-Grupponfthrer tnd gene-

ralleutnant.der Polizei, Redies, gibt bekandt:

Ved den idag i Oslo opprettede standrett er det avsagt

ft5lgende dommer:

POT å ha fprbrutt seg mot paragraf 3, avsnitt 2 og 3

Reichskommisars forordning.pm sivil undtagelsestilstand av

31 juli 1941, dömmes f3lgende:

Sekretriatsmedlem Arbeidernes Faglige Landsorganisa-

sjon, Viggo Hansteen, til dUen.

Fagforeningsformann Odd 7ickstr.5m, til döden.

Maler Gunvald Gregersen, til livsvarig fengsel.

Hjelpearbeider Torbjörn Koppang,.til 15 års tukthu.

Jerndreier Toralf Kapstad, til 15 4rs tukthus.

Jerndreier Ivar Sether, til 10 kr's tukthus.

Wdsdommen er underskrevetav meg.

Ftter at Reichskommisar har avs1ått sknaden
0171be-

nådningble begge d3dsdommer eksekvort sent på ettermi
ddagen

idagved skyting.
Fortsettelse)
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Dödsdommene.

(Fortsettelse).

Med hjemmel i foxordning om sivil undtagelsestilstand er

videre tilsatt Odd Fossum som konstituert leder av Den Faglige

Landorganisasjon.

Som bestYrer av Arbeidsgiverforeningen er tilsatt direk-

t3r Lippestad.

Styret for Arbeidsgiverforeningen er samtidig avsatt.

Oslo 10/9 - 1941..

Redies

Generalleutnant d. Pol.

Umiddelbart etter denne s3rgelige s=elding kom "Com-
misarische Statsrat, Socalminister" Birger Meidell til mikro-
.fonen for å gi en oxientering om den öieblikkelige situasjon.

Weidells tale.

"Jeg er kommet hit iaften da jeg anser det som min
plikt som socialminister å gi en orientering om det som er
inntruffet idag" begynteihan. "jeg vil her med det samme ha
sagt at vi med sorg har mottatt underretningbn om de to ek-
sekverte d3dsdommer".

Meidell talte hele tiden med s3rgmodig stemme, men
det er kommet en undertone-av ondskap, bitterhet og truende
hat over ham, som vi aldri tidligere hax merket.

Han rettet i sin tale en apell til norske arbeidere
om å visc ro og orden og gå til sitt arbeid. 7Crigstilstanden
mellom Norge og Tyekland str fremdcles ved makt, erklwte
han. Det er mange som ennå ikke er klar over det. Det å strei-
ke idag er derfox en megetalvorlig sak og en ganske annen
enn under fredstid.

jeg vil henstille til dere arbeidere, fortsatte han,
ikke å gi den tyske vernemakt foranledning til å gripe inn
med de fryktelige forholdsregler som den har wert nidt å ty
til idag. Tenk over f3lgene av slike handlinger o3 .veer klar
over at ro o3 arbeid er den eneste farbare vei for oss. Kun
derigjennem kan vi få en fullstendig plass i det Europa som
skal reise seg igjen.

Keidell forsikret deretter at arbeidernes weringsliv
vilde bli tatt opp og at deree 1innsforhold var under utar-
beidelse.

ret er derfor ingen grund for densslags.bolsjevistisk
undergravingspolitikk, understreket han videre. Man kan hVer-
ken streike eller sabotere den tyske vernemakt her i landet.
Skal vi kunne gjre det beste ut av en vanskelig.Situasjon,
da må dere hjelpeetil. Husk at vi alle er nordmenn, og skjenk
ikke 3re til de forbryteriske intrigasjoncr fra London. Tysk-
land kjemper en livskamp mot bolsjevismen også for Norge,

(fortsettelse)
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Meidells tale. 


(Portsettelse)
og kan ikke tillate sabotasje eller motstand. Vis derfor ro og
orden9 gå til deres arbeid o›). hjelp oss9 så skal vi ogsg, hjelpe
dere.

Aviskommentarer: 


O.R. 12.00.
Det ligger til den norske befolkn'ing å oppf3re seg slik

at den sivile undtagelsestilstand igjen blir opphevet9 skriver
Aftenposten i Sin 1,eder idag. Enkelte driver.et spill som måtte
före til overilte handlinger.

Alle avisene henstiller ellers til folk 4 vise ro og or-
den.

Slik går det når man ikke innser det alvorlige i situa-
sjonen9 understreker Deutsche Zeitung in Norwegen. Vi har advart
og undskyldninger gis det ikke mcr.

O.R. 17.45.
Også Dagbladet og Norges Handels og Sy.ifartstidende opp-

fordrer til ro og til 4 holde hodet klart. ret er krig og de
sterke inngrep i dagliglivet viser hvor alvorlig situasjonen er.

Forandring.er_i sendetidene.

0..R. 17.45.
I forbinnelse mcd inndragingen av radioapparatene er

sendetidene for de norske og tyske nyheter blitt endel foran-
dret fra idug.

Nyhetcne på norsk kommer nå til fölgende tider:

6.45

	

11.15 (13.00 på sndager)

	

13.15 (De to krigskommunikeer)
18.00
21.00

på tysk:-

6.30
12.00
13.55
17.00
20.31

(11.30 på söndager
(Kommunikeene)'
(1kke söndager)

Programmet slutter etter de norske nyheter kl. 21.00.

Quisling talte i år til håndverkerne.

0.E. 17.45.•
Quisling talte igår kveld i partihuset til Nasjonal

Samlings håndverksgruppes fylkesledere.

Predag vil det bli åpnet en utstilling v tysk faglit-
teratur i Håndverkerforeningen Rosencirantz Gater. 7.
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11 se t. 1940. Nr. 140. Fortroli .
Radiosendin er onsda I se t.

Flere quis1in_gcr talex.

O.R. 11.15.
Generalsekretw Fuglesang holdt foredrag.i Bergen igår.

,-0,R. 17.45.
Konst. Riisnes skal tale i Kristiansand på fredag.

O.R. 11.15.
Konst. Gulbrand Lunde mottok igår h.?3andverks fyl-

'kesledere i propagandadepartementet. Ved en enkel middag holdt
han en vakker tale til dem.

Kommentar til Svalbard.

O.R. 11.15.
Uten kildeangivelse erk1,3rte Oslo-krigkasteren at den

britiske aksjon mot Svalbard var uten enhver militr betydning.
England hadde ellers kun magre resultatex å vise frem i denne
krigen, og fandt derfor ingen bedrift for liten til å brukes
i propagandaens tjeneste. At man også hadde bortfirt de norske
grubearbeidere kunne ingen bli forbauset over som kjendte til
Lnglands måte å forsvare de små land på.,

Men England har også denne gang lagst en retrett ver-
dig sine forgjengere, het det videre. De. har trukket troppene
bort, ödelagt grubene og et kulldepot på 150.000 tons. Flott
levert.

At det er Norge som rammes og ikke Tyskland er utvil-
somt. Tyskland har kull nok. Man må derfor ta aksjonen som et
tegn pa at England blir mer og mer nervös for hver dag som går.

Deutsche Allgemeine Zeitung skriver om aksjonen at
England tr4nger å skaffe seg grubearbeidere.

Haldis stby om j3dene.

0.E. 18.40.
Det var ikke meget vi kunne oppfatte av Haldis istbys

foredrag om jödene, men at det var noe av det stJrste tull
som er servert over radioen vax sikkert nok.

Marx var j3de, Russland var regjert av jbder.
Roosevelt var j3de og New York var jjdenes hovedstad.
Reuter var et jidisk bureau, Chamberlain hadde j3de-

blod i seg, den engelske konge, Churchill og Lloyd George
var frimtrere, og England visstnok ledet av jöder. Alt var
jjder som var imot Tyskland, hvis de da ikke var frimurere,
og denne internasjonale sammensvergelse hadde villet krigen.
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Ra 1222E.1_121/er 	 sept. ons a .

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
?Sildefisket: H.yerken til Bcren eller Alesund cr

det innlpet noen meldinger om fiske det siste d3gn. Fra Hauge,-
.bundsdistriktet. meldes om nocn mindre steng.

-Fra Uthaug telefoneres at det er satt 5 steng ved Stokk-
sund på tilsammen 1500 hl. Ytterligere 3 steng cr satt i andre
distrikter.
" • Granfisket-i Innherradsfjordene cr fremdeles dårli&med
fangster på fra 2 til 3 kasser pr. båt.

Uthaug.
Fisket er ogsåi Norelland, meldes det videre fra

Landbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
Tilgangen på kjött til Oslo Kjöt'thall var idag st,3rre

cnn vanlig. Ialt kom det 11 naut, 1 hest, 18 gris, 35 spekalv,
5 gjökalv og ingen lam.

Også tilgangen på potcter har tatt scg opp, og man venter
nå bedring etterhvert.

r'or5vrig kom det rikelig av alle slags grinnskker og ep-
ler til Gartncrhallen idag. Flommer og psrer var det iridlertid
fremdeles for lite av.

Friscentralens Landsoversikt.

Blåsevsret på. istlandet avldstes•i slutten av forrige
uke av klart septembervsr, og man fikk nocn intense dager
'med kjZiring eg skjsring pa, landsbyden. Mye korn kom av den
grund i.hus . og omslaget måtte sies å kOmme
vel med.

• Få'.Sörlandet vii potetavlingen bli senere enn vanlig.
Opptakingen begynner imidlertid allerede i neste .uke, og man.
må vsre foiberedt på at st3rre1sen blir liten.

I de siste par dager har vsret tillatt kornskjring
også i Eogaland, men ellers har vsret vsrt usikkert. Potet
gresset ,er svart for det meste og det vil bli umulig å for-
utsi noe om st8rrelsen. • ,•

Vestlandet har hatt dår1ig og kj3lig vm• med sterk
vind, så.selv fiskethar ligget nede.

Også over..Mre og Romsdal har h3ststormene rset og
satt skuronna meget tilbake. Håslåtten nsrmer seg sin av-
slUtning. .

I'Tröndelag går innhöStingen for fullt.

Potettilf3rslene til Oslo, Fredrikstad, Bergen og
Trondheim later ennå meget tilbaku å 3nske. I Stavanger er
det nå kommet litt mer i.handelen, og 'lesund har hatt til-
strekkelig for innkjip i smått til tross for at U5rråtdn har
herjet slemt i distriktet. Opplandbyene har hatt bra tilgng
134 poteter og Drammen har hatt nok for behovet.

(Fortsettelse)

_
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11 sept. 1941. Nr. 140. Fortroli .
Radlosendinger onsda 10 so

Priscentralens'Landsoversikt.

(Fortsettelse).
Oslo hadde siste uke rikeligero tilf3rsler pg, grönnsaker

cnn på lange tider. Gresskar har ligget langt undorksimalpri-
sen.og-guicr3ttone har vært 5xv ypperlig-kvalitet..

Også tilfirsclen av •epler har vwt mogot bra, men p,arer
kommer det altfor lite av. Heller ikke or det rart med iner selv

Nypene 3kor i mengde,
Bergen hadde også bra tilfirslor av grönnsaker Siste uke

bortsett fra tomater, agurker og blomkål. Trondheim ble tilfört
for litc etter behovet.

Tilgangen på slakt til byene er st,adig likc beskjedon.
Saueslakten begynner mcgct senere enn vanlig iår, og mangc mener
også at dot vil bli slaktet mindre enn far. Vildt er det kommct
sv3rt lite av på markedet ennå.

Vi talcr med Breslaufarorne.

O.R. 16.00.
Guttetimen idag var Viet et.intervuo mcd,forskjellige

norske_deltagere i'ungdomslandskampen i Freslau som ble avvik-
let for ca. en uke siden.

Etter hirdsangen fikk vi opplyst at 17 nasjoner hadde
.deltatt. Bare Sveits og Sverige haddc ikke wert representcrt.

Også Yorge•hadde vert med mon uten å'gjire scg noe
stirre. Dette skyldtes, sa (Finnerud?), at ungdomsidretten.

.hade w3rt- vanskj3ttot i Norge fir N.S. tek saken opp.' Man
kUnne derfor ikke vente seg så meget..

Man haddd imidlertid fått en flott mottelse bg-on
fyrstelig innkvartering - i Savoy

Blandt de deltagerc SOM ble intervuet v-ar alle fra Oslo.
De stod rundtmikrofonen i sine.flotte uniforracr:med solko*
set på gr3nn bund.

N.S. ungdomsleder Guss Jonassen syntes at •det mest be-
tydningsfulle for ho var at Norge i det helo tatt var repre-
sentert, at detflorske flagg, som jössingene tross alt ikke
hadde klart å 3delegge, hadde virt å finne blandt de andre..
Man sultet. ikke i Tyskland oz lqadde det ikke så verst.

• Andre som uttalte seg,val bl.a.: Kåre, B5rstong,
kulostiteren Andreas Jahr, svcitfirer Lundberg, rodakt3r av
(Unghirden?), Finnmann Hansen, Ola Bakke (foxeslo startklok-
ker i Norge), Anne Maric Andresen, Vera Rensch og troppens .
leder Wangen

ampropet hadde v3rtz Hcia, heia, godt humir, det er
det som seiron gj3r, hei;a, neia, hcia. .

Flles for dem alle var at de be.r flgget h5it, og:ikke
som de "negative på alle tenkelige og utenkelige plasser
fra jakkeoppslag til buksebak.

Pe hadde kanskje kOmmet  hjeffi med lite gull og  silv,
men ungdommen haddc de da ihvert .fall vunnet ,
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Eadlosen inger onsdag. 10 sept. 	

17.rvarsel.  

S.R. 22.00.

Vestkysten og Vnernom,: Svak til frisk bris, enke1te
regnbyger, uforandret tempe-
ratur.

Hele Norrlands fjelltr.: Svak bris, regn flcre steder,
etterhnden kj51igere wsr.

Nytt fra Island.

O.R. 21.00.
Det islandske skip "ek1a" cr krissforlistp. vei til

Dc Forentc Stater. 14 islandske sjdmenn omkom.

Nytt fra Danmark.

S.R. 22.00.
Det danske motorskip Cnadian Reaper" er forlist i

• britisk tjencste. Skipet var p4 1831 br.'reg. tons.• •

N tt fra Sverige.

S.R. 19.00.
Rettsaken mot de 5 tiltalte i spioncriaff,-3ren i Sveri-

se fortsatte idag for Stockholms R4dhusrett. Svendson blc
dimt 1 gr og 3 1-Anciders straffarbeid.

S.R. 19.00.
Militrdvelser for g, belyse forsvaret 2V Gdtcborgs

indre havn, ble avholdt.idag

S.F. 22.00.
De danske sjcster vcd den svenske landsorganisasjons

kongress tok avskjed idag. Omtrent samtidig ankom den bri-
tiske representant Gcorge Gibson.

S.R. 20.00.
F1ygevPnets eskadredvelser 1941 ble avsluttet idag

med tale av gencralliitnant Nordenskidld. Han takket alie
som ahdde vwt mcd i övelsene.

S.F. 20.00.
Brendselkommisjonen har cnng ikke truffet vcdtak om

ng,r sentralfyring f'r settes igang. Ansgendc brendseltilde-
lingen er dct imidlertid utstedt en rekke bestemmclser. SS-
ledes utdelcs koks alleredc fra brendselsrets begynnelse.
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Nytt fra Finnllnd.

0.R. 11.15.
cn finnske krigsminister skal fredag 2:vgi en erkl3ring

om situasjonen. for Riksdagons plenumsm3te.

0.L. 11.15.
Den finnske handels- og: 5konomiminister Tanner holdt

igr en.tale i Riksdagen hvori han p det kraftigste angrep
det bolsjevistiSke system. Med sine rustninger var Sovjettsem-
veldet blitt til en virkelis fare for verdensfreden og folkenes
eksistens, uttalte han bl.a. ret va'r nidvendig at dot bIe til-
intetgjort, og det var det Finnland kjempet for.

O.R. 11.15.
Statsrd Tanner tiltrer 17 septembor en reiso til Tysk-

land hvor han bl.a. vil besnce h3stmessen•i Wien.

O.R. 11.15.
Det kvinnelige personale ved•den finnske legasjon i

Moskva er ankommet til Stockholm. De mannlige mcdlemmer av lesa-
sjonen er p reise opp gjennem Europa.

S.E- 22.00,
de gjenerobrede omrder i Finnland vil regelmessig

jernbanctrafikk bli gjtnopptatt pf° fredag.. Alle brocr cr n re-
parert. Viborg jernbanestasjon skal gjenoppbygges.

S.R. 22.000. .
Feltmarsklk Mannerheim har sitt tillatelse til at.man

olopkaller Viborgs hovedgatc etter ham.

vvvvy mryvvvvvv
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Tille e til NYHETSOVERSIKTENE nr. 140 - 161.

Fre Regjeringens I.F.K. & Hierens Overkomm,ndo.

Som det turde vere kjendt er vP,re tillegg utoblitt for ct

lengere tidsrom. Dette skyldes en feil i forsendeleene av B.B.C.'s

lytterrepporter hvorfre vi henter stoffet til våre tillegg.

Vi har nå mottett de elenelende repporter, men da innholdet

neturligvis delvis er foreldet og uten interesee h'r vi her bare

medtatt de viktigste meldinger ser1ig fra Norge, og semlet disse

i et felles tillegg med nermere angivelse •V detum og kilde.

Radiosendin er onsda, 10 se tember.

Zeesen på tysk for Amerika.
Den norske by Namsos, som led adskillig skede under den

britiske okkupasjon og hodeise flukt ifjor, gjenoppbygges nå
med tysk hjelp til en s-Wrre og vakrere by.

PRESSEKOMMENTARER OM UNNTAITELSESTILSTANDEN: "Aftenposten":
Det skulle veere åpenbart for en hver at dette er et QV

de alvorligsteinngrep i hver enkeltes private liv. Uansvar-
lige elementer blantden norske befolkninghar drevet sitt
spill aå langt at det bare kunne fbre til galskap. Vi sikter
her amrlig til orphissende agitasjon som har vmrt amrligmerk-
bar i de siete dager, og som er blitt fört helt uten hensyn
til det faktum at vårt land er ekkupert og tkx i krig og der-
for er underkaseetkrigens strenge lover. Det må beklages at
forholdene har kunnet gå då langt, men ennå fina det blant den
norsk befolkning dem som ken opprette slike forhold at unn-
tagelsestilstanden ken oepheves innen forholdsvie kort tid.
En hver som tren at dettJ er lek vil snart få ftile at det er
en lek med alvorlige tin. Disse elementer som ved sin opp-
treden har medvirket til å före sine medborgere inn i denne
situasjon vil enart få fCele den fulle effekt av beetemmelsen
så fremt de da ikke ter forhuften fengen. Bestemmelsone i
unntagelsestilstanden er klare og greie, og uttrykk som "jeg
tredde ikke" eller "jeg visete ikke" vil ikke kunne hjelte
noen. Vi må derfor på dct innstendigste henstille til alle
med en gang å vise den orden og disiplin som situesjonen for-
langer og utföre sitt arbeid på vanlig måte.

"Pritt Folk": De somevs'} begynnee å klage over overgrep
bbr huske på at okkupasjonemakten hew kunne ha vert britisk
eller sovjet-russisk. Hva ville kr eesultetet ha blitt hvis
en prosentdel av befolkningen, nå representert ved våre desen-
tere, hadde opponert mot disse mekte!e? Vi kan forsikre at
en megetstrengere unntagelsestilstend enn den tyeke ville
ha blitt proklemert over helo lendet 2ike fee begynnelsen av.

"Nationen":-Vi honatiller til en hver grundig å sette
seg inn i bestemmelsene ak snart som muliS sa et hver enkelt
er fulletendig kjent med f,5‹lgene av ulydighet.

t.R.20.50.
Den sveneke industriprodaksjon har fålt med tre poeng og

er nå 101, dere laveste eiden 1935. Særlig har nedgangen gått
ut otrar-teketil og sktpeindua ri.
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Radiosendin er torsde 11. se tember 1941.

D.R.11.30.
Ritzau's byrå offentliggjör fblgende: "Jog meddeler

herved at jeg har meldt meg ut av D.N.S.A.P. den 8. september
- undertegtet Erik IETTum,kaptein."

Freda 12. se tember 1941.

O.R.11.15.
Det svenske skip "Eknaren" på 5243 tonn er blitt bdelagt

ved brannved BroWyn. Skipet nade last for Storbritannia
om bord.

Lbrda 13. se tember 1941.

Lahti Radio 11.10.

PINSK SYMPATI POR NORGE.
"Suomen-NociniTalUkrentti" skriver idag om de alvorlige-

begivenheter som har funnet sted i de siste dager i Norge.
De har i Finnland vmit fulgt med den mcst alvorlige interesse
og tanke. Det er meget vanskelig for tiden å få nbyaktige
nyheter fra Norgemen det synes å være liten tvil om hvad som
harestått p4 spill. Nasjonal Snmling som er ledet av Quisling
har ikke pppnådd dxx stötte blandt det overveldende antall
nordmenn og dn hAns forholdsregler er blitt gjort strengere
har den politiske spenning i landet bket.

Avisen henviser deretter til betydningen av den norske
fagforeningsbeve,kelse i det politiske liv i landet, Den har
tilogmed i de siste måneder spillt en betydelig rolle. Dette
har vært et resultat av den rekonstruksjon av bevegelsen som
fandt sted forrise år dA Tangen ble vnlgt som en av de nye
ledere grunn av nans evne til å innstille seg etter den nye

Det er blitt meddelt offentlig flere ganger at hnn
har hate held med seg i sine forhandlinger med tyskerne og nt
hnn undor de vanskeligste omstendigheter har oppnådd resultnter
som har vsert mere eller mindre antagelige for begge perter.
Således karte han hindre quislingene i å få dex norske
fagforeninger i sin makt. Deretter skriver åvisen om innledningen
til det drema som man kan ei begynte dan 30to juni. (Her om -
talew evisen de krev'og beivehheter sum fbrte til at Lands-
org:nisesjonen forsbkte seg med generalstreik). Ryktene om den
påtenke streik nådde naturligvis de tyske autoriteters brer
og tyskerne tok byeblikkelig drastiske forholdsregler som
förte til de begivenhee;er nom avisene ha -7 skrevet om i de siate
dager. Hele tiden side/e Noree ble okkupert har situasjonen

veert ualmindelig spendt. .efolkiaingen i Norge har ikke
overgitt seg til omstendighetenes makt på samme måte som f.eks.
i Danmaaek. Naturligvis har man den forskjellen at Danmark
aksepteate det uundgAelige uten å kjempe, mens Norge satte
seg

Utenlandske iaktagere har mulieens tenkt at en eller ennen
slags balanse kunne nåes i Nrge inntilokkupasjonen oppheves,
men det her ikke skjedd og det er hbyst beklagelig. Den
virkelige årsak er utvilsou den at den såkalte quisling -
regjering etterat den hadd3 fått bket makt innförte en
regjeringsform som det stcae flertall av det norake folk ikke
kunne og ikke ville tolerw!e. Den tyske re4jertngens inablanding
okkupasjonon forsbker å knekke det norske folks vi1je,Det

synes ikke å være mulig gå noen annen vei i Norge, dg det
er med ster sorg og medfble1se at de andre norddske folk ser på
resultatene av det mord-drame som har flumet ated i Nowge oe
de livsuteikter som vårt broerfolk på den annen •ide av Kjblen
h-r foren neg.
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RediosendingeT lörd:g J.septembcr 1941.

O.R. 06.45.
HSTEUTTSDOWE.

H3yeetere,:fJdomizr er rlltid e1verlige. Rettferdighet
ex uundgåelig når beiset ee kirrt. Men håyesterett er også x
rettferdig. Det le:kt-em nt cn av de menn som nylig ble dbMt
hnr fått sin sak tntt opp til ny behendling er et tydelig tegn

• på at myndighotenc ekter å regjere objekti,vt. En annen slytning
so nn dre.s nt rre de dommer som Myenterett har nvsagt er
n 'AVemsomhelst som her ren seavittihet og ikke har hendlet
uloyalt han irtet g --rykte ev Håesterett.Porretninger går
som vanlis i Oslo. De uansvarlige clementcr som ene og alene
er å takke for Undtagelsestilstenden har tilsyneletende inn-
sett at mrn k,?.n ikke leke med ild uten å bli brendt. De synes
også å h forstått at det er frrlig ikke å forstå virkclig -
heter. Befolkningen hcr allmmulig grunn til å vwe takknemlig
for dette.

Radiosendinrfer •ön3e4 ePtember 1941.-

D.R. 20.50,
NY VEI TYW1AND. På et möte på botel
Nyköping Jvalster igPerkveld eem ble holdt for å feire på-
begynnelum ae arbeidet p veen Rödby Pemern utbragte
den dansk,transportminister Gunnar Larsen en skål for kongen
og Hitler. Hein takke4; ok;så den tyske minister i Danmark,
von Rinte - Pinek, det tyske rikes transportminister, dr.
Dorpmler og genera:_inspektår veier dr. Todt for tysk
samarbede og hjelp. DerpmWeler holdt svartalen. Han roste
spesiellt den dnke jarnbanAirektör Knudtzen og de danske
ingeniårers :eeteuksjen ev brcene overLialebelt og Storstråmmen
og tilföyet mnn nå var ferdige til å ta fatt på et tredje
stort projekt. Hnn se at veikonstruksjonen var i gode hender
.ettersom dr.  KeyselAhedde oppsynet med den. Han håpet at når
denne krige trengsIer .z)ar over ville den nye veien fransportexe
bare lykkeiige mennesker. Direktår Knutzen holdt også en tale
og tilslutt talte von Rinte Finck som sa det nye projekt
ikke bere ville ha betydning for Danmark og Tysklend men for
hele Iurope. Deete arbeide ver et bevis på t±ntl.på det nye
Elropc.

Rediesendinger mandeg_15. september6

O.R. 06.45:
SVERIGES HOLDNINC• TIL KRIGEN. Berlin: Dot ver flere
politiske sens'soner siste uke. En for=ndring i holdningen
overfor Sverige, eom tidlige!e nåye observert av
Berlin, or rli merkber. Det1;e eky]des jvcriges negative
holdning når det ,jelder å gjåre opp regnskapet med bolsjevismen
og den vennlige enge1ske tone i svensk peesse. Kommentaxene til
Qulingssiste tl1e ex det fårste varselskudd foran baugen på
den Evenske stÅtestyrelse. Quislings kritikk nv utbruddene
den svenske pxesse over den nye ordon i Norde blirunderstreket
i håy gred i den JJyske pr4sse. Senere i uken kritiserte officiellv
tyske kilder Sverges anglo - amerikanske tilböyeligheter.
Po1±tiske kretser i Eerlin spår hvi-lken stilling Sverige venter
Ai det nye Europe og om landet ikke har 1e3rt av andres feil.
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Radiosend er ti sd& 16. se tember 1941.

O.R. 11.15.
"SKJERSTAD" RDDER OVERLEVENDE FRA"BAROY".

Det var bare skjmre heldet at noen ble reddet fra "BPröy"
S/S "Skjerstad" seilte i samme farvann og man hörte rop om
hjelp fra sjben. Skibet stoppet og begynte redningsarbeidet.
Mennesker klynget seg til vrakrestene i sjöen. "Bartiy" var på
vei nordover da den ble senket og hedde nettopp forlPtt Skutvik
på Hammaröy.

O.R. 060. På tysk.
Etter tiltak av Reichskommisar Terboven og etter

forslag av Ejefen for sikkerhetspolitiet S.S. gruppeleder
Heinrich kx har reichsfuhrer S.S. og sjefen for det tyske
politi forfremmet kommandören for sikkerhetspolitiet til
S.S. Standtrrdfuhrer.

O.R. 21.00.
NORSK PIKE DIG;MT FOR SPIONeSJI, En ung pike er i Haugesund
blitt dömt til tre års fengsel for å he forbrutt seg mot
paragraf 68 i kriminelloven. Hun er ved f1ere anledninger
boskylt for spionasje bl.e. lor radiosending til Eng1a4d. Den
anklagede appelerte på det grunnlag at d25mmen var for streng.
Wyesterett avslo appellen i september 1941. Anklegen gjnldt
flore tilfeller. Anklagen dekket flere tilfeller hvor dbds-
dommer allerede er avsegt.

Radiosendin er onsda6 17, septwmbex,

O.R. 11.15.
LIK FR1, "BeIWY" DRIVER ILZD. 11 lik til er drevet iland fra
"Berby".Et av dem er blitt idontifisert som styrmenn Jens
Lorentea'en. Antallet ev cwkomne fra "Berby" er nu 35.

1111,
S.R. 22.00.
FORESLTTREKRUTTERING FOR DEN ETSKE HAR: De undersökelser
som er foretatt av kriminalpolitiet angående den foreslåtte
rekruttering til den tyske hmr er nA fullfört og resultatet
er ovwrgitt til aktor forat det kan bli nvgjort om det skal
anlegges sak eller ikke. Det ble opplyst under polltiforhbr
at utw.i.riksdepartementet förste halvdel av juli hadde forkastet
en plan om å sette opp en erganisert frivillig rekruttering
som skulle omfatte et svensk frivillig korps under tysk'kommando.
Enhve kunne söke autoritettene om tilletelse til forlate landet
for melde seg som friv1ili Sem swer på spörsmål fra
politiet opplyste departemntet den 2de september nt et antall
av 25 anskninger om tilletej.se til åf forlate landet og om
utsettelse ev militsrtjeneeten var mottFtt inntil da. Disse
ans15kninger ver 1edseget ev .nliderskrevne tyske eAteste.r, som
tilkjelnega at ensökerne hadde meldt at de nasket å melde seg
til teneste i den tyske hmr. I fire tilfeller frrmgikk det
av attestene et ansökerne haddd sökt om å tjene jedet tyske
Waffen S.S. Forsvarsdepertementet opplyser tilsutt nt ansökningP
ville bli forke.stet av stetsråd hvilket som bekjendt er skjedd
Etter hvad de forhörte her fo-etelt politiet her 12 menn reiat
overHnpa.randa til Tornio hvor de har repportert til de tye'.k.e
miliemre myndigheter. Av  disse 12 er tre ikke. blitt r-Lttt ();
er reist tilbake til Sverige. To andre hnr fått ikke -
lrbeWe i Pinnland.

Fortsett.
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Radiosendin er onsdng 17. se tembor 1941.

Ikke i noen av disse tilfeller har man kunnet oppdage at
svenake borgere har sökt tjoneste i andre land enn Finnland.
Dot er heller ikke opplyst om at falskereisetillatelser er
benyttet i noen av tilfellene. Heller ikke er det oppdaget
at noo avenskriendtilg mål har vært 2orbunnot ted denne
rekruttering.

kadiesendin er toreda 18. se tember 1941.

S.R.22.00.
' „bet.meldes fra Oslo at Staten i dag har oVertatt kon-

trollen ever'alle fond ti1hbrende de forskjeIlige norskear-
beiderorganisasjoner. Den samlede verdi anslåes til 50 mill.
kr.

O.R.06.30.
Krigsretten_I'.0s1b hA.6mt j,34en Ohilhger  IC?PtW,

et år og ni mådederefengsel ha ferneXtet den tyske Verne-



makt. Anklagede ex. 18, år gammel. Under arbeidet på eh militær-
tegnet han fornermende karrikaturer på veggene i barrakkene

og det ble også funnet at hen vtr en fanatisk kommunist.

Radioaendinger freda 19, se tember. 1941. 


O.R.11.15.
Det viser seg gt fru Annn Quislingsgrav i Gjerpen har

vært skjerldet. "Fritt Folk" xaser ovex dette og skriver at det
ikke fins grenaer for de avskyelige handlinger som jössingene
finner på. Selv ikke de döde lar de i fred. tru Quisling holdt
seg hele tiden utenfor den nåvrende konflikt og ofret seg bare
for hjemmet og familien.

S.R.19.00.
Prins Gustav er utnevnt til major i enexelstaben.

Radiosendinger 1112:-.12£10.2eptekiber 1941.

O.R.12,00.
Den svenske legasjon i-London meldeieat det sveneke,

dampskip "Scania" på 1980 tenn•er gått tapt.

Radiesendinger sönda,, 21, se-etember  1941. 


S.R.22.00,
Ba de tre senkede jagere viser "Gbtebbrg"sqg å ligge

rett,tens de andre to er veltet over på siden. Se1skapet
"Neptun" er gått i gangmed bergingeny som vil begynne når dyp-,
varmsbombene er uskade1iggjort.

Manda 22, se tember 1941.

.eDen svenske regjering har besluttet å ferlenge publika-
Sj'Onsfoxbudet på avisene "Ny Dag", "Lrbetartidningen", .kNorrskjens-
ilaman" og "Sydsvenska Kurrixen" med seks måneder fra 27. sept.
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Radiosendin er tirsda 23. se tember. 1941.

Moskva Radio 05.00. P. enge1sk.

TYSKERNE KREVER QUISLINGS FOND. En melding fra Stockho;m
forteller at tyskerne har bcdt Quisling om å overgi til de tyske
myndigheter i löpet av tre dager alle de fond som han har tatt
ut av Norges Bank. Det viser seg at Quisling ved å gjöre bruk
av sin officielle atilling har tatt store pengesummer ut av
banken og okrerf(3rt en betydelig del til utlandet. Det samme
er blitt gjort av hans underordnede. Som fölge av dette har
de tyske myndigheter forbudt enhver utbetalihg av partiets
pengemidler uten deres uttrykte tillatelse.

Radio Paris 11.45. På fransk.

WASHINGTON: Det opplysea at det forhenvmrende danske skipet
Lundby ex blitt senket. Det var på 4150 tonn og seilte under
britiak flagg.

S.R. 12.30.
Egg skal rasjoneres i. Sverige fre imorgen. Mellom den

24de september og 26de okcobe22 vil hver person få 450 gram
egg hvilketsvarer til ca 7 - 9 egg pr hode. For dem som
ikke t5nsker egg kan de to eggkupongene bli byttet med kjött-
kuponger.

Radiosendin er onsda 24. se tember1941. 


O.R. 06.45.
Flere store butikker på en litcn öy i Salhusbukta

ble fullstendig ödelagt av ild igårkve1d.Man antar at ilden
bröt ut i noe maskineri.

Deutschlandsender 11.30
Det sveneke moderskip for u-båter "Patricia" er blitt ,816

innlemmet i den svenske f1te. "Patricie" som cr på nesten
4000 tonn tilhörer Svenskå Lloyd og gikk i passasjertrafikk
på London.

Radiosendinger 4,Jer!d!.g 25. se tember 1941.

Breslau Radio 23.30.
"Norsk Telegrambyrå" i Oslo melder at antallet av ar-

beidslöse i Oslo er gått ned til 2453.

0.1.06.30 på tysk.
Det tyskesikkerhetspoliti i Stavangex meddeler at den

sovjet-russiske krigsfang,14; A. Tatehilov, fanenummer 3418,
OT flyktet den 24, september under utenWrs arbeid nmr Stavan-
ger. Han bar en blågrå uniform og gråröd overfrakk, likeledes
gråröd lue og sortesko. Fangen som var av mongolsk type,
er forbryter.

Lahti Radio 09.05.
Den 23. sept. ankome11.3

Finnland ledet av generalmajor
delegasjonen befinnew seg også

svonsk mildetmrdelegasjon til
Högberg. Blant medlemmene av
majox prins Gustav.Adolf.
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Radiosendin er freda 26. se t. 1941. 


S.R.12.30.
All sovjet-russisk eienfom i Norge er blitt beslaglagt

fra og med i dag. All slik eiendommå byeblikkelig innrapør-
teres tilRikskommisariat. Hvis eierlan tidligere var borger
av de baltiske stater må han gi opplysning herom.

D.R.20.50.
Direktbren for svenska amerikalinjen, Axel Johnson,

opplyser til "Göteborgstidningen" at selskapet for tiden for-
handler om salg av "Kungsholm" til Amerika. ("Kungsholm" er
Sveriges stbrste passasjerampskip.). Noe xxxx resultat av
forhandlingene foreligger enna ikke.

Radiosendinger lörda 27. se t. 1941.

O.R.06.45.
Obersturmfthrer i Waffen SS, Egil Hartmann, "Fritt Folk"s

Krigsberichterstatter, er blitt utnevnt til Hauptsturmfthrer på
grunn av sine fortjenester under kampene på stfronten. Ut-
nevnelsesseremonien som ble ledet av Himmler fant sted i Fbrerens
hovedkvarter.

Radiosendin er sbnda 28. se t. 1941.

Bremen Radio 17.30 på dansk.
Herr Ove IJareen eom var medlem av frikorpeet nenswerkt,

benekter på det bestemteste at kerpsets barrakker nmr llambgrg
skulle 'imre ödelagt under et britisk flyangrep og det bare skulle
vmre tre overlevende.

Radiosendi er manda 29, sept. 1941. 


Boston Radio 18.08 på engelsk.
Det meldes fra Stockholm at Tyskland har stoppet all

import til Norge, også av kull.

vvvvv•VVVVV vvvvv
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Fra
Regjeringens I.F.K. & Hmrens Overkommando.

12. sept. 1941.Nr. 141. Fortroli .
Radiosendinurorsdag 11. se-fft--

Ny dddsdom i Oslo forandres av Reichskommissartil livsvari fen sel.

En erson dömt til livsvarig fengsel og to til 12 års fengsel. 


Didrik Arup Seipavsatt som Universitetetsrektor. 


Flere or anisasjoner 21pListi •

Fra klokka 18.00 annonserte Oslo Radio med korte mellom-
rom at det ville bli lest opp en viktig kunngjöring fra Höhere SS
und Polizeifthrer, SS-Gruppenffthrer und Generalleutnant der Polizei,
Redies kl. 20,15. Imedlirtid var lytteforholdene på dette tids-
pumkt så dårlige at det var umulig å oppfatte noe av det som ble
sagt. Vi gjengir derfor her meldingen slik som den ble lest opp
over Svensk Radio klokka 22.00.

N e dommer i Nor e.

Den tyske standxett har i dag i kraft av den sivile unn-

tagelsestilstand som er erk1-2rt i Oslo, avsagt fngende dommer:

Nestformann i Låndsorganisasjonen, Ludvik Buland, ddmt til döden.

Axel Oskar Nyrud (?) ddmt til livsvarig fengsel.

Asbjcjrn Ruud,-12 års tukthus.

Olav 51,cern, 12 års tukthus.

Da nye forstyrrelser av arbeidsfreden ikke har funnet sted

og sannsynligvis heller ikke vil gjenta seg, har Reichskommissar

'penådet Buland til livsvarig fengsel.

Rektor Sei avsatt.

Rektor ved Universitetet i Oslo er fra i dag av entlediget

fra sitt embede. Konst. statsråd Schancke har overtatt ledeleen av

Universitetets organisatoriske funksjonex.

Nas onalh'el ensst re avsatt.

Styret for Den norske nasjonalhjelp er avsatt, og kommisar-

ische StaatsratRiisnes har overtatt ledelsen.

(Fortsettelse).
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Ra losen n er orsda . se

Landsor anisas onens o Prelsesarmeens un domsor anisas'oner o lbst„

Landsorganisasjonens speidegutte- og speidepikeforbund er

opplöst og deres eiendeler beslaglagt. Det samme gjelder Frelses-

armeens ungdomsorganisasjoner.

Nordmannsforbundets st re avsatt.

Videre bIe det opplyst at styret for Nordmannsforbundet er avsatt,

me. 0=1

Generalstreiken innledet manda

Pro a andaleder Klevenber forklarer.

O.R.19.35.
Alle forstår sikkert hvor alvorlig situasjonen er blitt

siden onsdag morgen, Det bt3r imidlertid understrekes at det
ikke burde v%tre nödvendig med slike forholdsxegler. Nordmennene
har bare seg selv å takke fox det som er hendt i de siste_dager.
Vi må nå huske på at sivil unntagelsestilstand er det siste mid-
del for å opprettholde ro og orden. Den gir okkupasjonsmyndig-
hetene anledning til å opprette standrett. Det betyr igjen at
dmmer kan avsies og eksekveres på stedet og innen 24 timer.
Vi har alt sett eksempler på hva som kan foretas av en standrett.

Etter denne innledning fortalte propagandalederen at det
var blitt streiket i en av Oslos störste bedrifter mandag. Grun-
nen skal ha vært at arbeiderne ikke hadde fått utdelt sin vanlige
melkerasjon. Dette var likevel bare en enkel omstendighet som
grep inn i en forberedt plan.

I f3lge herr Klevenberg har man nemlig beviser for at
streiken var forberedt i lang tid, men tidspunktet var ikke fast-
satt. Affæren mandag var bare et Iite ledd i en omhyggelig for-
beredt plan.

Affæren med melkerasjonene var ikke den egent],ige årsak til
det som hendte. Den virkelige årsak finner man i London. Folket
her hjemme er blitt opphisset fra London. Pra London er det blitt
spredt rykter om at norsk melk er blitt sendt ut av landet til
krigsfronten.

Dette medfører naturligvis ikke sannhet. Åraaken til
melkemanglen skyldes andre omstendigheter. Först og fremst har
man den lange t5rkeperiode som gjorde beitene dårlige. Dessuten
er importen av kraftfor blitt alvorlig redusert. Det kan slås
fast at all den noxske melken er brukt som melk her i landet.
Det er en kjent sak at all smörproduksjon er stanset for at
melken skal kunne brukes som melk.

Det nye styret er oppmerksom på at tungarbeiderne har
krav på å få melk, og dot arbeider for tiden med å Mse melke-
problemet.

(Forteette1se).
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Radiosendin er orsdIt.

Klevenber forklarer . . . (fortsatt).

Det kan ikke understrekes sterkt nok at en streik i
 dag

da landet er i krigstilstand, er noe helt annet en
n en streik i

fredstid. Og alle må vmre klar over at noe arbeid
sledighetsbi-

drag ville det ikke bli gitt under en streik i dag
. Alle streik-

ende ville med andre ord komme på bar bakke.

Affmren mandag var et avtalt spill som hadde vmrt 
plan-

lagt i lang tid i forveien. Det med melken var bar
e en medvir-

kende omstendighet. Men den virkelige årsak er op
phisserne i

London. Således er Riiser Larsens uttalelse om at 
de såkalte

nordmenn på den andre siden skal komme tilbake som
 befriere,

ofte blitt gjentatt her hjemme. Og toktet til Sva
lbard har

styrket denne troen. Men dere må ikke glemme at se
lv den nors-

ke senderen i London har imnrömmet at det ikke fin
s okkupasjons-

tropper på Svalbard. De egentlige grunner for det
 som har

heddt, er altså ikke å søke her hjemme, men på den
 andre siden

av havet. Men jeg trodde de norske arbeidere var f
erdige med

disse menneskene. De som skulle være sosialismens
 frontkjem-

pere har r6mt til kapitalistenes land. Hvis Engla
nd skulle

seire i denne krigen, ville det bli jödekapitalism
en som kom

til årråde. Arbeiderne bör derfor gå aktivt inn i 
kampen mot

England, for Englands nederlag er nödvendig for de
m.

Vi må ikke la oss forlede til en holdning som sett
er oss

utenfor fremtidens Europa. Vi kjenner de gamle le
dere, og det

har ikke hendt noe som gir grunn til å tro at de ha
r forbedret

seg. Og hvor nedverdigende er det ikke for de nors
ke arbeidere

å la seg lokke til å bli brikker i deres forbryder
ske spill. Det

norske folk må ikke la seg terxorisere av fremmede
 krefter.

Et flyveblad som spredes i Oslo i disse dager, bru
ker ikke

betegnelsen nasjonalsosialisme. Det nevner ikke ti
ngen ved sitt

rette navn sosialisme. Nasjonalsosialismen er den virkelige,


sanne sosialisme. Det må den norskearbeider forstå.

Vi her hjemme må en gang vmre ferdige med menneeke
ne i

London som lar seg bruke som redskaper i et forbry
tersk spill.

Nå gjelder det ikke lenger Moskva eller London. De
t må endelig

gå ppp for alle at nå gjelder det virkelig Norge.

Oslo- avisene fortsetter å mane til r
o o orden.

Avisene kommenterer i dag de siste begivenheter i h
oved-

staden.
"Fritt Folk" skriver i sin leder blant annet:

De skudd som falt i går, bör gi gjenlyd langt ut ov
er de

områder hvor den sivile unntagelsestilstand er erkl
mrt. Streik

er selv i fredstid en trussel mot folket, men da er
 den likevel

et middel for arbeiderne til å oppnå bedre kår. I krig derimot

er streiker en dbdssynn, og den som begår en slik h
andling for å

tjeneEngland er ingen helt. (Porteettelse).



4.

12. se t. 1941. Nr. 141. Portroli .
a losen in er os ag . se t.

Oslo-avisene, . . (fortsatt .

"Aftenposten" skriver i dag:
Det må nå være klart for alle at krig er dbdsens alvor.

Hvert enkelt individ må fble sitt ansvar i denne tid. Unntagel-
sestilstand innfbres bare i de stbrste kriser, og det er synn
at vi skal ha fört oss selv inn i denne tilstand. La oss derfor
kere enige 01/1 at vi skal gjdre slutt på den, slutter "Aftenpos-
tens" leder.

Også "Morgenbladet" understreker at alle må fdle ansvar
i denne tiden.

"Det bitre alvor" er tittelen på "Dagbladets" leder i dag.
Bladet skriver: Nye forsök på streik og sabotasje vil

ha forferdelige konsekvenser. Slike handlinger må derfor ikke
forekomme mer. Dette ansvar hviler i dag på hver eneste nord-
mann.

wNorges Handels- og Sjbfartstidende" skriver:
Vi er alle i samme båt. Unntagelsestilstanden vil bli

lettere hvis alle går til sitt arbeid med ro.

Svalbardfolka tvansutskreVet til Militwt'eneste for'et annet land.

O.R.21.00,
- Det varte ikke lenge för engelskmennene dro seg tilbake

fra Svalbard. Men fdr de dro ddela de alle grubene ,der oppe.
London Radio forteller dette gledesstrålende.

Vi kan igjen se hvordan England gjelper nordmennene. Det
er mord, brann og ddeleggelser som fdr.

Londonkringkasteren melder videre at alle de norske.fra
Svalbard, dom er militær alder, skal utskrives til
tjeneste. Det er vel förste gang i Norges historie at nordmenn
utskriver andre nordmenn til militærtjeneste for et"annet land.

Men det er også eriannen side ved denne saken, nemlig
'den folkerettslige. I Haagkonvensjonens paragraf 5 heter det
uttrykkelig at Svalbard .ikke skal befestes eller'brukes i krigs-
dyemed. England har altså overtrådt folkeretten, mens Tyskland
respekterte den.

Le icnærne tren er lesestoff:

.Den nOrske legion har stadig flere hundre mann liggende
i leir. Disse guttene mangler lesestoff. Legionen oppfordrer
derfor alle som har lesestoff liggende, til å sende det til
legionærne. Mest i vinden er historiske bbker, historiske romaner
reisebeskrivelser o.s.v. Ogs4 goda bilder er vekkomne og mottas
med takkr. Legionen håper at flest mulig vil fdlge denne opp- .-
fordringen. •
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Fortrolig_t_

Landbruksmelding,

Tilförselen til Oslo Kjötthall var i da.g omtrent so
m den

har vmrt fdr i uken.

Potettilförselen til Oslo synes å ta seg opp. Det
 er

grunn til å tro at det snart vil komme poteter nok 
til byen.

Det var god ti1fdrse1 av eplex i dag, og også en de
l

plommer og pmrer.

«111. ••   

Smån tt fra Norge.

O.R.18.00.
Interessen for hagebruk har vært meget stor i Oppl

and i

år, meldes det fra Lena.
I mange ay fylkets kommuner ex tdmmerblinkinga i fu

ll

gang, og på.noen steder har hugsten alt begynt.

O.R.18.00.
Kornberginga er på det nmrmeste ferdig i Vestfoll,

 mel-

des det fra Tdnsberg.

O.R.18.00.
Fra Sandefjord meldes at byens forberedelser til å 

ta

imot skolebarn fra Oslo på det nmrmeste er ferdige
.

(Dette er hele nyheten slik som den ble lest opp).

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Det danske handelsministerium har bekjendgjort maks

imal

priser på standard arbeidsklmr.

D.R.11.30.
En dansk delegasjon er reist til Tyskland for å kjö

be

avlsdyr av sau. :Landskonsulenten er med pa reisa.

D,R.11.30.
Statens spotskurser for utdannelse av idretts1mrer

e Opp-

tar elever til to höyskoler. Det kan opptas 30 ele
ver ved hver

skole.. En av skolene er i Slage1se.

D.R.11.30.
'Pakkeforsendelser til danske arbeidere i Tyskland m

å

foregå gjennom Statens utenrikskontor.

D.R.20.50,
Sammenslutningen av jydske sparekasser har holdt mö

te

i Odense i dag.
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Fortroli

tt fra Sveri o.

O.R.11.15.
"Aftonbladet" skriver:
Kampen mellom den tyske og den sovjetrussiske Irer gir

mer og mer et inntxykk av at den kjempemesSige sovj.ethml bare
var skapt for å rulle inn over EUropa.

S.R.22.00.
Svenska Sjukekasseforbund har foreslått at bidrag for

sjukedager skal forhöyes med 50 öre pr. sjukedag.

Værvarsel. 


S.R.22.00.

VSnernområdet Svak vind. -Regn i'morgen tidlig
med oppklaring ut på dagen.
Uforandret temperatur.

Vestkysten Frisk til stiv bris.

Norrlands fjelltrakter Svak vind. Regn i morgen tidlig
med oppklaring ut på dagen.
Uforandret temperatur.

tt fra Island.

D.R.11.30.
De islendinger som ble deportert til England på grunn av

kommunistisk virksomhet er nå frigitt.

D.R.11.30.
Deltagelsen i det islandske sildefisket har i, år vrt

mindre enn i de foregående år.

tt fra Finnland.

0.R.18.00.
Statsråd Tanner ga en utgreiing om situasjonen på et,

mote for arbeidere i går. Arbeiderne vedtok enstemmig en reso-
lusjon om at krigen skal nres fram til er)delig ier, og regjer-



ingen har arbeidernes fulle stötte.

O.R.12.00.
De to kjente finske idrettbmenn, kulestöteren Calle

JSrvinen og skild,peren Calle Jalkainen, har funnet heldedMen
i kampen mot bolsjevismen.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fortroli .

5 n e t thusdommer i Oslo ida .

Boktx ker S. Wahl avsatt fra sin stillin som resident for
or an ver s Or und.

F. U. K. S eideravdelin o löst o formuen besla la t.

Fra klokka 18,00 ble det med koxtere mellomrum
annonsert at det ville bli opplest en viktig melding fra der
Höhere S.S. und.Politeifuhrer, 5.5. Gruppenfuhrer und General-
leutnant der Poliei Redies klokka 20.15. Hex e± meldingen som
den kom:

Ved Standrett som var trådt sammen i Oslo idag ble det

evsagt f(31gende dommer:

Med 14emmel i loven 31. juli 1941 om Sivil Undtagelses-
tilstand er fölgende dömt for å ha forbrudt seg mot lovens
paragraf 31 avsnitt 2 og 3.

Stbperiarbeider Gulbrand Karlsen til 15 års tukthus.

Dokkarbeider Oskar Buer til 12 års tukthus.

Elektrosveiser Louis Nilsen til 10 års tukthus.

SteSperiarbeider Ole Johansen til 10 års tukthus.

L Bryggeriarbeider Kåre Solleflp til 10 ?3,rs tukthus.

Dokkarbeider .ildeflt2tAratdoblrikj(,ndt.

Med byeblikkelig virkning er presidenten for Norges

Håndverksforbund, boktrykker S. Wahl avse.tt fra sin stilling.

Med Syeblikkelig virkning er Kjell Erik Gundersen utnevnt til

leder for forbundet.

Med yeblikke1ig virkning er speideravdelingen i

Kriatelig Yorening. fox Unge Kvinner opplst og formuen beslag1agt.

Til tillitsmann er utnevnt Bjn,n, Falkenberg. Avdelingens utstyx

såsom faner uniformsmerker, uniforMsdeler ete. skal strgka over-

leveres til tillitsmannen.

Undertegnet

Redies.
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Fortroli

0 ro til etudentene.

O.R. 11.15.
Lederen for N.S. studentergruppe Ove Konfadi har sendt

ut et opprop til studentene om å vise en rolig og verdig
opptreden slik at man kan sikre en natuxlig og sikker ut—
vikling for alle.

0 ro til arbeiderne i Sörtröndela

O.R. 11.15,
Trondheimsavisene bringer idag et opprop fra N.S.

fylkesförer i Sbrtrbndelag, Henrik Rofstad hvori han sler
at uansvarlige elementere opptreden har gjort det nödvendig
å gripe til stregnere forholdsregler. På bakgrunn av dette
har han av den nye leder for Fagorganisasjonenes Landeforbunl
fått i oppdrag å utnevne Eilert Langfeldt som leder for
Fagforeningenes Distriktssamorganisajon. Likeledes hadde han
fått i oppdrag å ansette noen 16nnede funksjonmrer til å ta
seg av Samorganisasjonens administrasjon i Sörtröndelag.

Videre manet han til ro og orden og sa at N.S. skal
sörge for at arbeiderene og fagorganisawjonene får ain plass
i solen.

B befolknin en henstilles til 4 være med ° höstin sarbeidet.

O.R. 11.15.
De ugusntige vmrforhold har gjort av korn, poteter og

grönnsaker ennå står ute på de fleste stedvr. Dette gjör at
1Wstingsarbeidet må gjöres på kortere tid enn vanlig. Det er
også meget vanskelig på arbeidemarkedet nå for bondensved-
kommende og det bör derfor bli en samfundsoppgave for alle
å vmre med å berge avlingene. R5rst og fremst gjelder dette
alle de som går ledige av ungdoms: semt barn. Bestemmelsen
bör treffes idag. Ena nnen ting er at arbeidsgive.eene må vise
forståelse og forsöke å hjelpe og lette arbeidet fer d-m som
de har i sin tjeneste.

Aktuelt. Idrettsuken. S ortsoversikt ved Storm Sörlie,

O.R. 19.15.
Vi lever idag i en verden full av uro, men idretten

går sin vante gang. Ikke minst ser vi et tydelig bevis på dette
når vi ser på de gutter og jenter som nylig cr kommet tilbake
fra Breslau. Der nede var det ikke noe som kunne tyde på krig.
Der var ikke noe som heter hat og lögn. Der komkurrerte
gutter og jenter fra de fleste europeiske land i mrlig og
sund idretta.

De jenter og gutter som vi derimot ikke ser på våre
idrettebaner idag er fordige for alltid.. De ungdommer som
streiket er bare de som ikke forstod. De vil ikke ha noen
chance mere. De her vært borte fra banene en hel sosong og
det er formeget til at det kan gjenvinnes.

Fortsatt.
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Aktuelt. Fortsatt.

Sbndagen vil komme til å st i fotballens tegn. Det
vil bli spillt menge kamper i Norgesmesterskapsserien. Således
fåX vi i Skien se 3rn Horten rriot Odå. I Bergen spiller Noreg
mot Redje. -

Mandag spilte et representasjonSlag fra Hirden mot et 1 g
fra det tyske Hirdlaget tapte riktignok knepent men
de spillte en meget utmerket kamp.

Det blir også spillt endel håndballkamper i helgen.
Det.er annen runde i Norgesmesterskapet som skal gå av stabelen.

Europamesterskapet i boksing er nå bestemt å skulle
gå av stabelen i Budapest i tiden 6te til 10de desember.
Norge skal iår som tidligere sende en representasjon, men
hvem laget kommer til å bestå av er ennu ikke fastsatt. Dog
nevnes navn som Frants Johansen og Olaf Wicksten.

Det store internasjonale idrettsstevne som  skulle ha
vært holelt på Bislet söndag ble av lett forståelige grunner
avlyst. t.saken er dessverre å ske hos de uansvarlige elementer
som har framtvunget den nåvmrende situasjon med undtagelses-
tilstand og alle dens hemninger. Imidlertid har vi nå fktt
istand et arrangement med Bergen slik at stevnet kan bli holdt
der söndag på Skansemyren IdrettN,ase.

T akex maner Imrere o studenter til ro o orden.

O.R. 12.00. På tysk.
Dr. Knab ved rikskommisariatete kulturavdeling talte

idag på et xnte i Universitetet hvor han appelerte til imutzt
til Imrere og studenter & vise ro og orden. '

Han bekreftet samtidig nt professor Seip var avsatt
som rektor ved Universitetet.

Piskerimeldin er.

O.R.
Pra Haugesund meldes at det er fisket litt sild i Eid-- -

fjord i HareLnger..Det er satt steng på 1500 og :800 hl. og dess-
Uten el*el småsteng..' -

Bergens, eg Mbr4distriktene er.det ikke w4.dt 'am noe
sild.

HeIler'ikke er det melåt om nee sild fra Uthaug og
Sbrtr?indelag.

Om fetSildfiSket i Nordland meldes at detet tatt, noen
småfangSterpå tilsammen 140 hl. utenfor ved Nesna er.
det fieket 9800 hl. fetSild og det et,gode utsikt, til
fisket vil fortsette,

•

I Trndblag er det.tatt. ?~'småfangster ved.Prdya.
Til TroMS6. er det i ti'den 11- 6september:kommet inn.

noe fetsild. lalt -er det 1 Ttömpt5 solgt 1250 hl. i'denne:tiden.
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Landbruks risone.

•

O.R. 12.20.
Tilförselen av kjött til Oslo Kj.)tthall var i uka som

gikk noe bedre enn forcgåendo mon ikko på langt nmr tile
strekkclig. Idag kom det inn.23 nauteslakt og 1* gris mens
tilförselen av eau og lam er fortsatt like clendig. I hele
uka kom det- bare 5 saucslakt,

TilWrselen av poteter syner en liten lysning nu men
ddt cr ennå ikke tilstrekkelig på langt nær. Det er nok i
fbrste rekke arboidet med korhet som hindrer potetopptakinga.
Det er dog håp am at det skail bli litt mere poteter over
helga. 1.

Grönnsaktilförselen er fortsatt meget god, meh det er
ikke så btor etterspörsel som tidligere.

Det er kommet mcre plommer til byen men lite pmrer.
Det er heller ikke så vmrst med sopp.

Smån tt fxa Nor, e.

OJt. 18.00.
Grönnsakhösten ser ut i Oppland iår.

Det har vsert plantet over temmelig store arealer. Endel
angrep av kålflye og kruseaykehar vært konstatert Men:
i disse tilfeller er avlingeh—Iitt berget.ved åspx6 .e.
tide.

O.R. 18.00 -
Fra,Arendal meldes at en atygg ulykke er inntXtt

idet en Mann ttnd6r arbeidet med en,trahsformator fikk 6000
volt gjennem seg og falt ned fra dn ga#Ske stor höyde..: Det er
håp om at han vil stå det over. Bans navn er Adolf

O.R. 18.00.
Fra Bryn meldes at det har vært konstatert end.al

tilfeller av polyomelitt i Sogn og Fjordanc. 15 patientdr er'
innlaÆ,t på Florsykehus og tre v dem er :).vgått yed ddden.

Osloavisene.

O.R. 11.15.
"Nasjonen" skriver i sin leder idag et de uansvarlige

clementer som har forårsaket iverksettelsen av loven om
undtagelsestilst_Ind bör vmre klar over at Norge framddles er
et krigsområdet.

"Morgenbladet" pcker på.benådningen aV Billand.og framhever
at den er tegn på et lyspunkt.

"Morgenposten" ser et lite 1141) om at denne tilstanden
snart vil opphöre, men tiden cr farlig og faren kan bare
avveres med å vise xo, besinnethet og koldblodighet.
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‘0, N tt fra Danmirk.

S.R. 22.00.
Et britisk fly er styrtet ned syd for Sjelland.

Besetningen reddet seg men ble tatt tilfange, Et annet
britisk fly styrtet ned i Jylland.

O.R. 21.00
En dansk fiskekutter kom idag inn til Esbjegg med

brukket mast og endel annen skade på dekk. Folkene fort-lte ,t
do ute på feltet var blitt angrepet av et britisk bombefly!

O.R. 21.00.
Britiske fly har igjen kastet ned bomber over

forskjellige steder i Danmark. På Fyen ble noen mennesker skadet
og endel hus ödelagt.,

N tt fra Sveri c.

O.R. 21.00
Saken mot de fire svonsker som str tiltalt for å

ha sendt meldinger til en fremmed n-sjon pr. radio er nå
begynt. En 2V de tiltalte ble dömt til 1 ars straffarbeide.
For de andres vddkommende cr saken utsatt intill viderc.

S.R. 22.00
På Landsorganisajonens kongress ble det vedtatt til-

slutning til en uttalelse av landssekretariatet om å arbeide
for en utvidet benyttelsonav radioen for å komme i forbinnelac
med mcdlemmcne. Likeledes blo vedtatt tilslutting til en
uttalelse av Landsekretariatet om å arbeide for å sk-.2.pe
en bedre arbeiderpresse.

S.R. 22.00
Krigsretten i Skåne har idag avsluttot behandlinggn

svindlerisaken i forbinnelse med innkjöp av motordcler til
hmPen. Fanejunker Bergström ble fraddmt sin stilling som
fanejunker og to andre ble idömt,böter.

S.R. 22.00.
Socialdepartementet har oppnevnt 6 sakkyndige til å

utrede Imsa spörsmålet om brenselsforbruket og omkostningene.

S.R. 22.00.
Elven Setna har gått over sine bredder og foråxsaket

storeödeleggelser. På flere steder er veiene oveTsvömmet på

1=ge strekninger.

S.R. 22.00.
KvJisvegen Papirmölle her måttet innstille driftenpå

grunn av vannmangol til kraftverket.

Vrmeldin er.

11011' S.R. 22.15.
Vestkusten: Svak tilmod. vind. Oppkl.

Muligens noe regn imorgen. Ufor.
temperatur.

Mod. til Svak vind. Noe
Tegn i Innlendet. Littvarmere.

Mod. vind. Now regn.
Varmere.

Sddra Norrland;

Norra I f

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fra
Regjeringens I.F.K. & HT:erons Overkommando.

se t. 1941...Nr. 143.
:Radiosendin er-idr å3 sp t.

3.0.-tr611£ 2.

2 nye dddsdommer. Forandret til livsvari, fon sel.

Rodaktörenc RaMM og Gjerldw ddmmes til henhoIdsvis 1ivszlrig,

og 15 års tukthus.

O.R. 19.45.
Også ikveld ble det med kortere mollomrom annonsert at

det vi1do bli b4jendtgjort en viktig molding fra der Hdhore SS
und Polizeiffihror Nord, SS Gruppenffihrer und Generalleutnant
der Polisei Rodips. kl. 19.15. Meldingen blo imidlortid f3rst
gitt senore kl. 19.45:

Höhere ,SS und Polizeifthrer Nord, SS Grupponfthror und
Goneral1outnant der Polizpi, Redies, gibt bekannt:

Ved don standrett som tråste sammen i Oslo idag, er det

131itt avsPstfilgende dommerg..

For å ha forbrudt segmot.12eichkommisarsforordning av. _

31 juli 1941 paragraf 3 avsnitt 2 og 3, d3mmes. fdlgende:

	

.1. Harry Vestiund, medlem av fagkommiteJi:Tandsorgo.nieasjo-
nen, tidligere medlem av dot kommunistiske partis ung-
domsgruppe, til dödon. • .•

Josof I».rsen, For=nn i jorn- dg metallarbeidernes for-
bund, til diden.

Odvar Berg, Typograf, til livsvarig fengsel.

Wilhelm Hanstad, til1itsmanni Arbeidernes Fagligo
Landsorganisasjon, til livsvarig fengsol.

JournalistFredrik Ramm, til 1ivsv;3rig fengsol.

	

,6. Nils Bjirkc., tillitsnianni Årb. Fagl. Landorg., til
15 års tukthus.

:Tngolf Culdbr'ndson, verkstedsrbider, til 15 års
tukthus.

01af Gjerldw, redaktdr, til 15 års tukthus.

Asbjdrn 113vholm, verkstedsarbeid års tukthus.

	

10, Christoffer Kvam, tillitsmann i Arb.• Fagl, Iandsorg.
til'12 års tukthus...,

Stoin Michaelson, Tillitsmann i Arb. Fa1. Iandsorg.
til 12 års tukthus.

Victor Nalmquist, tillitsmanfl'i Arb. Fag1. Iandsorg.

til 10 års tukthus.

(Fortsatt).
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2 nyc didsdommer.

(Fortsatt).

Disse dommcr er stnc-Ifestet av meg

Idet Feichskommisar tr hensyn til -t dct i do sistc dcgcr

ikke hcr forckommet uroligheter. eller forsök p. forstyrrc ar-



beidsfreden, ben4,des de d3dsdbmte til livsvarig fongsel.

Redies.
Generalleutn,ant d. Polizci.

Oslo 13 sept. 1941.

Forbudt uttre av eller innstille.kontinzentbetalin2.en til

Arbeidernes Faglige.Landsornisa2.12n2_

O.R. 19.50.

tilleg til•ovennevnte offentlires f3lgende:

For trygge den sociale•fred 'er det forbudt for enhver

innstifl betaling.av kontigent til, 4 -uttre av, eller

nedlegge sitt hverv ved nedennevnte organi.ssjoner:.

Arbeiderencs Faglige Landsorganisasjon eller delfas underg
cvdelinger.:

Norbk Arbeidsgiverforcning med tilh3rende unde=dclin-
n'

Yorges IV4ndverkerforbund samt dettcs underavdclingcr.

Redics
Generallcutnant d. Folizei.

Oslo 13 scpt. 1941.

Odd Fossum forklaxer. 


0.F. 18.00.
Som kjendt reidhskommisar lerboven den 10 sept.

mcg i opl')drag4 overta ledelsen cv Arbeidernes Fa2).lige Lands-
org=misasjon.

Heg anser det derfor for min plikt reegj3re for den
aktuellc situasjon innen 1:ndsorganisasjonen og om de retni,m3s
linjer som vil bli fulgt.:

(Fortsatt).
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Odd Fossum forklarer.

(Fortsatt).
Da Administrasjonsrådet tråtte tilbaku i SelyteMber 1940  3

og de konstituerte statsråder oVertok Norgos sivile' n'dministra-
sjon ble det stilt-ct kraV til alle-prganisasjoncr og'effentlige
tjenestemenn, nemlig loynItsemarbeid med det nye styre.

Overfor dette.krav Stilte man seg forsåvfodt ikke motvil-
1ig, men senere ble det Mer og mer klart at de aVgitte erk1win-
ger om loyalt Samarbeid ikke.ble etterfU1gt. IstUdet gjoxde man
alt for å hindre'det nye styres gjenoppbyggingsarbeid og viste
uvilje på alle kantet. En rekke av den.Faglige LandSerganisasjons
ledcre oppre•ho1dt Såledcs et illegalt sasmrbeid med ele såknldte
norske myndigheter i London.

Den norske socialminister 7rofesSer Birger Meidell for-
sakte her ved gjentatte anledninger å komme til en mindelig o-
verenskomst, men disse forhandlinger f3rte aldri frem. Det ble
etterhvert mer og mer umulig å ljseeleeksisterendeprobleMer.

Det cr blitt sagt ajG de strciker som br3t ut i Oslo i
begynnelsen av uken skyldtes melkemnngel cl1Er andre rent mate-
rielle klager, mun dette tr ikke fullt overensstemmende mod de
faktiske forhoId. Det er klart at situasjonen hadde til-



spisset seg i en ganske anderledes nlmindclig retning.
For osS er det, derfor-'helt innlysende at det er lederne

fer Don fagligcLandsorganiSasjon SoM har skulden fbr don und-
tagelsestilstand sem ReihhskoMMisr 11r sett Ség njdsaget til å
erklwo. At lederne er blitt tilsidesatt kan av den'grund ikke
overraske noen.

Vi må derfor i erkjennelse av den bitre virkelighet vi
står overfor innse, nt vi kun ved snmarbeid kan komme gjennem

_de alvorligste bugivenheter uten ytterligere drasti,ske:skritt.
Den nye ledelse for Dandsorganisasjonen må gå inn for loynit
samrboid med de norske myndigheter og det tyskekS,koMmisa-
riat. Rikskommisar har dn ogs3 gitt meg mpdighet til å utpckc
mine medarbeidere.

D:cn oppgave som dermed,ble gitt mcg ble således å fin-
ne samarbeidere'som tok ct klart standpunkt til de bestående
problemer.• jeg Valgte av den grund til stedfortredende formann
tidligere sekret:3r i LandsorganiSasjonen, EErling Olsen, og
som n.. skretm' hr. Kåre Reim. Videre utpekte jeg nYe kommisa-
risChe formenn innenfor de enkelte fagforbund, og opprettet
et nytt sekreteriat. Endelig innsatte jeg kommisarische lede-
re for de forskjellige samorganisasjoner.

Den ledelse Fagorganisasjonen dermed hnr fått har e1le-
rede gått åpent og rli inn for de aktuelle problemer dcm'
mener hi3r 1?,Jses f3rst.

Forelbig vil linnsforholdene ikke bli tattepp til
almindelig behandlj,ng bortsett fra de wikolte grupper hvor m
missforhold er tilstede. Det er 1önnsutjevning og ikke 1ns-
kompensaSjon vi vil gå inn fr.

Det er imidlertid er=ingssprsmålet for det tungt
arbeidende folk vi anser for det viktigSte i 3ieblikket. Vi
har derfor innledet foxhandlingor med socialdeparterslentet

de tyske myndigheter om dette, og det er mitt absolutto
hap, at vi raskt kan komme til resultnter,

Av nndre sp3rsmål vi kommer til å ta opp kan jeg
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Odd Fossum forklarer.

(Foxtsatt).
nevne gjennemf5re1se-v en rettferdigeto kontigentordning ved
bevarelse av de allerede tilkjompede rottigheter. .•

Mange vil.kanskje mene atragorganisasjonen på denne måte
står ved avslutningen•ay-sin betydning, men dette er ikke riktig.
Utviklingen er.foraåvidt.endt, men arbeidet vil fortsette som
för mcd de endringer den nye tid gjr n3dvendig. Foran.oss lig-
ger et omfattende socialt arbeidsprogram son skal virkeliggjö-
res, o dette, vil fra nå skje ved loyalt aanarbeid med de bys-



bende krefter i landet og ekkupasjonsmakten sålense .den er her.
. Jeg håper alle forstår dette, hvad som er skjedd og hvil-



kc retningslinjer vi vil arbeide etter.

Undomsutdanne1sen skal -nyerdnes.•

S.R. 22.00. • ‘111,
• I samråd. med•reichskommisar Terboyen har: den norske

."kirke- og undervianingsminister" Schaneke-utstedt.en forordning
om ungdomskoler. . .„.

M forordningen heteridet bl.a. at ungdomskolor, flkos-
skoIer o.1. kan stengoa for et tidsrom av inntil 1 år, s.,,,fremt
ikke skolen drives.i ovorensatemme1semed "deri sociale nyord-
ning". .

ForordnIngen• trer i kraft straks.

N.S.-medlemmer kan få beholde radioapparatene hvis  de abbonerer

å Fritt Folk.

.0.R. 21.00."..., . ,
Fölgende underlige kundgjring til aIle•mcdlemner av
Stor-Oslo•kom over Osio radio kl. 21..0.0•

S5knad om tillatelse til å bcnytte radiopparater må
vwe .innsendt innun tirsdag.16-ds. kl. l4.Q0. Dette er abso-
lutt siste.frist

Betingelso for benyttelse av radioapparater er at ho-
-vedprosenten av familien er medlemmer avU.S. og har.betalt
sin kontingent, .Videre nå minst.ct medlem ay. familien abbo-
nere på Fritt Folk. •

For de som allerede har innlevert.pp=,,ratene meldes
videre:.

'S3knad om tillatelsc innsendes tiI Fylkesf3reren.
Med sziknaden må medfölge 6',11e opplysninger om hvor apparatene
cr innleyert og hvilke nymmer vedkommende har fått.

.Fylkeskontoret har åpent også 4...morgen for opplysninger,

."Verden og Vi".

O.R. 18.25,
Under denne programpost talte Christen Gundelach om

"De sentrifugale krofter man får inntrykk av vcd besök på
Normannautstillingen".
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Avisuttalelser om standreften

O.E. 11.15. .
Ennå engang må man bcklage at standr*tten har sett seg

n3dsaget til å avsi ytterligere tukthUsdommer, skriber Aften-
posten idag. Alle har intercasc av'at undtagelsestilstanden opp-
hevesTsåsnart som mulig.

Fritt Folk Skriver.:
Det ser endelig ut til at det norSke fo1k har forstått

situasjonensalvor. Arbeidslivet går sin vante,gang, bg undta-
gelsestilstanden har dermed fått et frede1isere forl5p enn man
kanskje sku1lu ha,ventet,

Den n e håndverksleder uttaler seg

O.R. 11.15.
I. €.t intervue uttaler den ny• leder, for Norses h'ndver-

kerforbund st man vil setto igang en rekke nyc yrkesfagskoler.
Mesterpr3vcr vil også bli innT3rt i st5rre utstrckning enn tid-
ligere.

Tale-Gulbrand 40 år imorecm.

O.R. 11,15.
Gulbrand Lunde fyller 40 år imorgen. I don anledning

uttaler hsn i et intervue at han har don sikre tro på at det
norske.folk vil finne tilbeko til ses sclv, os st det har on
misjon i verden. Folket cr sundt og,slett ikke så 4ennemsy-
,-nt av bo1sjevistiske idcer som man kanskje kunne fq inn-

trykk av.

Hurtigruteski et "Lofoten" for1ist.

O.R. 18.10.
Iffir fredag 12 sept. ble hurtigruteskipct "Lofoten"

tilh3rendc Vesterqlske Dampskipsselskap angrepet og senket
på 10 mtnutter av et britisk krigskip og to fly utenfor den
nord-norske kyst. Bare en brökdel av mannskapet og paasesje-
rene derunder msnge kvinner os barn, blc berget. Englenderne
dro scg unds så hurtig som mulig uten å hjelpo.

"Lofoten" gikk ikke i konvoy, var ikke bevebnet og
firte ikke krisskontrabande. Dettc nyc fedgc angrep vil der-
for aldri bli glemt.

Mer om Svalbardfolkene. 


O.R. 18.10.
Omtrent 1000 nordmenn er sendt til sam1ingsleirer,

skriver Times idag. Svalbardfolkenc skal gå inn i den så-
kaldte frio norske flåten eller den norske hleren.
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Forordnin om arbeidstid som  går tapt under fl alarm.

O.R. 18.15. -
Etter eamråd med Rcichskommisar har konst. .statsråd B.

Meidellutarbeidet en forordning om opparbeiding av tapt arbeids-
tid Under,flyalarm--

__ . •. . .
I forordningen heter det bl.a. at tapet soM regc1 skal

opparbeides utenfor den ordiw3re arbeidstid dog ikke utover 2
ekstra timer pr. dag. Betalingen.vil bli som for vanhia arbeids-



'tid. •
' Videre heterdetat tpt arbeidstid skal opprbeides dn-
nen en uke etter:at f1yalarmen har lydt.

Angg,ende dc n=lerc cnkeltheter henvises til avisenc.

4 hjemskremte fortellet.

O.R. 18,20.
: Under programposten "Aktuelt" refercrte. ikVeld reda1t3

'SchyIetad 'fra Trondheim en s'amtale som angivelig ny1ig skal ha
fUnnet eted mellom 4. hjemskremte nOrdmenn fra Ing1and :og cn ra-3
sende folkemasse som ikke vilde tro på at Eng1nd'.pg-det frie
Norge kunne tape.

P. slutten het det bl.a.:
••

Dc rasende "emaljcpatrioter": "Den flOrske-regjering-i Eng-
, land h:ar oyer 20.000 mann, o.Q., n kommer de snart:og •jör kål
Tå dere".

De:fire dom trosset "Tror dere virke1ig enng, på
die.se-idiPtiekc lgnenc.±Vi kommer fra England og vet hvordan

'det'eLdhdon og-helc England er et helvede, og
arme teller knapt et p,r tusen mann. Med hCnsyn til •pfolke-
ne så trues de som s1aver inn i h[;,ndelsflåten. Hver eneste

nordmann vi mötte derborte forbannet England og kaldte'
regjeringen for 'landsfodere;,-Dexe kan a1tko Gud for hvor
godt dg fredelig dere har Clet wt--ådre-crin .kan spise
dere mette. England er ferdig, det kan dere 1j_te på, og det
er forj.entt.'

S211edes -t,dte dc firc. D. v i nettop kommet hjem fr2
EnP'land og visste hv:d. de t-lte om.

Litt'oM fiNorsk Fikbkring ae ing",
,_

0 .R . .„. .
Det ser forclibig ut til -Ft de tyske'Programmer skal

ta oyerlind i "Norsk Rikskringkasting"-for frcmtiden. Program-
mer - undtagen for tyske soldater - offentliggjircs i det hele
tatt ikke mer, og selve sendetiden inndc1es i'tre deler:

.Fra 04.00 til 08.00, fra 11.00 til-14.30, (11,00 til '
15,00 på onsge±' og til 16.00 på lirdager), pg fra 18.00 ‘111k
til 21,15. . • . , .

' Nylletenc tå norsk kommer kl. 6,45,7 11.15 (.13.00 på,
s_Jdager) 13.45 (Xxigskommunikeene),- 18.00 .c) 21.00.

Nyhetene pe, tysk kommer kl. 6.30, 12.00 (11.30 12,-.
s3nd.^.ger), 13.55 (Erigskommunikeene), og kl. 20.30.
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Fiskerimeldin_er.

Iergen 12,15,
Sildefisket:
Fre Haugesund meldes at det er batt endel mdndre steng

på tilsammen 700 hl. inEidfjord i Hardanger. - -
Bergensdistriktet er-det kestet 300 hl. småmusse

Masfjorden. Ellers foreligger det ingen meldinger.
Heller ikke på More-kanten har det_vert noe strxe fiske.

Bare to småst,rng er innmeldt hittil. •
Fra Uthaug telefoncros at det ex begynt et 1ivli snurpe

fiske på Stj3rnafjorden. Sildens störrelse or fra 30 ti1 35 åtyk-
kbr pr. kg. Et par småsteng er også. på,Fr3yahavet. .

Bankfj-sket og det 3Vrige kystfiske.:' -
Fisket i Finnmark'og Txots ga godt utbytte i siste uke,

og betydelis större fangster enn tid1igere•iår„ Tersk ble betelt
med 35 3re pr. kg.

På M3re og Romsdl og s3rover ver fisket dorimot smått,
vesentlig på grund av dårlige fiskeferhold•Både .lesund og
Kristiansund hadde liten tilgeng.

Dct har v,ert litt småsildfiske (fetsild) i Vega.

Smån tt fra Norge.

0.R. 11.15.
På Modums siste herradstingble det•mcddelt at alt

rensdyrslakt i Buskorud skel fordeles blandt skogsarbeiderno.
If3lge Buskeruds Blad dreier dettc ses oM de. 40.000 kg.

0.E. 1.8.10.
St?..tsfylkesjåct for Vest-Oppland vil bli holdt på Gjö-

vik sist i oktober.

Fesjået for Hadeland vil bli holdt på Gran 29- sept.

0.R. 18.10.
På Romerike cr man nå begynt med avskjaeringen av potet-

gresset. Nedlagt på dilo vil dette gi et meset brukbart for.

0.R. 21.00.
Nordisoher Gesellsohaft i Berlin fyller 20 år imorgen.

Viervarsel:  

S.R. 22.00.

Vestkusten og
VInernområdet: Svak yind.stigende til frisk

Dis på Oppholds=.
UferandretiteMperatur -eller
noe varmere.

Svak:,vind.flere steder.
Hovedskelis'uforandret
temPeratur,

Hele..korrland fjelltr.:
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Fa losending-ei 3rd.-.i.g 13 se t. -

Nytt fra Danmark,

0.F, 18.10.
2 britiske fly ble skutt ned over D.nmak natt"til fre-

dag.,11flyvercb1e tatt tilfangc.

fra'SveriP.e.

S.R. 22.00.
Den svenske fag1igo 1andsorganisasjons kongress ble av-

sluttet idag. Neste kongress skal holdes i Stockholm i 1946.

Ved avslutningen t:Jte bl.a. den finnske representant,
og erkl2rto at en separr?,tfred for Finnl-nd ikke var tenkelig.
Videre t2,1tc direktdr Karl rrikson or, den engelske represent-nt
Gibson.

Et v kongressens utva , forcslo en demokratisk kvelds-‘411#
avis for Stockholm.

.S,R. 19.00.
- • Hele distriktet Medelpad har vart horjet av flom dc sis-
te dager, men or n kulminert, meldes fra Sundsvall. Mange
vcier har vært under vann og flcre brocr cr revet vekk.

S.R. 19.00.
Dc svenske skip "Bardaland" og "Vingaren" kom for-

ledn dag til Gdtcborg fra De Forente Statermedbringende en
rekke "ipkker bg gaver.

S.E. 19.00.
Ved hdstmanivrene vil de.utonlandske'militerattacheer

som vanlig komme til vwe tilstedd.

S.R. 19.00. .
Ved et flyhaveri iformiddag: omkom 3 av h-wons personell.

S.R, 19.00.
Det vil ikke bli arrangert nocn Nordisk. Spel neste

r. Derimot h.por man f istand slike til 1943.

,S,R. 19.00,
Et stort antall landsfiskaler cr utneVnt fra 1 oktober,

etter den nye ordning mod inndcling i landsfiskaldistriktor.

Nvtt fra Finnlc,nd.

S.R. 22.00.
Det finnske skip "Tauri" fra Meriohamn er forlist

etter et flyangrep, meldes fra Helsinki Hele mannskapet
• er reddet. "Tauri".varpr 2500 br. reg1 tons.

S.R. 19.00.
Feltmarskalk Mannerhom besökte fronten igr. Han

:_inspiserte bl.a. ogw'i stillingene ved'flOden Svir.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lytteforholdene har vwt meget vanskelige i hele dag.

Flere meldinger er derfor blitt ufulletendige.

To norske skip senket av britiske krigsskip Pg..11,y2.

O.R.18.00 &21.00,' paa tysk 20.50. Meget utyde1ig,. ,
Oslo Radio meddeler i dag at to norske skip ble senket

utenfor den nord-norske kyst av britiske' krigsskippg. fly fredag.

Det ene var, som oppgitt tidligere, hurtigrutes.kipet "Lofoten".

Det andre var visstnok et mindre skip, men det var umulig å opp-

fatte navnet på det.
Etter ha opplyst at 200 nordmenn mistet livet ved disse

senkninger, kom Oslo Radio med en av sine van1ige.skjendeprekner.

England går lenger og lenger når det gjelder angrep.på norsk
skipsfart langs l'Iorskekysten. Begge skipene var. norske og gikk

fredelig fart langs kysten med norske passasjerer. England,

som pynter eeg med å vmre demokratiets forkjemper, har altså på

noen få timer berövet to hundreivi1e nordmenn livet.

	

Den tyske hallomann tok, om mulig, enda hardere Det

meste av det han sa druknet i fortyrrelser, men han sluttet med

f31gende kraftutbrudd: Denne skjendselsdåd må.da endel,ig vise
alle nordmenn at de noreke emigranter i London har mistet en hver

rett til å kalles nordmenn..
Uten at det kan sies med c'ikkerhet, nevnte ikke Oslo Radio

noe om "landbombing".

Våpenav.al1e slag må innleveres straks..

O.R.18.00.
Dette var en kunngj'iring fra Generalleutnant der Polizei

Redies. Meldingen var forferdelig utydelig, men gikk ut på at
alle vipen av alle slag måtte innleveres innen den bestemte

frist, som muligens var den 15. september. Unnlatelse av
etterkomme dette påbùd ville ha de alvorligste 'kånsekvenser.

Det gjelder sannsynligvis de våpen som ble stilt til
disposisjon for höstjakten.

folkpå "Nordmannafolket".

OÆ.2100.
Utstillingen 'Mordmannafolket" kan i disse dager.glede eeg

over stor tilelutning fra publikums side. Flere tusen mennes-

ker har i den senere tid funnet veien til denne Ypperlige
Utstilling.

Gaver til le ionærne.

O.R.21.00.

	

_Den norske legion meddeler at pakkerpå I kg. kan

	

, .
sendee tiI-Medlemmer ar'legionen. .A11e si1çe1:).$4r

 må sendes

sou feltpbst.
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Nas'onal Samlin s Un domsfilkino. istedenfor speideroranisas'oner.
-

Dette var en meget utydelig tale, og store deler av den
falt helt bort. Det kunne heller ikke oppfattes hvem det var
som holdt den. 'En fikk likevel et inntrykk av at,hensikten
med talen var å oppfordre landets unge folk:til å'så inn i
N.S.U.F. nå da de harmistet sine peiderforbund. De ville
visstnok finne full kompensasjon i denne organiSasjon og vel
så det.. Både etter tålen ble det spilt_og sunget
hirdsanger.

Taleren begynte med å snakke om den modexne krig. Den
moderne krig er ikke bare soldåtenes,krig, den berdrer hele
folket i landet. :Hva den ,pågående krig.angår, så varte det
ikke lenge fdr:den.komtemmelig næ.r, vårt land. Og det'endte
Med.at den brakte:med seg et histersk tideverv:for vårt land.

Det er nånaturlig å dpbrre hva det var:sOM S-preget
i Vårt land,f3r vi ble:hvirvlet inn_i krigen. Jo, det som sær-
pråget landet yåxt var ålle Organisasjonene. Det var organi-
-sasjoner b-gorgansajoner for:,a1.1e'mulige og umulige formål.
.Det er innlysende for,alle at en slik oppdeling ay et folk
er.skade1ig - og S9år1ig da for et så fåtallig folk som det
nOrske. ben oppdelingen ddet kreftene og splittet menneakene.

Det var imidlertid ikke talerens hensikt å rakke ned på
speiderne. Han hadde selv vært speider og angret ikke på det.
Han var til og med glad for at han hadde rt speider. Speider-



organisasjonen hadde-igrunnen vært en god organisasjon. Som
bevis på det ble vi'fortalt at-en bel'det•aV hirdens medlem-
mer hdde v2ert speidere.

Her var det en del v alen som ikke kunne hdres.

• . D Quisling la fram sitt pregram for NS var
innlysende for,meg at her fantes lösningen'av alle vanskelige
samfunnsprobleMer.-Og i det gigantiske gjenreisningsarbeid,
som NS utfdrer nå, blir det lagt StOr'vekt på ungdommens krav
og interesser. Taleren ville som eksempel nevne det som gjort
for ungdomsherbergene.

Den nye tid har.et åpent-dye for ungdommen. Den nye tid
er ungdommen. Tyskland styres i. dag av unge folk, mens England
ledes av den samme generasjon i den.ne krigen Sem i den forrige
krigen, ,

Taleren snakket så om den firtrike ungdom og de finske
speidere, men dette avsnittet var utydelig til at det
kunne oppfattes skikkelig. Han nevnte dog noe om at de
finske speidere for noen tid siden,hadde lagt fram en plan
for de skandinaviske speider, m'en-den hedde'ikke mött noen
forståelse hos de svenske og norske speiderbridre - visstnok
dessverre.

I dag dör den finske ungdom for Nordens og Europ:.s fram-
tid. Den norske Ungdom må ikke overlate denne kamp til finnene
alene, og heldigvis, mange er de nOrdmenn som -reaserer sunnt
og som har gått med i kampen mot barbariet.

(Fortsatt).
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Naslorlal_Samlin s un domsf lking . . .  (fortsatt). 


Den norske ungdom må vmre seg sitt ansvar bevisst. Og
når ungdommen i disse dager drar ut på landsbygda for 4 hjel-
pe til med innhiJetningen, må den også bruke tiden til å tenke.

Hva ungdommen skulle tenke på, kunne vi ikke höre, men
resten av talen var en appell til speiderne om å gå inn i
Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. Det var plass for all
norsk ungdom i fylkingene rekker.

"Werden o vi":
IVed  e ins  propagandakor s'til fronten,

Det var igjen en beretning fra Nordisk Radiopresses
spesialkorrespondent i Finnland.

Spesialkorrespondenten hadde for doen dager siden "hatt
höve til å se det finske propagandakorps i virksomhet ved
fronten".

Finnlands beste journalister var med i dette koppset.
En av de mest kjente hadde dog falt ved fronten for noen tid
siden.

Beskrivelsen av ferden til fronten druknet helt i for-
etyrrelser. Det eneste vi kunne.hbre,varat.bolsjevikene
manglet prepagandakorps.

Smån tt fra Nox e.

O.R.13.00.
Norges jakt & fiskeforbunds styre har holdt mdte sammen

med de 1ilka1e jakt- & fiskeforeninger på Lillestrbm. Det ble
vedtatt4.sette i gang undersökelser av mulighetene for ökning
av fiskebestanden i Glåma. Likeledes ble det vedtatt å for-
s6ke (å oppnå tillatelse ?) til å drive prvejakt i distriktet.

,. , . .
0.R,18.00, • , . ,

LandbruksskOlebedtyrer Mörland .(2).uttaler til "Porsgrund
Dagblad.'! at höyavlingen i.Telemark i år har vist seg å vmre. ,

- aiddels.

O.R.18.00.
Kornavlingen i Tr3ndelag er i år omtrent middels. Vide-

re 011pTlyses det,at-beitealea1j, ,f.ylket er blitt.ket med
20 %. Potetarealet er også blitt •ket med-20' %.

••••

 ••••
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Sportsnyheter.

O.R.21.00.. . .. --
Avdagens sportsmeldinger kunne:vibare Oppfatte at det

, hadde wart holdt en rekk“b,±ballkemper,rundt omkring i
landet i:-dag.:- . , .

t  Skieh Slo brn, Horte-,. Odd, Skien Med3-0.
1 Arendal sIo Uredd,- Fordgrund,Grane,-Arendal med 2-0._ 


,Andre resultater var ikkehörbare,

Internasjona1t idrettsstevne i Ber en.,

"Aktuelt" var et referat fra et internasjona1t fri-
idrettsstevne som ble holdt i bergen i dag. Det interna-
sjonale innslaget begrenset seg til del.agere.fra -Vehrmaght
og Polizei.

Stevnet skuile:dgent1ig ha vært holdt'i_Oslo.med Oslo
TurnforeningSOM arrang3r,, men tå grunn.av‘Unntagelsestil-
stan2en hadde man wart:n8dt til å flytte det. Bergen.
At ptegnet'kunne flyttes'på så kort varseI Viser at'det nå
er et bedre samarbeid mellom styret'og klubber,enn det har
vært tidligere. Det gåX'også mer og mer orp for guttene
at ledelsen er i bedrekOntakt med dem enn de er vant til fre

Banen i Bergen var utmerket, og det hadde innfunnet seg
mange tildkuere. Det'tallet som ble opTsitt var muligens 3000.

Deltagerne var hirdgutter,.representanterfra,den•tyske
Wehrmacht og.det (nordke ?) og

:A"4.resuitater kunne oppfatteS.:
100 m. ble vunnet av en tysker på 11,1. _
400 m. ga tredobbelt tysk seier med Berauex.seM seier-

herre på 51,1. Berauer repredenterte WehXmacht..
800 m. vant Per Lie uten å anstrenge seg på .2901,0.
Bexauer vant også lengdesprang Bedtd nord-,

mann hadde 6,41. .
Kule vant tyskeren. BoeIke.pied.1.5.01.

anger 100 m. stqfett vant.PoliZei på 45900, Og Tolizei
vant ogsa• 1000 m. stafett på 2905,4, .

. Referenten sluttet med å si at alt i alt vax-resulttene
gode. 14en hvor ble det av de "ypperlige" hirdguttene?. .

•

Sveri e,,,-Danmark uav :ort'2-2 i fotballandskam en.

D.R.
Årets landskamp i fotball mellom Sverige og Danmark

spiltes i dag nbenhavn. Kampen endte uavgjort 2-2. Etter
förste omo.anQ.. 1ddet Denmark med 2-0.
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Nytt fra Sverice.

S.R.22.00.
Forevarsminister Skjöld talte i Malmö i dag. Han sa

blant annet:
Et fritt folk uten fremmede herrer er vår grunnsetning.

Vi i Sverige vil bevare vår frihet. Hvis Sverige bringes
:Under fremmed herred3mme, går vår frihetsarv tapt. Jïlt kan
hende i denne tid, og.vi må være forberedt på åmte snart
sagt en hvilken som helst mulighe• Denne kritieke situasjon
krever forsVarsvilje..

S.R.19.00.
Et tysk bombefly har i dag flöyet inn over svensk om-

raåde. Det ble drevet bort.

Værvarsel. 


VSnernområdet og Frisk til hård vind. .2enere
Vestkysten. avtagende. Utsikter til opp-

holdsvær.

Hele Norrlands Svak vind. .Lokale regn- eller
fjelltrakter snöbyger. Koldt.

N tt fra Danmark.

D:R.11.30.
Overkommandanten fer Frikorpset "Danmark" har offentlig-

.gjort'fngende ratoxt:
Krigen mot bolsjevismen er Europas korstog mot gudelös-

hetens fedreland. Bolsjevikene har i flereår truet Finnland
og Tyskland, .og derved har også vårt fedreland vert truet.
Frikorpset "Danmark"ler et upOlitisk korps soM er opprettet
med den danske regjerings billigelse. For'alle klartseende
dansker er det som foregår intet nytt. -Bolsjevismen har også
.wert rettet Mot Danmarka'soner. Bolsjevismen er en dödelig
fare for Danmark, og den må slåes ned. Det er en2..,3re for
Danmark å kunne lelta i denne Europas forsvarskamp. Vi må
vite at også Danmark har interesser'i'Europas nyordning. Vi
ilå*derfor adlYde vår tyske.befalShavende Adelf-Hitler. Det
dreier seg om vårt folks frihet, om vårt lands framtid, kort
sagtI det dreier seg om Danmark.

Undertegnet Tryssing

Overkommandant for-Frikorpset "Danmark".

D.R.11.30.
Dansk arbeidermannsforbund åpnet i.formiddag:sin 25.

kongress i Tivoli. 2pningen ble meset h3ytidelig. Tivoli
orkester spilte. Formannen, Olsen, holdt apningstalen.

(Fortsatt).
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Nytt fra Danmark. (Fortsatt). 


D.R.11.30.
Under utgravinger i . . . regner man med.å.ha gjort

et stort jernalderfunn i Danmark.

D.R.11.30.
På et 1mrexhiysko1em5te i 1.4benhavn har man vedtatt å

stifte en ny 1andsforening som'kka1 hete mDanmarks'1arer-
höyskoleforening". Dens oppgave skal .3re å opprettholde
en sterkere forbindele mellom Irererhöysko1en og provinsen.

D.R.20.50.
liansk handelsskoleforening har holdt-mbte i dag. To

hundre medlemmer fra hele landet var tilstede. Alle var
handelsfolk.

S.R.22.00.
Det danske skip "Oslo" fra Köbenhavn er gåttpå;grunn

og fått stor lekasje.

har nylig inneholdt en artikkel av sin mi-
1it§re medarbeider som understreker de store lidelser som
folket i Leningrad er utsatt for på grunn av det forsvars-
arbeidet som er påtvunget byen.

Nytt  fra Finnland.

O.R.13.00.
Finske aviser skriver: Bare av det bytte som finnene har

tatt siden krigen mot bolsjevikene begynte kan man danne seg
en mening om den fare som truet Europa fra den kant.

O.R.13.00.
Den finske statsråd Rångell har holdt en tale og uttalt:

Den eldre generaejon husker gpdt siste gangen finnene kjem-
'pet sammen med tyskerne mot den samme fiende. 1 dag har vi
igjen gleden av å kjempe.sammen med den samme her. 'De tyske
söldater er he'r, og.det sikrer oss sei.ren.

D.R.11.30.
Flere •perreballonger har dreget inn over finsk område i

den siste diden. Man antar at de kommer fra Leningrad.

D,R.20.50.
Den finske avdeling av foreningen "Norden" er fremdeles

i virksomhet,,uttaler avdelingens formann. Han anser for-
eningens oppgave i dag for å were viktigere enn noen gang
tidligere.

O.R.20.30 på tysk.
Statsråd Tanner skal om få dager reise som formann for

en.finsk delegasjon til Berlin.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Lytteforholdene har idag vmrt ytterst.slette, smrlig

for Oslo's vedkommende. Av kveldssendingen kunne absolut intet

höres hverken på Jel(5y eller på noen av mellombölgestasjonene.

Danmark har også vmrt ytterst slett og de fleste

norske nyheter skriver seg da også fra svensk radio.

Den Sivile Undta elsestilstand i Oslo Aker .itsker o Bmrum
opp eve . 


S.R. 22.00.
"Morsk Telegrambyrå" meddeler at der Reichskommisar

fur die besetzten Norwegische Gebieten har utstedt fölgende
dekret:

Fra og mcd kl. 05.00 tirsdag den 16de september er
den sivile undtagelsestilstand i Oslo, Aker, Asker og B-erum
opphevet.

Kommentar i 1,ften osten" til senkin en av "Richard Jith" o
11WFW5rn.


O.R. 11,15,
"e,ftenposten" skriver at det cr med forferdelse og

sorg at man leser om den hensynslöse og brutalc senking av
ruteskipene "Richard og nar&5y" hvor omkring 200
forsvarslöse mennesker mistot livet. De to skip var ikke på
noen måte å regne for krigsskip. De gikk ikke i tysk tjeneste
De fbrte ikke krigsmateriell eller soldater.

Denne brutale myrding av vergelöse kvinner ng barn
blir desto mere forferdelig og opprörende når men tenker på
at de britiske fly forsvandt uten å gjöre noe forsök på å
berge de stakkars pass:;,sjerene som kjempet for sitt liv.

"Fritt Folk" om det norske fle o meker.

O.R. 11.15.
"Fritt Folk" sktiver idag en artikkel om hved evisen

kaller missbrukct av det norske flagg. Det var ikke mulig
höre nöyaktig hvad artikkelens innhold gikk ut på, men det
lot til at den (avisen) ver meget fortörnet over at så menge
mennesker hjemme går omkring med det norske flagg i tröyen
eller har de nasjonale fe,rver festet på scg på annen måte. Dette
mente avisen måtte det bli slUtt 134 nu.

semme forbinnelse pekte avisen på alle de farskjellige
merker som benyttes. Her siktedes vel navnlig til fagforenings-
merker o.l. Inlge "Pritt Polk"'s pppfetning vor det bare ott
merke som kunne regnes for det eneste saligjörende: Solkorset.

Også i denne ,nledning burde myndighetene gripe kraftig
er-,Tettende inn.

Fabrikkbrann i Lilleströrd

O.R. 21.00. •
Alfred Andersens Sperkstötting og Barhevognsfabrikk i

Lilleström er brendt ned til grunnen. Skeden anslåes til
ca 25.000 kroner.
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Tale - Gulbrand h

O.R. 21.00.
Konst. Gulbrand Lunde ble igår.på sin 40-års dag hyldet

meget varmt..Fra Alle kanter av landet streimmet inn gratulasjors-
tclegrammer til ham.

Dommer i Oslo.

S.R. 19.00.
Fra Oslo meldes til TeTe at to personer er blitt dömt

til fengsel og store bötcx for (4,ha talt nedsettende om
N:;sjonal Samling og dets ledere.

1 person er blitt dömt til 5 års fengsel for å ha gått
2.52 på en larer etter et N.S. möte.

(Det ble nevnt hvorvidt disse dommer var avsegt
ved ordi= domstol eller ved st ndrett).

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Fru Haugesund meldes at der i Eidfjord i Hardanger

er s_tt 20 steng. Stengencs störrelse er ikke oppgitt.
Fra Bergcns og IWredistriktet er det ikke kommet

melding om noc sildefiske.
Heller ikke cr det kommet noen meldinger om sild fra,

Uth-ug.

I iste uke er det i Trönddlag fisket ca 10.000 hl sild.
Det meste er tatt Ved Stoksund og Frba.

I Innherradsfjorden har.det vart drevet litt med gurn-
fiske.

Om brialingfisket er det•ikke stort å melde. Det er
satt neen steng på ca 100 - 200 hl.

N tt fr, Sveri e.

O.R. 21.00.
Densvenske socialminister reiser id g til Helsinki.

Det er meningen at han sk 1 bli der en uke.

S.R. 19.00„
En stygg flyveulykke skjedde idag,i ? (kunne, ikke

oppfattes). To svenske flyvere ble drept. Den ene ›ble drept
på stedet mcns den andre.ddde straks etter ankomsten til
hospitalet.

S.R. 19.00.
. Undersökelsen i den stOre sabotasjesak pågår framdeles,

Kiruna. De anklagede cr tre svensker og en tysker.

S.R. 22.00.
Sporvciskompanict i Stockholm akter nå å slutte med å

utgi sesongkort samt å avskaffe overgangsbiletter på Stockholms
Sporvcier. Hermed menes å tjene inn ca * million kroner på ett
år. For siste halvår var underskuddet 0.4 millioner kroncr.
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N tt fra Svcri e. Fortsatt.

S.R. 22.00.
En henstilling om å få istend en bcdrc yrkesunder -

visning i Norrland cr på det vermeste st(5ttet av regjeringen.
Det cr framlagt plancr til utbygging av yrkesskolenc og
samtidig til å settc ig-ng skolcr for å utdanne yrkesl-arcre,

S.R. 22.00.
Livsmiddelkommisjonen meddelcr at på grunn av den

minskede tilförsel ev keffc, ba kakao, vil der i framtiden
bli forctatt visse forandringer i resjoneringsbestemmelsene
for disse v21reslag. Dette for 4 få en så jevn fordeling som
mulig av det knappe forråd.

S.R. 19.00.
Kong av Norge talte igår til det norske folk

gjennom den britiske kringkasting i London.
(Det var ganske tvdelig å merke at hallomennen la

særlig txykk på; "Kong Åkon av NorgeV)

Værmeldin cr.

S.R. 22.15,
Vestkustområdet:

Hele Norrlands Innl.
og Fjelitraktene:

Mod. til frisk vind.
Oppholds= imorgen. Muligens
nattefrost.

Mod. til frisk vind
med noc regn. tintagclig opp-
klaring imorgen. Noe kaldere.

N tt fra Finnland.

O.R. 21.00
Fra Helsinki meldes til bledet "Politiken" i Kjöpenhavn

at et skip lastet med ammunisjon cr sprunget i. ltften i Hclsinki.
Eksplosjonen var så voldsom a* en masse hus ble ödelagt i stor
omkrcts. Mangc mennesker ble drept og muligens et enhu stbrre
ent,-.11 sret.

O.R. 21,00
Fra Helsinki meldes et de finske styrker som opererer

i ist-Karelen i de siste dager har tatt flere tusen russieke
fanger.

S.R. 19.00.
Fra Helsinki meldes at de tyskc og finske tropper har

crobret nye viktige områder på östfronten. Flere sovjetrussiske
motangrep er blitt slått tilbake med storc tap for russerne,

vvvvv VVVVVvvvvv
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var lytteforholdene meget vanskelige; og nyhets-

oversiltten blir derfor meset ufullstendig. •Nyhetene kl.

18.00 failt bort 1Å -grund av "protestm8tet".

Gulbrand Lunde :rng.r.iper Sverige i en tale p. Univeritetstlassen.

Pspotestmite og fo1keto_g_:.

O.R. 18.00.
Et st3rre "protestm3te" ble holdt i ettermiddg p Uni-

vcritetsplassen i sc,mband mcd Svalbard-aksjonen og scnkingen
av rutcskipene "Richard og "V:a•Lrd.by". Gulbrand Lunde som
holdt hovedtalen kom herunder mcd et voldsomt angret p Svc-
rige, som han tilslutt ba "tasse seg". Mesteparten av talen
kunne imidlertid ikke oppfttes p grund av forstyrrelseT.

Selve mitet hvortil dot var plikt for alle N.S.-medlem-
mer troppe opp, ble innledet med to folketos fra henholdsvis
Colloseum og Yuonsatorvet. Deltagelsen ble beskrevet som. "ene-
stende", og Karl Jonan og Studenterlunden bIe hurtig fyllt av
"et hav av mennesker w°3, lanst 5iet rakk". Mange kjendte folk
var tilstede deriblandt idrettsf3reren Egil Reichborn Kjennerud
i "sin enkle fe1tgr4 uniform", konstitueTte og funkaj=exer
og arbeidere. Vkre flaggborger og laner dannet rammen, og alle
bax de merker "som varsler Norges nye store fremtid".

Mdtet synes ha vT3rt forberedt godt under undtagelses-



tilstandens lanSe netter for etter hvad hallomannen..opplyste
bar mange av fanene underlige inskripsjoner med
jissingene" horak samling mot 7ngland", E'nsland Med satan
til venn", "EngeIske gangstere bortfirer kvinner og barn fra
Svalbard", "Med N.S.for T.Torges frihet'og selvstengighet",
0411S. 1 1111

Tropagandaleder Jilly Klevenberg hadde 'gren av
pne dette eiendommelige protestm3te.

WIeil og sl. Kampfeller, landsmenn og jissinger",
innledet han.-"Jeg •nsker dere vel midt".

'"Det er klart at vi f31er oss lettet over v?,re be-
fridd (resten av setningen "druknet"), men det er arn-
kevel ihke i noen gledesrus vi er samlet her'idag.-Sammen
med de titudener som h3rer oss over eteren, ex vi samlet
her for minnes det feige britiske overfal1 p to norske
ruteskip fulle av kvinner og barn. ret koker en rettferdig
harme i oss, en harme som ytterligere er blitt n.retved
den reaksjon oVerfailethar frembragt i viSse kretser innen
jissingleiren. La dette mite derfor bli en flammende trotest
mot England og dets lakeiex.

- Hermed har.jeg den glede si ordet til Audunnson
som vil lese en prelog for dagen".

Audunsons prolog kunne vi imidlertid ikke optfatte
et eneste ord av, men den syntes etterf3lges av endel bi-



fall.

(Fortsatt).
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Lunde anflyiper Sverige.

(Fortsatt).

Lunde steg så opp på talerstolen og innledet såvidt vi
kunne h3re med med en lengere,rystende beretning om d to for-
lis. . •

Det er nesten utrolig at-slikt noe har kunnet finne sted,
sa han bla., men det er nok dessverre sandt'.

Han forklarte at han hadde med seg listen over de
ca. 200 omkomne mest kvinner og barn, og nevnte opp et par navn
for å.bevise overfallets vederstyggelighet. Ikke et hjem i Uar-
vik hadde j.kke en innen familien.som ikke var druknet, erkIierte
han, dessuten.var Gudlaug ITansen med 1 barn omkommet på lokal-
skipet .ard3y".-Den fullstendige liste vilde komme i morgen-



avisene. Tyskere var det ihvert fall ikke ombord,.men
senere opplySte han at 11 norske og tre tyskere skulle vre
blitt reddet fra "Vard3y".'

Etter å ha minnet om. •London-radioens beretning om
"vellykkede aksjoner mot fiendtlige forsyningsskip", stemp-
let han englenderneeom "mordere- og "den tidligere norske
konge og regjering".som noc lignende ksnskje verre ettersom
de hadde kunnet tillate denslags "mord på norske ,cvinner og
barn". (Fyrop) Såpass meget måtte kongen ha si at han
kunne.ha hindret overfallet,,.og man måtte derfor trekke den
slutning at aksjonen.hadde skjedd,med hans godkjennelse.
Han hadde derfor "identifisert seg med disse mordcre". (Me-
re fyropdog.iklae s4 utpregede som under quislings tale)

Under fortsettelsen av•dette bredte Iunde seg i be-
traktelig grad ved bruk av uttrykk som "gangstermetchder",
bandittmetodpr", "Al Capone-mentalitet" m.m., og kom så over
til hvad han •kaldte "bakgrunnen'for-det hcle" nemlig "spil-
let med bolsjevikkene". "Bolsjevikkene som vilde idelegge
alt som var oss hellig, familic,barn, kristendom og.kultur,
hus og hjem", Dette "spillet med bolsjevikkene" viste st
det gamle demokratiske system var ferdig, og at det 31dri
vilde komme tilbake. (Fifall).

Svalbardaksjonen forklarte Lunde som en innledning
fra kongen og regjeringens side til å forre Svalbard til
bolsjevikkene. (Fyrop). Verst syntes ha‘n det var at kvinner
og barn var blitt "bortfört"til England, og at mennene var
"var blitt tvunget til å gjire krigstjencste for England
mot Norge". r,ette var for ham en forbrytelse av slike dimen-
sjoner, at det var absolutt uttrolig. Hvad Val det Svalbard-
folkene:hadde gjort som kunne fire til slik en straff? Jo,
de hadde fremskaffet kull til norske fiskerhjem i Nord-Norge.
Dette var forgåelsen. Det Nord,-norske folk skulIe lide enn
mere.

T:or Lunde var det "ct forbryterisk pakk" som satt
"derborte i London", og arbeidet for "3,gjJle :'7.orge bolsje-
vistisk". Kongen foretrakk bolsjevikkene, sa han, og kron-
prinsen satt tilbords med dem. (Fyrop). Også "godtroende
nordmenn" forsjkte de "å lokke og lure inn i dette spillet".

(Fortsatt)
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Lunde angriper Svcrigc.

(Fortsatt).
Og bolsjevikkenc, hvad hadde ikko de begått av grusom-

heter? Var det ikke sandt dette at kirker \nr blitt •delagt og
prester myrdot? jo det kunno dc norske prester  v-3re forsikret
om. Skulle bolsjevismen få m?.kten s vildenok myrderiene også
komme til Norgc. Over 200.000 vilde bli myrdet, det 1:1d.de fluis-
„ling sagt engang for mange år siden, og det hadde også skjedd

Spnia og Estlnd.

Var det ikke kongen som stittet de regjeringer, som nek-
tet Norge forsvar?, fortsatte Iunde. Kan man da anklage os$ for
å ha. styrtet Norge inn i krigen?  Var  det ikke vi som alltid. %.r-
beidet for forsvaret? Er det ikke kongen og regjeringen (han
sa ikke x-) som er de virkeligc landsforrsdere?

(=rop om jo!)
Disse folkenc må vi nå v-sre ferdige med, ferdigc med onga c
for-alle.

Vi vil da Tt Norge skal leve.
(Jo)

Da må vi da slå dette ned. Vi er jo n3dt til det, vi må jo red-
de lnqdet vrt og barna våre!

(Bif211)
. .

Annen halvdel av Lundes tle var Viet et kraftig angrep
på Sverige, men dessverre ble mottagingen ctterhvert slettere
og slettcre, og de siste 20 minutter nirte vi ikke et ord.

Han henviste imidlertid til å begynne med til uislings
tale forrige fredag, hvori denne rådet Sveri,gc i dea nordiske
samfilelses ånd til å forstå tidens krav og Sin cgen stilling.

Men i Sverige, hvordan hadde man der Mottatt ,-Quis1ings
gode råd? Jo, man hadde anklTset fireren for "å dnske Herje-
dalen og JIt1and tilbake”

Sverige huset også slike fiender av Norge som Mowinckel
og andre.

Og hvad skrev ikke f.eks. Svenska ragb12det om f3reren
selv, Norgos fårer, "Nordens firer"(sie!) -

At hans liv var i farc, fordi han hadde.tatt for meget
.sovemidlcr.

renslags forferdeligt3is scrverte den Svenske presse.
Og ikke nok med det.
Hvordan opptråtte ikke den evenske fagforcningskongress

like etter disse "hendelser i Norge den siste uke, som =-
svarlige lementer hadde ftt istand"?

Og denslags ting tillates idag av  Svcriges offisielle
organisasjoner!

Svcrige bdr passe seg selv!

(Herfra var det at scndingen blc borte).

7,,mp.skij)et "Skj_rstad" reddor overlevende ved "Vard3y.s" forlis.

O.E. 11.15.
Ved et rent under ble enkelte av passsjorene på

"Varddy" reddet ved at lokalskipet Skjerstad" kom til like
etter senkingen. 11 norske og 3 tyskere ble reddet, men he-
le mannskapet omkom.
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Judas Lie /ratulerer

O.R. 21.00.
I e kundgj3ring offentliggjort ikveld i forbinnelse med

opphevelsen av undtagelsestilstanden, uttrykker konst. statsrd
Jonas lie sin, takk til Stor-Oslos politi for den utmerkede mte
det har lindhevet de.forskjellige bestemmelser

"Jeg de erfaringer som er h3stet kan komme til nyt-
te i fremtiden", erklBrer han bl.a. "Videxe håper jeg at Stor-
Oslos befolkning fortsatt vil -vise den samme ro o.g disiplin som
i den forlipne uke

Undtaelsestilstandens s'grbestemmelser oppheves.' 


O.R. 21.00.
Politipresidenten meddeler:
Det gj3res oppmerksom at opphevelsen av:den:sivie

undtagelsestilstand i Oslo, Aker, Asker og Berum -og.betyr opp-
hevelse av alle innskrenkinger sasom portforbudet, miteforbudet,
alkoholforbudet, stengningen av kinoer os teatre o.s.v.

Alle utferdigede passersedler skal straks leveres inn
til nermeste politistasjon.

Foreningen Norden erklerer sin sym ati med nordmennene.

S.R. 22.00.
Foreningen Norden i Sverige har i en resolusjon ut-

trykt sin forferdelse over de siste dagers hendelser i.Yorge,
og sin store sympati med det hrdt privede norske broderfolk.

il foreningens lektorat i norsk er tilforordnet
tor Philip (Hugum?).

Poreningen foreslr videre arrangement av en Norsk
bokvecka i Sverise ihist.

"Sammenbruddet av en

O.B. 2M.50.
I en programpost med ovennevnte titel satte Fritz Ih-

len seg det til oppsave p. 10 minutter bevise at englender-
nes flyeffensiv mot Tyskland hadde wert vilde bli
fullstendig misslykket M.de i milit?er og gjengjeldelsesmes-
.sig henseende. vektig kan man imidlertid ikke si hans
bevisfiring var, og man satt igjen med det inntrykk at ordet
illusjoner ogs meget godt kunne henspille p andre.

Han referert forivrig bl.a. en amerikansk korrespondents
inntrykk fra bombingene av Berlin, som ikke skulle hatt noen
virkelig filing med krigen, oz videre forskjellie uttalelser
av selveste Churchill og Herbert Morrison hvori disse advarte
den engelske befolkning mot tro at de ikke vilde bli utsatt
for like kraftige luftangrep som tidligere. Tilslutt henviste
han til de veldige senkinger av britisk skipsfart langs den
engelske kyst de siste mlneder ved luftangrep fra tyske fly.
Drmmen om en luftoffensiv og britisk invasjon av kontinen-
tet var fallt fullstendig sammen og blitt til en myte for det
engelske folk.

.1#
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Fiskerimeldincer...

O.R. 12.15.
Sildefisket:

Fra Haugesuncisdistriktot meldes at det er.s tt 3 nye
steng, et i Fidfjord, oct i Granvin og et i Ulvik.

Fra Bergen og lesuri.(1 forcligger det ingen meldinger.
Pra Uthaug telefoneres at det isr natt ble oppisket

2000 hl. snurpesild i Stj3rnafjorden. Garnfisket har vTert sm.tt
overalt.

1,12krellfisket var mcgct sll*tt overalt i ukon til 6 sep-
tember. l[ristians-snd ble tilfirt rent mininnit - bJlre 904 kg. -
Arendal ble tilfirt 11.400 kg. osMoss 1500 ks. st3r.u?
og 1000 kg. smkre11.

St3rrelsen p. fisken v-r liten.

1,::ndbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
SLiktetilfirselen vir siste uke omtrent som i uken f5r,

d.v.s. 12ngt under gjennemsnittet for september. Det cr f -Ist-
s2tt maksim:lpriser P reinskjitt.

Fotetm'ng(lcn gj3r scs frendelcs gjeldende i Oslo. Idag
kom det bare 1 lass pg, torvet, mon endel selges dog direkte til
forbrukerne.

O.R. 21.00.
Arbeidstjenestens skole i Liverom har stillet 'he1e

sitt m=nskap til rdig4ct for tre dager for potetopptaking.

Vrvarsel. _

3.r. 22.00.

Vestkusten og
Vinernomrdet2 Svak til m1ddels bris. Opp-

holdwer; Uforandret tempe-
ratur.

Norra Norrlands fjelltr. Svak til frisk bris. Noe
regn. Uferandret temperetur.

SjnIra Svak til frisk brib. Noe
regn eller sne 13 enkelte
steder. HoVedsakelig uforan-
dret temperetux,
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Nytt fra Danmark.

S.E. 22.00.
Ved det danske venstrepartis 1andsMite ble innenriksmi-

nister Knut ":.ristensen valgt til ny formann.

Nytt fra Sverige.

O.R. 12,00 på tysk.
rå et mite fornylig uttalte den svenske trafikkminister

:andersen bl.a. at Sverige slett ikke vilde gjire seg delaktig
i nedbrytingsrabeidet i Europa.

Denne uttalelse angriper alle tyske aviser idag p det
sterkeste og henbiser til at dette heller ikke er ysklands og
FinnlandS hensikt, men at de er blitt tvunget til å ta visse
forholdsregler for å beskytte den europeiske sivilisasjon mot
den bolsjevistiske fare, en fare som også truer det svenske
folks frict•og selvstendighet. Det er derfor bittert å se på
at Svcrise fremdeles sitter med hendene i sky3det og erklsrer
seg nJitralt i en kamp som også gjelder dets egen sikkerhet.
.Hvie.Svcrige tror seg for alltid å kunne holde seg utenfor det-
te gjenoppbyggingsarbeid så tar det feil, slutter aviskommenta-
rene.

S.E. 19.00.
En svensk statsborger cr arrestert av det tyske politi

for å ha fJxt usensurert post over grensen mellom Okkupert-
os Uokkupert-Frankrike. 'Yan er etter hvad det opplyses idimt
“rs,fengsel.

Nytt fra Finnland.

0.R. 12.00 på tysk.
Det britiske legasjonspersonale i -elsinki er kommet

til den spanske grense. -flet finnske legasjonspersonale i Lon-
don cr ankommet til Lisboa.

S.R. 22.00.
Det mannlige personale ved den finnsko legasjon i

Noskva reiste ikveld fra Stockholm til

0.E. 11.15.
Helsingin Sanomat skriver idas at det ikko cksisterer

noen mulighet for ssrfred mellom Finnland og Sovjettsamveldet.

S.E. 22.00.
Det tinnske kommunike melder at Rakmaa-ien i Ladoga-

sjien cr erobret ettor  3  dagers heftige kamper. Eakmaa-ien
bchersker adkomsten til Vaalamo.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Terboven  takker de norske politi.

cs.Jonas Lie taler 9._g_oppfordTer politimennene til å melde
seg Inn i Nasjona1

”Aktuelt" ble det sendt en grammofonopptagelse ,av sis-
te delen av en tale som Jonas Lie holdt for norske poliffienn
i formiddag. Foranledningen til talen var en takkeskrivelse
som Reichskommisar Terboven hadde sendt det norske politi
gjennom Jonas Lie. I fölge denne skrivelse skulle politiet
ha utfört godt arbeid under unntage1sestilstanden i Oslo.

F3r utdraget av talen ble sendt, uttalte hallomannen:
Når unntageleestilstnden i Oslo ble så kort, så til-

kommer ikke _pren for det bare publikum, mer kanskje i förste
rekke det norske politi som så rolig tok ånd om sakene og
gjennopprettet ro og'orden i byen. Og i dag fikk politi-
mennene belönning i en tale av Jonas Lie som vi skal gjengi
slutten av.

Herr Judas talte med tordenstemme og la sterk vekt på
hvert.eneste ord han sa:

Fra Reichskommisar mottok jeg i går fölgende skrivelse
som jeg vil lese opp sin helhet:

Det er en tilfredsstillelse foT meg å kunne'gi uttrykk
for min store takknemlighet for den måten som det norske poliL
ti har utfört sin oppgave på i de'siste dager. Den vesentlige
årsak til at unntagelsestilstanden kunne oppheves eter en ufor-
holdsmessig kort tid skyldes Deres politimenn. Jeg ber Dem
deTfor overbringe min takk til Deres menn. Undertegnet Reichs-
kommisar Terboven.

Etter en liten pause fortsatte Her sies det med

rene ord at det norske politi i vesentlig ,grad har bidratt til
at unntage1sestiltanden ble opphevet. Alie politimenn må
föle stolthet over en slik attest. Det er i denne skrivelsen
sItt fast at dere har utfört dercs arbeid med stor dyktighet.
Men det er likevel ikke Hver og en av dere kan jöre
enda mer. Hver og en av deie kan bidra til at den store unn-
tage1sestilstan-'.en som i dag hviler over Norse, skal bli kor-
tere.

Reichskommisar Terboven pa I. in tale den 25, september
i. fjor at den eneste veien for.nordmennene:gr over Nasjonal
Samling. Det betyr at en hver som slutter seg til oss,Vil
bidra til at den unntagelsestilstanden som hviler over vårt
land blir forkortet. Ved å melde dere inn i Nasjonal Samling
kan hver enkelt av dere forkorte denne store unnt?.gelsestil-
stwiden med noen sckunder.

Til slutt vil jeg få takke embedsmenn og t,jonestomenri*i

ordenspolitiet. Og an aserskilt takk vil jeg,gi til . . . Fri-

1'v land og . . . . SkatkuM. .:Jeg takker.allo som har bidr'att til
at Stor-Oslos politi har kunnet utföre sin oppgave på cn måte
som alle noTdmenn kan vmre stelte av.

Fortreli_g_ t_
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Lytteforholdene fortsetter å v:3re dårlige. Periodevis

har det ikke vsrt kulig å hire skandinaviske st_.,sjoner

i dag. 18.00-nyhetene kunne bare delvis oppfattes, og

21.00-nyhetene gikk helt tapt,

Ny forordnin til tr nin av nwings-  og arbeidslive . 


S.R.22.00.
Reichskommisar Terboven har i ch,g utferdiget en ny for-

ordning som skal trygge nm'ings- og arbeidslivet i Norge.
Etter den nye forordningen er det tukthus- og dMsstraff fox
fölgende handlinger: streik, lock out, sabotasje og med-
virkning til nedsettelse av arbeidstempoet.

Fortroli .

Tillitsmennene må  forbli i sine  stillin 


S.R.22.00.
Det meldes fra Oslo at Landsorganisasjonene nye leder,

Odd-Fossum., i de förste dager av unntågelsestilstanden
Oslo sendte skrivelser til alle organd,sasjonens foreninger
og'utnevnte koffimisarische ledere for Samtlige foreninger.

- Alle organisasjonens betrodde menn' kan fortsatte under for-
,utsetning av at de stiller seg loyale til det nye styret.
Det ble samtidig gjort oppmexksom på at det ville bli betrak-
tet som ulovlig arbeidsnedleggelse om noen av tillitsmennene
nedla sine stillinger nå.

' Merknad: Meldingen var uklart formet fra Svensk Radios
side.

Den norske legion i Tyskland.

O.R.11.15.
(Berlin ble oppgitt Som meldingens kilde.)
Den f8rste avdeling av Den norske legion er alt kommet

til Tyskland for å få sin siste utdannelse. En tysk korre-
spondent som har besökt den förste avdelingen fikk et ufor-
glemmelig inntrykk av det kameratskapet som hersket blant
guttene. Opplysningskompaniet som også er kommet til Tysk-
land, Vil likeledes få en förste klasses utdannelse.

N.S.-folk i Bodö ir uttx kk for sin,avsk .

O.R.11.15.
På et N.S.-mbte som har vwt holdt i BodM, ble det vedtatt

en resolusjon hvor man fordömte det massemordet som er blitt
foretatt på sivile nordmenn av engelskmennene (og jissingene?).
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Lik fra "Vardå " driver i land,

O.R,11.15.
Dette var, en meget utydelig melding om at flere lik er

drevet i land fra "Vardy" Ivor mange man har funnet hitti1
kunne ikke orpfattes, men det ble sagt at ni av dem ikke var
blitt identifisert enda.

"Lunde påviste sammenhengen .  . ."

O.R.18.00.
"Norges Handels- og Sjöfartstidende" skriver i dag om

protestmåtet på Unversitetsplassen i går kveld. Bladet
skriver blantannet:'

I sin tale påviste Gulbrand Lunde sammenhengen mellom
det som nå er skjedd og det som er skjedd _tidligere i over-.
grepene på Svolvær, .Jksfjord og Svalbard.

Statsråd Fretheim röser og råder båndene. 


O.R.18.00..
På jubileumsutstillingen i Seljord i. går ble det vist

fram mange vakre dyr. Det var kommet bånder praktisk talt
fra hele Syd-Norge, og kuprisene lå mellom kr. 500,- og 900,-.
Kjåpet gikk livlig.,

Statsråd Fretheim var også til.stede, og han holdt en
tale og sa blant annet:

Båndene har mer enn en gang berget Norge i Vanskelige
tiderp.og i siste instans vil det også bli båndene som berger
NOrge denne gangen. I slutten av sin tale oppfordret stats-
råden båndene til å få inn for den nye orden i Norge.

Oberst Sundlo taler torsdag. 


Oberst'SUndlo taler på t start måte i K1ingenberg torsdag
kveld klokka 20.00 (?).- Det vil.også bli fraMvi.st en film fra
8ovjet-Russland som ikke har \mrt framvist tidligere.

Salg av saltet sild til utlandet.

O.R.18.00.
"Handelsdepartementet" har i medho1d av forordning av

25. august om omsetning av saltet sild oppnevnt et utvall
som skal före forhandlinger og avslutte salg av (noen for-
skjellige slag ble nevnt) saltet sild til utlandet. Utva1get
har fått f61gende sammensetning:

Disponent Hövik, Trondheim.
Disponent R. Jensen, Oslo.
Disponent Haugen, Harstad. .
Disponent Bratland, Bergen...
Disponent Hövik er utvalgets formann.
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Sildefisket: Det er gjort mindre fangster i Haugesunds-
og Bergensdistriktene.

Det foreligger ingen meldinger fra Alesund.
Fisket har vært jevnt dårlig.

Ytre bankefisket: Dette fisket var i siste uke betydelig
mindre enn i uka för.

Landbruksmelling. 


Det var litt mer varer på Oslo Kjbtthall i dag. Men det
er fremdeles lite. Også av reinsdyrkyitt og ku er det lite.

dag var det mer poteter i Oslo. Bbndene har nå gått i
gang med potetopptakinge så det er håp om at det snart vil
bli poteter nok i byen. Det var således ingen k foran dem
som solge poteter i smått på Youngstorget i dag.

Det er tilstrekkelig med grönnsaker unntatt tomater.

Prissentralens landsoversikt.

Man har nå kunnet drive med skurdonna i noen dager uhind-
ret av v'sret. Over hele landet står også potetopptakinga for
döra.

På Hedmarken'leveres meget korn til Statens kornforretning.

Både i Gudbrandsdalen og Vest-Oppland har höstarbeidet
stått i stampe. Rogaland var det umulig innhstningsvær
tirSdag og onsdag, men det ble bedrS torsdag, fredag og lördag.

På Vestlandet er det meste av kornet koMmet i'hUs. I
Möre har det vært et umulig vær, og kornet har hengt for lenge
i hesjer. På mange steder har begynt å gro. Det har heller
ikke kunnet foregå noen potetopptaking: I Nordland har det
vm't önskevær for höstarbeidet.

Potetmarkedet i Oslo er blitt lysere. Også på Gartner-
hallen er det bedring i situasjonen

På Hedmark begynte potetopptakinga i forrige uke. Det er
kommet meldinger.om bra avlinger.

Det er fremdeles knapp tilfrsel av poteter til Stavanger.
Men opptakinga er heller ikke be.ynt.i dette, distrikt enda.
I Bergen er potetsituasjonen atskillig lysere. Det-har heller
ikke vsrt tilstrekkelig tilfbrsel på poteter'til Trondheim.

Stråformarkedet ligger fremdeles nede. ,Men det brukes
nå betydelig mer sellulosefor til hestene siden,man fikkmelas-
se.

(Fortsatt).
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Prissentralen . . . (fortsatt)

Den rikelige tilgangen på k41-.fortsetter, men det wermer
seg nå slutten på sommerkålen.- Isteden kan man snart vente
vinterkålen Furren har tatt litt av. Det kommer stadig pene
rödbeter. Det er bedring tilförselen.av rabarbra: Pris
Økingen i forrige uke har virkpt bra.'

Det er bare ubetydelig med tytteb= i Oslo.. Fw.ene er
langt penere enn i siste uke. Man harogså lett kunnet få
plommer i denne uke, noe som det lenge var meget knapt o41.

Tyttebsr mangler helt i.Öst- og Mrlandsbyene, men .det er
lett å få grönneaker.

Tilförselene av slakt.fortsetter å va3re knappe, selv om
det har •=t litt bedring enkelte steder.

Slutten av Landsovereikten
kunne ikke höres.

Potetonna VestOp land.

Potetonna er nå i full gang i store deler aV Vest-Opp-
land. Potethbeten Ser ut til å bli normal.

"Verden o vi": En buraVelse-i• Ingenmannsland..,

Vi.fikk_igjen h3re en'beretning fra Nordisk RadiOpresses
spesialkorrespondent i Finnland.

Spesialkorrespondenten var igjen ved fronten. Det var
stille ved frOnten denne dagen, men alle vissteat dst bare
var stille för stormen, og soldatene hadde derfor gewerene..
parat. De framskutte fineke styrker var nemlig omringet På
tre kanteX'av.sbvjet-tropper. Derfor var ogs4 alle Vaktpost-
ene på

Mens spesialkorrespondenten stod der og.tenkte, dukket
det en liten bxed skygge opp ved siden aV ham. Det var felt-
presten som hadde fått i oppdrag å dra ut i Ingenmannsland og
begrage tre finske soldater som.hadde falt der. :Fastoren
spurte korrespondenten om han hadde lyst til å vare med, hvil-
ket den siste gjerne ville.

Og så dro de en-liten flekk av menn ut i Ingenmannsland
og kom til det stedet:hvor de tre soldatene hådde falt. De
fant de tre likene ved siden av hverandre. De hadde kjempet .
tappert mot overkakten og hadde falt på sin pest.

.(Fertsatt),
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"Verden_2222/i" , . . Ifortsatt).

Pastorens menn brukte spadene og omsider vår graven fer-
dig. De döde soldatene ble forsiktig lagt på plaps i finsk-
jord. Pastoren foretok så begravelsen og ga soldatena en'
siste hilsen. Aldri för hadde ordene "av jord er. du Rommet,
og til jord skal du bli" gjort slik inntrykk på k=esponden-
ten som denne gangen. Han vil aldti glemme denne begravelsen.

Et enkelt korå ble satt på graven. Og stille trakk de
seg bakover til de finske linjer igjen. Som modige finner
hadde  disse  tre menn gitt det störste offer for Finnland.

Nytt fra Sverige.,.

S.R.19.00..
En hard ulykke rammet den svenske flåten i-Stockholms

havn i dag. En eksplosjon ombord på jageren "Gbteborg" sat-
te fyr i dette skipet, og ilden bredte seg hurtig til to andre
jagere som lå i na3rheten, "Clas Horn" og mClas- Uggla". Alle
tre jagerne sank.

Etter de oppgaver som foreligger hittil, har ulykken
krevet 31 döde og 11 sårede.

Brannen spredte seg også fra skipene til lands men anret-
tet ikke noen större skade der.

S.R.22.00.
I anledning den ulykken som rammet den svenske flåten i

dag har Kong Gustav sendt et kondolasjonstelegram til marine-
sjefen. Kongen skriver:

Dypt oppskaket over den ulykken aom har rammet vår flåte
ber jeg Dem overbringe min medfölelse til de omkomnes etter-
latte.

stockholm ble det i dag satt i gang en innsamling av
marinelottene og "Sosialdemokraten" til de omkomnes etterlatte.

Marienelottene i Gbteborg og "Göteborgstidningen" skål
starte en lignende innsamling i Gbteborg i morgen.

Iraken til ulykken er ikke oppklart enda.

De svenske avisene kaller ulykken den st:irtte som noen
gang har rammet den svenske flåten.

S.R.22.00.
Den svenske spion Sven Teodor Engström var i dag igjen

for retten i-Stockholm. Han har tilstått at han har gitt.opp-
lysningerQM det svenske forsvar til en fremmed krigsmakt.:

S.R.22.00..
Frivillig sersjant, Carl Rune Edstre5m, har falt ved

Hangöfronten i. Finnland..
Også en annen svenske er i dag avgått ved döden etter de

sår han fikk ved Hangöfronten den 15. september.
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N tt fra Sveri e.

S.R.22.00.
I en meddelse fra Livsmedelkommisjonen heter det at

fortilgangen i Sverige fremdeles er så liten at det må fore-
tas en ytterligere reduksjon i husdyrbestanden. Denne re-
duksjonen må fdst gå ut over hdns og svin, men vil nok opå
komme til å måtte omfatte kreaturer. En slik reduksjon ma
planlegges og gjennomförs i god tid.

Værvarsel.  

S.R.22.00.

Vestkysten og
VSnernområdet

Sddra Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

Svak etterhånden tiltagende vind.
Stort sett oppholdsvmr. Fallende
temperatur.

Frisktil hård tind i hdyfjellet.
Regnskurer. Koldere.

Svak vind. Lokale regn- eller
sndbyger. Uforandret temperatur.
Det har i dag falt snd i de nord-
ligste fjelltraktene, 12 mm. ved
Riksgrensen.

N tt fra Finnland.

S.R.19.00.
I en melding fra Helsinki heter det at finnene har over-

skredet floden Svir.

Danmark kunne ikke hdres i det hele tatt i dag.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lytteforholdene har idag v'wt absolutt håplöse. Det
har ikke vært muligå höre de skandinaviske stasjoner hverken
på kortbölgS eller langbölge siden middag.

Ved et rent tilfelle var det mulig få tak i en '
noenlunde oversikt over hvad Willy Bjtirneby hadde å fortelle.

I NYHETSOVERSIKT nr. 107 av 9de august meldte vi om
en nordmann som var blitt plukket opp fre en åpen båt i Kanalen
av et tysk patruljefartöy. Han hadde römt fra England.

Idag meldte Oslo Radio at hans navn er Willy Björneby
og at han har tjenestegjot i 16,måneder•som sersjant i den.
engelske har. Han skal holde l'dôf é&goi hvad han har
opplevet i England siden krigen begyhte og det förste var berammet
til kl. 19.40 idag. •

Dette foredrag inneholdt hovedsakelig en beskrivelse
av selve "Fluktenn og forövrig intet om de militære forhold
England. Her er,et kort sammendrag,av hv::d han hadde å fortelle:

f•

I •

Begynnelsen av foredraget kunne overhodet ikke oppfattes
litt senere kom det litt tydeligere fram og da lot det til

	

han holdt ph å beskrive hvordan-han kom seg fram over et- .
område som var sperret sv piggtråd. Dette med piggtrhdsperringer
var forresten et meget interessant kapittel for det var ikke mSndre
enn tre slike som han måtte forsere på sin vei til hnvet. Under
denne del av flukten var han meget redd for å bli oppdag_et da hen
visste at dette ville bety den visse död, Da han skül1jdnnom.
den andre sperringen oppdaget han at han hadde glemt sin felt - .
flaske ved den frste men han turde ikke ta seg tid til h'gå til-
bake og hente den sh han måtte fortsette sin ,flukt uten Nrann. ,
Hvordan han kom gjennom den tredje piggtrhdsperringen hedde han
ikke greie på selv.

Her fulgte en del som ikke kunne oppfettes men den lot
til h vere en beskrivelse av hvordan den:videre, del av flukten
‘Ir1sj,3ss artet seg; for da han igjen kunne-hb"reb ver-hari.tYdelig-
vis langt ute i Kanalen og hadde sg meget venn som han kunne önske,
seg. Her sa han bl.s, "Jeg sh tilbake mot land og det var vnkkert
der, men jeg måtte tenke på all den sociale urettferdigheten jeg
hadde sett bak alt det vakre i dette landet".

I Kan-len  flöy  engelske fly over hem hele d,gen. Det ver
nemlig på en dag d- engelskmennene-utförte sine såkalte offensiver
mot Frankrike.

"Jeg sh ingen båter hele dagen og jeg ver mutters alene
ute i bölgene. Padlingen gjorde meg trett og törsten begynte
pine meg. Det var sterk ström imot, men senere snudde den seg
heldigvis. Jeg ble trettere og trettere og jcg var "jevle" sulten.
Endelig sh jeg en stripe land. Hendene begynte nu å blö etter al1
padlingen. Jeg hadde vinden og bålgene rett imot mog. Etter å ha
fortsatt på denne måten en stund til kom det endelig en motor -
torpedobåt. Jeg vinket med hrene av alle krefter. Tilslutt oppdaget
de meg og satte kursen rett mot meg. Jeg skal aldri glomme det
tyske mannskaps ansikter da ztx jeg reiste meg i båten og ropte:
"Heil Hitler ! Ich bin eus Englend geflfichttt". Tyskerne ropte
hurra.

Det er vidunderlig å være hjemme igjen,men det er
fantastisk h höre hved folk her hjemme kan fortelle om England.
Og enda jeg kommer direkte fra England har de vanskelig for h tro
meg når jeg forteller om de fektiske forholdenex der, og når folk
kommer til meg og sior meg ut om menge ting må jeg korrigere dem.

Fortsatt.
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Will B'brneb . Forts,,-tt.

Jeg gjör oppmerksom på nt jcg ikke taler under tvang.Jeg er bare Englandshater. Jeg cr ikke krigsspion. Jeg,exbare en nordmann som er lykkelig over å vmre hjemme i Norge."

Tilslutt gjorde hallomannen oppmerksom 1A. at 7illy
Björneby i et senere foredrag kemmer til å fortelle om sineinntrykk fra England og da hnn så og si kommer direkte fra
England vil han nokk vite hvad han snakker om, sluttet hallo-mannen.

Norske Le ion skal holde rotestmdte i Trondhcim.

O.R. 11.15,
I -nledningen senkingen av do to skip "Richc.rd With" og"Vardöyr skal Den Norske Legion i rir framtid holdc et stortprotestmdte.
I kommcntaret til denne meldingen het det bl.a. "Nåvar dyeblikket kommet for England til å inngå allianse medDjevelen og som tredjemann i denne allianse or exkongen. Hanog hans såkalte regjering har sin store skyld i den skjendsels-da,d som er utdvet mot forvvarslöse sivile. Det skal aldri bliglemt.

Faxtö ex med uneratorer.

O.R. 11.15.
Det opplyses at der nu er ialt 13 fartdyer.i Norge somhar fått innstalext. gassgencratorer: I Bergen er det for tiden1 fattby som har en slik gcnexator.

N leder. for Aker'Håndverksforbund..

O.R. 11.15.
Ragnar Fossum cr konstituert som...ny leder for'ker.

Håndverksforbund.

vvvvvv VVVVVV vvvvvvv
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Som det turde w.lre kjendt er vi i disse dager inne i
en periode av solflekkintensitet med medf5lgende umulige lytte.e.
forhold på grund av magnetiske www. •

Som igår har vi derfor heller ikke idag kunnet oppfatte
en eneste nyhetsUtsending fra, noen skandinavisk stasjon bortsett
fra Kallundborg kl. 20.50. Utenfor nyhetsutsendingene har vi
re kunnet ane hvad programmene dreiet seg am. Og disse lyttefore,
hold må man vTer4 forberedt på kan kOmme til å strekke seg over
flere dager.

' Av 'det lille vi fikk tak i gjengir vi:

0pprop fra sjefen for den norske legion.

Sjefen for den norske.legion sendte fr nyhetene kl. 11.15
ut,et opprop öxnå slutte opp om kampen mot bo1sjevismen. Den
norske legion harfått Hitlers tillatelse tiLåsjbre Norges bi-
drag, og det er en m'essak for enhver nbrdmann-å-gå inn i kam-
pen mot det jödisk-asiatiske baTbari. Kun derigjennem kan det
nye, unge Norge finne sin selvstendige plass i det nye Europa.

Dette opprop ble sjentatt under programposten Aktuelt
kl. 18.15. Videre talte en hr. (Bry?) fra det danske nasjonal-
sOcialistiske parti. Han understreket bi a at kampen idag
stod me1dlom nasjonal-socialismen og belSjsvismen, og at ingen
nasjonalsinnet mann kunne,stå utenfor'i denne Norge og Danmayk
sammen med det •vrige Europa stod 6g fallt med bolsjevismens
ti1intetgj3relse. Både Tuisling og Fritz Clausen hadde gjentatte
ganger framholdt den fare den internasjonale, jödiske bolsjevis-
me dannet, og 3000 dansker stod allerede i aktiv tjeneste i
det danske frikorps.

1850 bragte Oslo radio en programpost i samme
dur.'Denne gang var imidlextid propagandaen formet som en sam-
tale omkring "13gnene fra London radio", Man var bl.a. inne
på de 200 omkomne norske kvinner og barn ved "Richard With"
og "Vardöys" forlis, og enalte opp med en henstilling om å
vre ekte nordmenn. legio=br.

Inndragingen av yadioapparatene.

Kl. 18.45 talte en ukjendt kåsir om inndragingen av
radioapparatene og forsikret at man kanskje om en tid vilde
forstå "operasjonens n3dvendighet". Dette med ryktene, som
man av og til lo av, var meget alvorlig for det norske folk.
Når j3ssingene f.eks. talte om invasjon av Norge så var det-
te noe tiv som ikke var tenkelig.

Sport. 


Uhder sportsoversikten kl. 18.30 fOrtalte leerer

(Olsen?) om den veldige'tilslutning av eleVer man hadde
hatt på skoleidrettens dag. Tilslutningen hadde slått alle
.rekorder.

(Deltagelsen var som kjendt obligatorisk).



2.

• ,20 sept. 1941. Nr. 149.
Radiosending-c7,7-T-Fe-Hg;T5. sept. 


Nytt fra Danmark.

D.E. 2050.. -
Fra og med 1 oktober skal smirmerkeravleveres i alle

danske zestauranter og bevertningssteder.

r.R. 20.50
Det folketingsutvalg som arbeider med planene om utbyg-

ging av Skagen og Frederikshavns hauner, skal om kort tid begi
seg på en fire dagers inspeksjonsreise til Frederikshavn, Ska-
gen, 7-lirtshals og Wkken for å se på havnene der.

D.R. 20.50. '
På 'Wbenhavn Borgerråds m3te idag ble det framlagt for-

s1ag om å utskrive en regu1cringskonkurranse for Rådhusplassen.
Ienger for prcmier skal were stillet til rådihhet.

±t fra Sverige. 


D.E. 20.50.
_ ,Ved Wtookholms-RådhUsrett ble idag 3 svensker idimt

henholdsvis3 år Og. • måneder, I år og lQ . rnnd. og 1 år og 6
-mAneders fengsel for. spionasje

Nytt fra Finnland.

D.E.. 20.50.

•• • .•• Den,finnske statsminister har framlagt forslag for
, rikSdagen om til1atelbe fbT 'reg5eringen å overta utenlandsk
' eiendom j„.Finnland. •

-

vVVvv VVVVV •vvvvv
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De dårlige lytteforholdene fortsetter. I dag gikk siste

nyhetssendingen fra Oslo helt tapt, og de fleste av de

andre programmene er.ufullstendige.

Professor doktor Adolf Hoel taler om "ta2et av Svalbard".

Etter at hallomannen hadde opplyst lytterne om at Sval-
bard nå var kommet under Sovjetsamveldet, kom prof. Adolf
Hoel foran mikrofonen. På grunn av lytteforholdene er dette
referatet ufullstendig på enkelte punkter. Men professoren
syntes å vmre av den mening at nå var Svalbard, som tidligere
hadde vmrt en del av Norge, "akkurat som Telemark", blitt en
deI av Sovjetsamveldet. Og denne atskillelsen av Svalbard
fra Norge vil forverre landets bkonomiske stilling, Smr1ig
vil det komme til å gå ut over levestandarden i Nord-Norge.

Her er det vesentligste av hva han hadde å si:
Det var et sörgelig tudskap som den 9. september nådde

oss fra London Radio. Engelske og norske styrker hadde fore-
tatt hmrverk på Svalbard. Etter at London Radio har fortalt
oss om ödeleggelsêne av gruvene der oppe, har vi fått meddel-
se om at russiske tropper er gått i land på Svalbard. Denne
siste meldingen har 'dog London ikke våget å sende ut. Hvor
vidt den russiske 14ndgangen er skjedd med engelsk samtykke,
kan vi ikke uttale oss om, men det synes opplagt at de russis-

. ke tropper må ha hatt beskyttelse av engelske krigsskip. Det
kan bare konstateres at russiske tropper eg gått i land på 5y-
gxuppal og at de er forblitt der, mens de engelske og norske
styrker er trukket tilbake.

Mens alle nordmennene som begant seg der oppe, er blitt
fört bort, er de russiske arbeidere blitt igjen. Det kan bare
bety en ting: Svalbard er gått over til å bli en sovjet-rue-
sisk besiddelse. 'De ddeleggelsene som de britiske og norske
tropper har foretatt, er antagelig ikke större enn at de kan
hurtig utbedres, nam som russerne.sikkert kommer'til å gjöre.•

Den indrustrielle bedrift på Svalbard er satt i gang på
norsk initiativ og med norsk kapital. Det som er blitt gjort
på Svalbard, er et bevis på norsk utrettelighet. Det er .ingen
sp3k å drive en så stor industri i et arktisk strt5k.

Og likevel stod vi bare ved begynne1sen av utnyttelsen
av kullgruvene der oppe. Det er ingen tvil om at vi, med tiden
kunne ha dekket hele vårt kullbehov med Svalbardkull.

Foruten kulldriften forstok nordmennene viktige og om-
fattende fangster og fiskerier rundt Svalbard. Ja, til og
med turisttrafikken til Svalbard hadde sikkert en framtid
foran seg.

Det-er således ikke små ökonomiske verdier sam er berövet
Norge ved den russiske overtagelse av bygruppa.

(Fortsatt).
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Red:'Losendinger

Professor Hoel taler . fortsatt

Etter noxsk lov er Svalbardien del av Norge, akkurat som ,4111,
for eksempel Telemark er en:del av Norge. Det eom er skjedd
er altså at en del av Norge er gått over til å bli russisk
besiddelse.

Hvilken 3konomisk rolle spiller dette for Norge?
Det vil først og fremst gå ut over det fattigere Nord-

Norge. En kan med sikkerhet si at tapet av Svalbard kan bli
en ökonomiske katastrofe for tord-Norge.

Profe,soren sluttet med en setning som vi ikke kunne opp-
fatte elutten på, men den begynte sldk:- Vårt folk har iall-
fall fått et konkret bevis på 	

•

Oberst ,interv'ues om-1:21geni dst. 


0.R.18.40.,
Det var et merkelig'intervju. Ved å begynne sp3rsm1e-

ne med "var det ikke slik at . . . " og så komme med alt som
kunne sies om saken, ver dc.,tintervjueren som ga alle,opp-
lysningene, mens oberstens eppgabe innskrenket seg til a si:
"jo,„ ganske riktig, det er ingen tvil om det, ja, akkurat
slik var det". 0 av og til oppstod.det lange pauser'da ingen
av dem hqdde noe a ei. Et mere kjedelig intervju kan i det
hele tatt ikke tenkes.

F3r .de to karene slapp til, fortalte hallomann Ha1d at det
på den dagen da JECiev var falt sikkert ville vre v interesse
å ht)re litt om uette og tidligere'felttog i Russland av en
mann dom,hadde-frstehånds kjennskap til sakene. Oberst Sundlo
har nemlig bodd i Russland i lengere tid og_han har studert
forholdene der borte.

Her er hva vi under de rådende lytteforhold kunne trekke
ut av sp3rsmålene:

1709.tapte CJ,r1 XII. det avgj3rende slag mot Peter den
Store ved Poltava.' Når germanerne, som den gang var represen-
tert av svenskene, ikke hadde held med seg i kampen mot asiater-
ne,skyldtesdet at det den-gang var de siste som hadde gått tilangrep. Forholdet var altså motsatt av hva det er i da. Her
kom forresten Sundlo selv med en opplysning, nemlig at det på
denne fronten er lettere å avgripe fam vest enn fra öst. Det
vax en eller annen beskaffenhet i terrenget som bevirket det.
Hvilken kunne ikke oppfattes.

Hva selve krigsf3rse1en angår, så lignet Carl XII.'s
krig meget på den som tyskerne förer idag. Carl ga rytterne
lange sablex, og s, dro en rytteravdeling fram som en bombe
inn i. fiendens rekkex. Det var akkurat det samme som den
tyske hzer gjør nå, men naturligvis med den forskjell at tys-
kerne har tanks og panservogner istedenfor. hester.

(Eortsatt). ‘1111.
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Oberst Sundlr) . . . (fortsatt).

Videre fikk vi_hdre.at det fra. enkelte hold hevdes at
Peter den Store med sine evner til å organisere ikke var slaver,
men germaner. Sundlo mente at dette var meget interessant.

Senere fortalte intervjueren oss at Sundlo kjenner kommu-
nismen ut og inn. Han har vm't i Russland og sett den på ng3rt
hold. Svarer Sund1o': "K.ermunismen er forferdelig. Folk
Norge som ikke har vært i biisslnd, vet ikke hva kommunisme
er. De har ingen forutsetninger for å vite det, .og de kan
simpelt hen ,ikke forstå det."

Men ved s1aget om Kiev, som er liksom et trökk i trynet,
er kommunismena skjabne avgjort.

Til slutt trodde obe-2st Sundlo ganske bestemt at når
Rusaland ryker over ende, som det helt opplagt vil gjöre,
vil Svalbard komme tilbake på norske hender.

"Verden o vi": Kri en om knrnet.—

'12a krigen brit ut, ventet England seg mye av sitt tiltak
om å avskjære oversjisk 1.Jrdkorn fra.Europas fastland. Disse
forhåpninger er imidlertid mislykkeQ. Det skyldes flere fak-
torer.

Tyskland trådte godt forberedt inn i krigen. Fdr krigen
i..Öst brdt ut, fikk det også brödkorn fra Sovjetsamveldet.

Enkelte vansker var det kanskje likevel i 1940 på.grunn
av de dårlige kornavlingene i Europa dette året, men til noe
sammenbrudd kom det ikke - slik som England ventet.
Hva betyr noen millioner skjepper korn mindre når forde1ingen
ag det kornet som er, er god?

• ljen kOrnhösten som EurOpa - uten 'ngland og Sovjet - får
i år, er betydelig stbrre enn f_jorårets, og ligger over gjen-
nomsnittshösten av'de siste ti årene: Det er nå sikkert at
Det europesiske fastland kommer til å få korn nok. •

De engelske tiltak har s41edes ikke raffimet noen i:,Europa.
.Det er de store kornprodusenter på den andre siden av havet,
de går ut over. Der blir Lvetelagrene stdrre og stdrre, og
regjeringene i disse land wå nå komMe hveteprodusenteneti)
hjelp.

På grunn av disse vanskene for.Jw,eteproduentene.i de
oversjöiske,land skal det på engelsk initiativ arrangereS'en
hvetekongress:til hbsten. Hvordan det kommer foregå på
denne kongressen, kan man godt tenke seg. England vil igjen
mukke på pitt - Qg vil Myst sannsynlig igjen få det som
det-Vil.

Nr. 150. Fortroli .



4.

21. se t. 1941. Nr. 150. Fortroli .
Ra'iosen in er lördag .

Fiskerimeldin .

(Meget utydelig.) Sildefisket:
Det meldes om dårlig fiske fra flere steder.

Ukeoversikt:
Småsildfisket på Vestlandet er falt av i den siste uken.

Landbruksmeldin .

"Forsyningsdeparttet"s forordning av . . . er det
fastsatt nye forskrifter om omsetning av kjött av rein og

hjort. Hva de nye fOrskriftene går ut pk•kunne ikke oppfattes
,ordentlig, men dot 14rtes ut som det er forbudt for jegerne

• å beho1de over et visst kvantum åv kjöttet på de dyrene som -
er skutt. (Med forbehold)

Også i dag kom det bra med nye poteter til Oslo.

Pelsd rutstil1in å Ve ardshei.

O.R.18.00.
Det skal i år der 19 november holdes en pelsdyrutstil-

ling på Vegardshei.

119 000 deltagere i skoleidyettstevnene i år. 


D.R.11.30.
119 000 skolebarn ha i sommer deltatt i norske skole-

idrettstevner.

De t skerne .

O.R.18.00.
For noen tid siden h(?rdte det en stygg trafikkulykke i

Hönefoss. En jente som kjörte på en mann og begge gikk
over ende. Mannen var a.11 yight etterpå og kunne gå videre.
,Jenta var derimot komme tygt til skade, men folk som stod og
så på brydde seg ikke•om hjelpe henne.- Etter en stunds for-
löp kom det ti tyske•soldater, og de toR seg av henne med en
gång.

Hva som hadde hendt cd jenta siden•kunne ikke oppfattes
men det var noe i forbinsise med tyskerne..

Gundelachen 50 år i da .

Hallomannen: Det ey dikteren Kristen Gundelach vi i dag
feirer på hans 50 års dag. Han har gitt vår lyrikk p9.3r1er.

Etter denne innredninz leste Fwitjof Krohn et av Gunde-
lachs dikt.
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Den averfyiteN.S. Studentheimen tren er xeklame.

"kktuelt" var et intervju med bestyreren for N.S..'student-
heim. Intervjuet som var meget utydelig, artet seg som en

reklame for heimen, til tross far at man ble fortalt at den var
helt overfylt.

A¥ de ting vi kunne htire, nevner vi:
Det har ikke forekammet noen konflikter på heimen hittil.

Alle lever godt, og alle har pppfört seg bra. .Men hvis disi-
pIinbrudd skulle forekomme, vil "husfar" ta seg av saken. Han

er ansvarlig for oppfbrselen på heimen, og han-bestemmer også

hvem som kan få bo der.

Tilgangen har vært så stor at heimen alt er blitt for
liten. Det viser hvor godt studentene liker seg der. For

å kunne få bo der forlanges det at man er nasjonalsosialist,
men det er ikke derfor nbdvendig 4.være:.medlem av Nasjonal

Samling. Men' de fleste soM bor der nå, er medlemmer av N.S.

Det er ingen lesesal på heimen, men de fleste studentene
leser på Universitetet. Dessuten har heimen så vakre hybler

at det er god anledning til å lese på dem.

N tt fra Sveri e.

O.R.18.00.
London begynner man å forstå at situasjonen i st er

meget vanskelig for sovjet-troppene, skriver svenske presse-

menn som oppholder seg i London. Man har dergor begynt å sen-

de krigsmateriell til Russland som opprinnelig var bestemt

for annetsteds.

O.R.18.00.
Ryktene om at store avdelinger av sovjet-flåten var kom-

met til en svensk havn, blir i dag dementert av presseavdel-

ingen i det svenske utenriksdepartement.

D.R.20.50. Utydelig.
Per Albin H,rnsson holdt i går en tale på et journalist-

mjte i Stockholm hvor det også va,r en del danske jaurnalister

tilstede. Stateministeren uttalte blant annet at han ønsket
å gi uttrykk for sin sympati med de norske og finske venner.

Til danskene behde han sikkert ikke å si noe, de ville
sikkert föle sympatien ved sin tilstedeværelse.

Lenger ut i talen sa han at det var Sveriges faste
beslutning ikke å bli dratt inn i krigen.

D.R.20.50.
I forbindelse med journalistmöte i Stockholm i går skriver

"Nya Dagligt Allehanda" i dag i sin leder om nordisk samhör-

ighet.
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N tt fra Sveri e.

S.R419400..
Alle de Skadede fra'den store jagerulykken.befinner seg

stort Sett veli

S.R419:00.
WIrmlandsmanövrene sluttet i dag med en vakker seier for

de tropper som verget sin landsdel.

N tt fra Finnland.

0.R.1.00.
de siste dager har tyske fly v rt på jakt etter store

sovjetrussiske fråteavdelinger som har liggat innestengSs
Den fihske bukta. Flerestrre Skip er blitt oppdaget.

vvvvV VVVVV vvVvv



NYHETSOV,ERSIKT FRA SX-AND. RADIOSTAWONER. 1.
Fra

Regjeringens I.F.X. & Hmrens Overkommando.

22 sept. 1941.Nr. 151. 

Radiosendinger s3ndag 21 sept.

Fortrolig.

"Frofessor" Herman Harris Aall om "det britiske voldsherredmme

på havet". 


O.R. 18.40.
I et meget filosofisk anla t foredrag hevdet dr. Aall -

som er 70 år imorgen - at man ved de kulturelle fremskritt. de
siste 50 år var kommet meget godt.på vei til en rettsorden og
dermed en fredsorden på fastlandet. Det samme gjaldt imidlertid
ikke på havene. Ingen nasjon hadde monopol på noen plass på jor-
den, og et absolutt herred3mme på havet måtte også avskaffes.
Den vesentlige hindring for dette var England som dermed hadde
hovedskylden for retts13sheten tilsjöss.

Dr. Aall bragte i denne forbinnelse krigSförselen til-
sjöss på bane og mente denne var inhuman. Tillands foregikk
slasene mellom respektive militmre enheter, men tilsjöss bestod
slagplanen vesentlig i utmattelse av d'en sivile befoIkning.

Den tyske ubåtkrig bygget på det folkerettslige prin-
sipp: forsvar overfor folkerettsbryteren. I tvistemål mellom

.staterhvor rettshevdelse ikke var.mu1ig, hadde den forurette-
d.e'part både rett og plikt til å hevde gjengjeldelsens lov.
Dette var det ingen vei utenom.

For yårt eget lands vedkommende var det en livsbetin-
gelse at det ble fremskaffet en rettsorden tilsjiss. Norge
hadde her vist seg utenrikspolitisk umoden etter 1995. vi led
av mindreverdighetskomplekser overfor Danmark og,smrIig England.
At det samme ikke gjaldt overfor Sverige skyldtes vårt tusen-
årige motsetningsforhold. Imidlertid var det klart nt Englands
herred3mme på havene måtte knekkes.skulle vi redde vår nasjo-
nale selvbevissthet ogyåre. sj3menns

Under behandlingen-av sitt stoff 'kom dr. Aall delvis
inn på sin egen forskerskjebne, og forklarte at han jennem
40 års studier av internasjonal politikk hadde måttet lide
en nesten pinlig omvendelse til erkjennelsen'av Englands for-
brytelser. Han stammet både på sin mors og fars side fra en-
gelske slekter og hadde mange venner i Storbritannia. Tyskerme
kjendte han derimot mindre til. Videre bebreidet han universi-
tetet for dets manglende forståelse overfor hans fOrskerarbeid
hvilket hadde medf'3rt vanskelige dkonomiske forhOld for ham.

Siste del av dr. Aalls foredrag bestod i rent filoso-
fiske betraktninger over livdyn..• Han var her megpt uklar men
biensynlig ingen tilhenger av materialismen,•som etter hans
mening bar sin egen undergang i seg. Hans egetlivssyn var
"dypere"

En avdeling av den norske le ion reist tiI Tyskland.

O.R. 21.00. (Meget utydelig).
•n avdeling av.den norske Iegion (reiste idag til

Tyskland?). På stasjonen var fremM3tt oberst SundIoe.

N.3. samler f2gforenin sfolk i Lier.

O.R. 18.00.
hcdde igår samlet fagforeningsmennene i Lier

til m3te. Ledaktör Livås redegjorde bl.a. for den plass
fagforeningene vil få i det nye Norge.
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"Protestm3te" i Namsos.

O.R. 13.00.
I N,:msos ble det fxedas kveld holdt et protestmite i

kinolokalet i forbinnelse med senkingon av hurtigruteskipene
"Richard Jith" og "Briy". rn mangde mennesker var m3tt frem.

Ligningsrosultatet for Gj:erpen. 


0.F. 13.00.
Ligningsresultatet for Gjerpen forelisge/ nc4. Det viser

at formuen er steget med 2 mill. kr. til 34.6 mill, kr., og den
antatto inntokt mod 1 mill, kr. til 9.4 mill. kr. Skattepro-
senten er 18.

S.uehold p4 flatlandet. 


O.R.. 18.00.
Oppl'And Landbruksselskap har satt ,igang en omfattende

propaganda for ke saueholdet p flatbygdene. Pet er meningen
leiP fjellbPieter slik at sauene i flatbygdene kan sendes

tilfjo1lb om sommeren.

Leninri‘rads trar,edie.,

-RUnd't avisOverskriftene fra lbrdag "Selvmord ...forsvare
. Leningrad"..og"Leningrad dimt til 3deleggelse" spandt Pritz
Ihlen i dagerE "Vprden og Vi" en tr?;gisk histerie om byens
fll,'som han ans,.. for umiddelbart forestende.- MoSkva og
London iakttok utviklingen med engstelse, forsikret han.'

(Betegnelson Petersburg er ut til were henlagt)..

Sport. 


O.R. 18,15.
Det "norgesMostorskap i fiiidrett for kvin-

ner" arrangertes if3lge Storm S3rlie 13rdag og s3ndag 134 Bis-
let..Det var ca-..•60 "norske jenter" som deltok.ledet av fru
Idagnhild Hege=d fra Bergen. Egil Reichborn Xjennerud, 'som
"er pi permisjon fra den norske legion", holdt .2,ningstalen,
og holdt et kraftig oppgj3r med idrettsfronten.

Blandt deltagerne merket vi oss foruten Ragnhild He-
genard, som ble,mesteri 5-kamp, Vexa Reusch, Oslo;
Louise E1ing, Oslo; Lilly Blakstad;Rva Smith, Halden; og
Irmelin Svengrd, 0slo.

Egil Romberg Andersen, Predrikstad'vandt et eller anL-
net norgesmesterskap i kappgang i holgen.
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Padiosendingers:ndl sept.

Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Burmoister og 'Vain har vcdtatt gg. til anlegg av et bo-

ligkompleks til 3;2-- mill. kr.

Hytt fra Sverige.

S.E. 22.00.
30 sovjettrussiåte sjimenn ble idag berget av svenske mari-

neenheter utenfor Stockholm. De hadde kommet seg inn p svenek
område i smUpg,ter. Alle er internert

S.R. 22.00.
ange steder i Sverige bl.a. i Landkrona holdtes det

id.ag h3itideligheter til minn e om de-omkomne ved dc tre sven-
ske jageres forlis. En krans ble senket p lykkestedetp og en
rekke kondolansetelegrammer innl3p fra bla. sjefen for den sven-
ske arme, fra tyske militrsjefer m. fl.

Man antar at ulykken skyldes eksplosjon i en torpedo.
Dypvannsbombene vil man fors3ke uskadeliggjort ved dykkerhjelp.

S.R. 19.00.
Endel bygder i Blekinge vil bli m3rklagt natt til

tirsdag og onsdag i forbinnelse med militre velser.

S.R. 22.00.
Svenska Jerngsmannafdrbundet har stillet 5000 kr.

til rg.dighet til hjelp for finnske barn.

Nytt f Finnl n .

0.P. 18.00.
Den finnske handelsminister Tanner kom ±gr til Wien

med fly fra Berlin. Han skal også besöke Bratislava.
Berlin uttalte han bl.a. til,pressen at en serfred

med Sovjettrussland ikke kom p. tale. For Finnland var det
det viktigste at bolsjevismen ble knust.

4.
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Ni11y Bj,:lrneljo1der sitt annet foredrag.

Kemmer fremdeles ikke inn militære foxhold.

"Den en elske nasjon 1eVer å patentmedisiner o landet er
oversvömme av-kaniner o jb pr".

O.R.18.30.
Foredraget, som varte nöyaktig et.kvarter,hadde f31gen-

de tittel: "Inntrykk av England og engelskmennene".

F?ir foredraget fortalte hallomannenat få radiosendinger
har vakt slik oppmerksomhet som Jiily Bjrnebys beskrivelser
av England og engelskmennene.

Her er herr Bj3rnebys inntrykk:
Jeg kom til England i 1938 for 4 beske noen venner og

ble der i tre år. Det var ikke min hensikt å bli der så lenge,
men under mitt opphold der borte,komjeg i forbindelse med
flere kjenteidrettsmenn, og otter at jeg hadde fortalt dem
om mitt gymnastikksystem, 3nsket de at jeg skulle bli der en
tid for å forklare og demonstrere mino metoder.

I min kamp for å utbrede mitt systemher, hjemme, i mitt
arbeid for å få mer liv inn i gymnastikken og idrettslivet,
foxstod jeg litt etter litt at det ikke ville nytte å kjempe
mot baugen. Derfor iWtekom jeg de engelske idrettsmenns 3nske
med glede.

England fikk jeg stor medvind, og vi var kommet langt

da krigen bxeSt ut og sette cn stopper Zor det he1e,

Under mitt opphold i Fngland hadde jeg imt.dlertd sett så

mye et jeg visste at jeg ikkc ville bli lykke1i der. Jeg
hadde kommet i forbindelse med alle befolkningslag, fra er-
beidere til aristokratiet. Jeg oppdaget at det er bare rester
igjen nv den engang så höye angelske kuJtur. Engelekmennene
har etterapet amerikenerne alle ting. Det er be:re lånte

fjærer igjen. Og dessuten er f:eekkhetenjejen.

nVi kjemper for demokrati og frihe-H' v4ge-e engolskmennene
å p&stå, mens de lnr femLi prosent av befe1knlegen leve
den störste nöd. De andre femti proeen-Lene lever i den störs-

te luksus med 1lvrek1edde t:ieenceie. Jeg kew ± forbindelse med
dissa mennesker også, og jeg ble kvalm ev å se 1,;" dem. Jeg
så for meg de arbeidslöse vrak som heng orekring i tåka. Mens
prden de stod på var fulldV kull, hadde de ikke kullbiten

a varme seg med. Og de var 1it arbeidsledige fordi kull-

grubene var blitt redlagt. fl'eaken'til det or et storkapi-
talen eide kullgruber i "Polen,ep det idnnet seg'å innft5re

kull fra Po1en., Det spilte ingen rolle at erbeiderue måtte
fryse.

I Englend ,er tusener av kvadratki1ometer dyrkbar jord
ubenyttet. I de rikes parker blir grosset klJppet hver dag
cg lagt vekk for å rotne. (Perts'att).
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Bjdrnebz . . . (fortsntt).

Dette foregår i dag da kuene må slaktes ned fordi det ikke
er for nok til dem.

Landet er oversvdmmet av kaniner, men likevel innförea
store mengder kaniner fra Australia. Det er igjen pluto-
kratenes verk.

Engelskmennene er verdens starste hyklere. Se bare på
Erkebisren av Canterbury. Han er et typisk eksempel g en
engelsk hykler.

På et sted måtte jeg i ett gr spise tr1igmat fordi
fruen ikke våget å gå ut i kjdknet. For hvis hun gjnrde det,
sa hun, ville ikke piken bot-aakte henne aom en fin frue.

"Man kan iallfall si hva man vil i England", var det en
som sa til meg her en dag. For en naivitet. Se bare på
Mosley som talte og advarte mot den jdde-kapitalistiske fare
i landet, se bare hvoxdan det gikk med ham. Han og hans til-
hengere ble kastet i fengsel fordi de åpent advarte mot faren.
Dette er bare ett eksempel fra landet hvor man kan si hva man
vil. Det hele er bare en frase.

Hele den engelskepresse er under jbdisk kontroll. Allestore forretninger innehas av jbder. (Taleren regnet her opp
alle de stdrre magasiner i England.) Da krigen brdt ut var
den engelske h2er ledet av jöden Hoare Belisha. All maten til
hwen leveres av Lyons som bestyres av to jdder. Jeg har selv
hatt an1edning til å mbte en av dem.. Han var en höy offiseri hæren. Det gikk koldt ned over ryggen min da jeg så ham.

England er oversvdmmet av jdder. Ja, Eggland har althatt sin fdrste tyske invasjon. Ikke mindre enn 80 000 tyske
jöder sitter der borte og leder industrien.

Jeg vil nå forlate dette skidne emne og snakke om noe an-
net. Jeg kan for eksempel fortelle at ladiene ikke ammer sine
barn selv for ikke å miste fi.guren. I England blir all sur
molk slått ut fordi man tror den er giftig. Det gjöres den
dag i dag mens landet mangler mat. For det er lite mat i
England i dag, og jeg tror at det engelske folk går en redsels-
full vinter i möte. På min reise hit reiste jeg gjennom
Tyskland, og rasjonene kunne nok vsare knappe på enkelte om-
råder der også, men tyskerne er vant til å klare seg med lite
og kan tåle det meget bedra enn engelskmennene. Og i Tysk-'
land var rasjonene like for alle, mens rasjonene i England
er knappe bare for fattiggolk.Jödene har nemlig overflod.

Engelskmennene lever på patentmedl,sinera(Taleren reg-
net her opp en hel del slike patentmediiner.) Hele nasjon-
en er mer eller mindre beddvet av narkotika.Mange mennesker
tar ti til tyve aspirintabletter daglig. Hele naajonen
holder på å gå til;srunde av patentmedisiner. En fabrikk
alene lager 18 mill. esker med patentmedisiner pr. år. Og
det er bare en fabrikk av de mange.

(Fortsatt).
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gi11 B'irneb7 . • .  (fortsatt),,

Engelskmennene drikker mer öl enn noen annen nasjon
i verden. Det gjelder alle 1ag aV'befolkningen. De pöser
i seg litervis av bittert sterkt öl i pubs i en luft som
.kan skjæres med kniver. Det gjelder så vel kvinnfolka som
mannfolka. Og'ofte barna stå utehfor pUbene og fryse.
mens foreldrene sitter inn.Og drikker öl. Jeg har sett det
flere ganger.

Jeg er ofte blitt spUrt.om•hvordan engelåkmennene
reagerer overfor krigen. En kan merke krigstretthet i Eng-
land, men engelskmennene er seige og er uten temperament så
man kan ikke vente noe hurtig sammenbrudd. Men nervöse og
usikre var de blitt. -Og det.var flere der borte som sa til
meg at de ikke kan forstå'hvOrdan Eng1and skal vinne krigen,'
Og jeg Var enig.

Alle de voldsomme forstyrrelser.som er foregått i
engelskmennenes liv siden krigen brtit ut, forstyrrelser som
skyldes-evakuering og lignende, har laget befolkningen til
ensauflokk som dalter fram og tilbake etter de ordre de
får.'

Mange mennesker her i Norge har også spurt meg om
hvbrdan LondOn'ser ut. Til det vil jeg i dag bare si at
det ser fært ut i.London1 Men i mitt neste foredrag skal
jeg behandIeddeleggelsene i London i detaljer.

Herman: Harris Aall 70 år i da

Krin kastin en feirer *ubileet med to taler.

0„R.16.45.

Förste taler var generalkonsu1 Hilditsch:
1T93,T dr. Harris Aall i dag feixer sin 70'års dag, er jeg

blitt oppfordret til å si noen ord om denne mannen til det
norske fo1k.

Professor tiIhörer en av vårt lands mest"kjente
slekter. Han tolstudent7. pg embedseksamen med höyeSte
karakter. Professor Aall har i en menneskealder gitt. sin
energi og sin arbeidskraft til vitenskapelige studier, og
særlig har hån viet seg til folkeretten. I folkeretten fant
Aall målet. for sitt livsverk. Han har et idealistisk livs,
syn, og har derfor alltid fölt seg tiltrUkket av folkeretten.

Professor Aall har ikke fått den anerkjennelse som han
fortjener. Aller minst har han fått den her hjemme,.hvor vi
alltid,har manglet forsåelse for utenrikspolitikk. Denne
mangel var det,ogsåsom förte.ossut i den nåvrende situa-
sjon. Våre politikere dreV bygdepolitikk,Pg.forsömte våre
som en stor Sjbfarende nasjon, Ettore utenrikspolitiske inter-
esser.

(Fortsatt).
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Harris Aall 70 år . . . (fortsatt).

TrofesSer'Aall har arbeidet for en rettsordning på •
havet, Han'hår fbrt en utrettelig kamp mot'rettaldsheten
på havet, Han har påVist at åe krigar Sem'har vmxt
de siste 300 år enten direkte.eller indirekte skyldes •retts-
lösheten på havet. Aall har derfor ikke kunnet unngå å ret-
te bebreidelser .mot England som alltid har satt sag i-mot
en rettsorden på havet.

For å redusere Aalls vitenskapelige betydning har over-
f1adiske kritikere her hjemme beskyldt ham for.å vmre (tysk ?)-
vennlig. Det er ikke tilfelle.. Aalls kamp har ene»og alene
hatt sin bunn i folkerettslige prinsipper. Aall er.först
og fremst norak. Hans store kjmrlighet til Norge.har skjer-
pet hans blikk for faren fra vest.

Da Quisling begynte å advaxe det norske folk:mot faren
fra bst, sluttet Aall seg ti1 ham fra begynnelsen-. Og siden
har egså Aall vmrt'OppMerksoM på Og advartmot faren fra bst•så vel som mot faren fra vest.

R@krygget og fast har professor Aall hevdet rettens id
mot verdens stbrete sjbfarende nasjon. Det vil alltid tjene
ham til stor ære. Denne hans kamp er også årsaken til at
han ikke alt for lenge siden er blitt tilkalt til den lærer-
stol ved Universitetet hvor han rettelig hbrer hjemme.

Jeg bringer ham i dag mine lykkbnskninger og takk for
trofast vennskap gjennom en lang rekke år.

Navnet på den andra taleren:kan ikke sies med sikkerhet,
men det var visstnok en herr. Jöntvedt.

Han uttalte:
Det var en gledens dag for ess Aall-beundrere da den nye

handlekraftige norske regjering i fjor hbst gjorde en gammel
urett god igjen og gjorde Aall til professor. '

Professor Aall er en vitenskapsmann som äldri har gått
på akkord. Men som alle betydelige personer har han mbtt stor
metstand, bet har likevel aldri"£brt ham bort fra målet.

Professor Aall har to doktergrader fra Vårt universitet,
han er æresdoktor Ved Berlins universitet. (Taleren regnet
opp en hel rekke andre titler også.) Men Aalls spesiale
er folkeretten.

Aall er ikke bare vitenskapsmann, han er også et varm-
hjertig og medfblende menneske. Derfor kan han ikke slå seg
til ro på sitt studerkammer, men 'nr g ut i livet. Derfor
har han også angrepet det engelske voldsherreddmmet på havet, og
bakstreverpolitikken og fagforeningstyrranniet her hjemme.

. For sitt folk har Aall vmrt en trofast tjener'. Og han har
vært trofast mot sitt kall. Jeg hilser 11,.m i ærbbdighet og
hengivenhet på hans 70 års dag.

 •••  •• ••••
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Yor sent å bli medlem av N.S. for jössingene. 


O.R.11.15.
"Fxitt Folk" skriver i dag i sin leder om de stadige

seiersmeldinger fra åstfronten og de virkninger de har på
våre hjemmelige jössinger. I dag vil sikkert mange merker
forsvinne fra jakkeoppslagene, og i dag vil flere komme på
partikontoret for å få partibok, men i dag er det for sent.
Og jössingene må nok vare forbededt på flere elike meldinger
fra åstfronten som den de fikk da Kiev falt.

Liten forsor sunderstöttelse i Bergen. 


O.R.21.00.
Sökningen til forsorgen i Bergen er nå bare en tredje-

del av hva den var tidligere. Det er faktisk ingen arbeids-
fdre som får undexstöttelse for tiden, forteller "Bergens
Tidende".

iiket sauehold på Rin erike.

O.R.18,00.
Gårdbrtkerne på Ringerike er meget interesserte i å öke,

saueholdet i distriktet. Lördag holdt de et mdte på Hdnefoss
hvor de diskuterte saken.

TöMbermålin So avene i Telemark er ferdi e.

O.R.18.00.
Telemark tdmmermåling har fått ferdig oppgavene for 1940-

41. Det ndyaktige tall kunne ikke oppfattes, men det var blitt
flött over 2 mill. stokkex i Telemark.

Eksamen i fri-idxett i den hd ere skOle?

.Meget utydelig.
Alle elever i cien höyere skole skal nå ta skoleidretts-

Merke. .Dessuten hdrtes det vitterlig ut'som øm det bleaagt
at elevene i den hdyere skole foruten i gymnastikk "Ogs skal
ta ekeamen i fri-idrett,

Arbeider omkommet ved ul kked Drammen.

O.R.11.15.
Arbeider fjilhelm Andersen ble i går aterkt skadet ved en

spxengningsulykke i Drammen. Han er i dag avgått ved'döden•
på Bmrum sykehus.



6.

23, se t, 1941. I7r, 152. Fortroli .
Radiosendin er manda , se t.

Fiskerimeldin .

Sildefisket:
Det meldes at det ikke foreligger noen meldinger om

fiske på Strekningen Haugesund Bergen. Det var heller ikke
noe fiske av betydning i det siste dbgnet i dette distri,k .

Brislingfisket:
Det foreligger ingen meldinger fra siste dbgn.
I Hardanger ble det stengt 1000 skjepper siste uke,

Landbruksmelding.

Det kom atskillig mer nauteslakt til Oslo siste uke.
Det bker også på med.svin men deter fremdeles langt fra
normal tilfbrsel. '

Det skal i höst settes på mye sau til slakt. Det vil
derfor i hbst bli stbrre omsetning av livsau'enn, tidligere.

"S kkeluka"be nner i morgen. 


O.R.18.55. . .
I morgen åpnes her hjemme et fredenS feltto.. Politiet

arraggewer en propagandauke for bket• sykkelkontroll, Syklis-
tene skal innordnes i trafikkens ramme.

"Sykkeluka" kommer i rette tid. Det er to grunner for
at uka bbr holdes akkurat nå. . .

Vår'trafikkldVgiving er nå'nokså gjennbMgripelig
regulert.

I dag gjör sykkelen seg sterkeXe gjeldende i ferd-
selen enn tidliSere. I dag-doMinerer den hele trafikkbildet.

Forholdene har'gi.tt sykkelen en renesanse her 13jemme.
Det er derfor påkrevet at sykkelistene fInner sin plass i
ferdeelsbildet. En liten hendig brqsjyre blix i Morgen utdelt
til sykkelister i'tUsener •av ekseMplarer, -Her vil de finne
ut hvor deres plass er.

En slik :innordning er, er konSekvens av utviklingens gang.

1:112111.g_skal brin e penger til norsk idrett. 


"Aktuelt".
Charles Hoff begynte med å fortelle at fotballtipping

ikke er helt ukjent her i landet. Men nå skal den bringes
inn i fastere former. Det er opprettet et "tippeselskap"
skal lede tippingen. Den skal sbrge for at tippekuponger blir •0"
distribuert gratis hver uke til tipperne.

(Fortsatt).
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"Tippeselskapet" skal ogsåta i mot de utfylte kuponger
finne ut hvem vinnerne er.

Fremiesummen fastsettes for hver uke og stiger og synker

etter som deltagelsen i tippingen er stor eller liten.

Selskapet kommer videre til å ha et nett av kommisjonmr-
er ut over landet. Hovedkomtoret er i Oslo.

Man kommer i stor utstrekning til å 'tippe på svenske
fotballkamper sammen med:de norske.

Man håper at det på denne Måten vil ti1flytenorsk idrett
mange pengex.

"Verden o vi": Ukraina.

De siste operasjoner i öst har fbrt til erobringen av
Kiev. Kiev er hovedstaden i Ukraina .,de.store rikdommers.

og de store muli,gheters land. Erobringen av Kiev betyrderfor
er stort tap'for Sovjet, mens det er en enorm vinning for

Tyskland.

Ukraina har hatt en beveget historie med skiftende skjeb-

ne. Det kan neppe ka1les noen blid skjebne. Verst ble det

for den delen av landet som kom inn'under bolsjevikenes herre-

dbmme.

Etter den siste folketellingen i.1938 har Ukraina 32 mill.

innbyggere. Den overveiende del av befoIkningen drivex med—
jordbruk. Fbr Verdenskrigen.kalte man Ukraina for Europas

kornkammer. Men det er et spbrsmA,1 om det kan kalles det len-
ger.etter som bolsjevikene ikke har nyttet mulighetene fullt

ut. Tvangskollektiviseringen hax vmrt en demper på utvikling-

en.

Med tvangskollektiviseringen kom det også en sterk ned-

gang i kvegbestanden. Dette er resultatet av det röde regimet.

Ukraina har også store rikdommer i sin ikke dyrkbare jord.

Det finnes gode kull- og jernforekomster i landet., I, ag med
disse naturherligheter er veien for Ukrainas industri trukket

opp.

Ukrainas represantasjon i Nasjonalrådet er også for svak

i forhold til folketallet. JU.ene i Moskva har bare tenkt
rA

hva de kunne få ut av Ukraina uten å ta det ringeste hensyn
til landets egne interesser.
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N tt fra Sveri e.

O.R.11.15.
Dette var en meget utydelig melding om at en sensasjonell

spionsak er ol-pdaget i Stockholm. En mann .er blitt arrestert,
og det viser seg at han er en engelskmann som tidligre har
arbeidet som (kontorsjef ?) i Oslo.

Det kunne ikke oppfattes hva spionens arbeid har gått
ut på, men etter'utfdrt arbeid skulle han ta. en- bil tiI et
fly som ventet på utenfor-Stockholm for å bringe ham til
England. Videre hdrtes det ut som om dette flyet skuile
f7.ys av nordmenn, men etter at affæren var blitt oppdaget,
vaget ikke nordmennene .(?) å vente på ham,_men tok selv flyet
til England. Vedkommende engelskmann er födt i 1907, og,
som det hörtes Ut for, i Stoökholm av britiske foreldre.

S.R.19.00.
» 6Q sovjet-russiske matrosser er koMmet til Sverige og

vil bli internert der. De kom i to båter på ca. 60 - 70 tonn.
Båtene er i meget dårlig stand,,og er neppe verd å reparere.

S.R.19.00.
Den fdirste kontingent av finske barn kommer til Sverige

onsdag. Det er i.alt 150, og de er i alderen 2 til 6 år.
Det har ikke vært vanskelig å finne oppholdssteder for dem.
Om en fjorter dagers tid vil det komme nye 150 finske barn
til Sverige.'

S.R.22.00.
Til i kveld er det blitt innsamlet kr. 160 000,- til de

etterlatte etter dem som omkom ved jagerulykken.

S.R22.00.
"Finansdepartementet" skal tilkalle tre sakkyndige

skal legge fram forslag til en endring av organisasjonen av
kontrollstyret.

S.R.22.00.
Svenska fotografforbunds årskongress ble åpnet i Stock-

holm i dag. Det,,ble delt ut en sölv og en bronsemedalje
årets fotograferingskonkurranse.

N tt fra Danmark.

O.R.11.15.
Kjöttsaken i Danmark hvor 11 kjdtthandlere for noen tid

siden ble arrestert for å ha tatt for hye priser, har fått
stort omfang.. Politiet har nå arrestert en kjdtthandler til
fra Odenåe.

D.R.20.50.
Trafikkminister Gunnar Larsen talte i aften om de mange

forestående veiarbeider i Danmark og om Statens store til-
skudd til disse.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fretheim h'emme.

O.R. 18.nn.
Konst. Fretheim var idag hjeflame på sin gård Fluberg

for å se til innhdstingen. Han uttaler til pressen at den
norske bonde har gjort en imponerende innsats fnr landets
matforsyning nu i denne vanskelige tid. Det er selvfölgelig
mangelen på arbeidshjelp som er den störste vanskelihet
bonden har kjempe med nu for tiden ng det er dexfor en
plikt fnr alle som kan avse tid å hjelpe til med höstings -
arbeide. All ledig arbeidsk±dft må settes inn i jordbruks -
arbeide. På dette området må arbeidstjemesten settcs inn al1e
steder.

Stor interesse-for sxuehold •Vestfold.

O.R. 18,n0.
-Det meldes fra Vestfold t interessen for.saueavl

er meget stnr der. Den 29de oktober skal således holdes et
stort saueskue hvor man venter å få stor tilslutning.

Cellulosefabrikk 'eno tar arbeidet.

O.R. 18.00.
Fra Lena meldes at Toten Cellulosefabrikk nå skal

gjenoppta driften. Det er meningen at ca, 160 mann vil bli
beskjeftiget der.

N.S. holder rotestmdte i Svolvær.

O.R. 18.00.
Fra Svolvær meldes at Lofoten avdeling Nasjonel
på et mdte i Kabelvåg har vedtatt enstemmig en

kraftig protest mot bombingenav skipene "Richard With" og
Varddy. I samme forbinnelse ble det vedtatt en resolusjon
om at N.S. skal fortsette arbeidet som det har begynt og det
het bl.a. der: "Vær sikker på at Quisling og hms menn vil
aldri gi opp striden for å sikre landets framtid,"

Drammen der bidra til Nas'onelh el en.

O.R. 18.00
Fra D ammen meldes at ordföremen har fått bemyndigelse

til å beta1e-1000 kroner til Nasjonal Samlings Nasjona1hjelp.,

Un dommens Kam da .
•

O.R. 18.00.
Den 28de september er Ungdommens Kampdag og denne dag

vil bli feiret med store festligheter. Dagen begynner med
gudstjeneste i Vår Frelsers kirke. Kl. 18 vil det bli holdt en
tale av N.S. Ungdomsfdrer Konst. Aksel Stang. Dessuten vil
det bli leker og idrettetrvelser.
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Verden & Vi

O.R. 18.15.
Verden og Vi fikk vi idag Ilbre referat fra "Sykke1-

uka". Denne tilstelning var beregnet på å skulle Imre syklister
og for den saks skyld også fntgjengere ng motorister litt
mere trafikk - kultur. Den var stort anlagt med et opptog og
gode greier. I dette tog gikk alle politiets forskjellige
avdelinger samt en masse syklister og flere c.ndre. Det ver
på grunn av lytteforholdene ikke mulig å få hbre noen enkelt-
heter men det lot til at hele affmren var lagt an som en
reklame for Nasjonal Samlings arbeidsvilje, Opptoget startet
fre Möllergaten 19.

Redaktör 0. Thommessen 90 år.

O.R. 18.20.
Redektör 0. Thnmmessen fyller idag 90 år og det har,

i denx anledning vært meget ståhei i Oslo Radio. Det ble
referett avisuttalelser og gratulasjoner i stor målestokk
og i sendingen klokken 18.20 ble det holdt et foredrag om
ham.

Avisene hylder ham med godt hjertelag og Fritt Folk
skriver således. Redaktör 0. THommessen fyller idag 90 år.
Han er imidlertid gramde1es like rak i ryggen og fölger med
begivenhetenes gang som för.

Aftenposten önsker den norske presses "Grand Old Man"
tillykke med dagen og framhever ham som vår tids mest berWilte
avismann.

Morgenposten skriver at det som i ft3rste rekke gjorde
ham til vår fremste pressemann var hans evne til å fåt andre
ked seg på sine ideer.

700 år siden Snorre Sturlassons Kon esa aer b e til.

O.R. 18.30,
Idag er det 700 år siden Snorre Sturlasson skrev sine

kongesagaer. I denne anledning ble det også skrevet adskillig
i Osloevisene og kl 18.30 var det npplesing av Olaf Trygvasons
Saga.

Dette jubileum lot også til å ha samlet interesse i
Sverige. Lyttcforholdene var meget vanskelige men det kunne
höres at Stockholm sendte et hörespill om Snorres liv. Höre -
spillet ble avsluttet med "Ja vi elsker".

Fiskerimeldin er,

O.R. 12.15.
Fra Haugesund meldes at der i Stebovik er oppfisket ca

60 hl. sild. Ellers er det ikke me1dt om noe sildefiske fre dette
distrikt.

Fra Bergen meldes at det er kommet inn til Bergen ca.
2000 hl. hermetikksild.

Til Ilesund er det kommet inn ca 1000 hl. Ellars er
det ikke meldt om noe sildefisket i dette distrikt.

Fra Uthaug te1efonereS om snurpefangster på fra'200 til
300 hl. Garnfisket er det ikke meldt noenting om



3.

24. se tember 1941. Nr. 155. Fortroli .

	

a losen in er irs a • se •

klfb,Landbruksmarkedet.

O.R. 12.20.
Tilfbrselen av grønnsaker til Oslo er fortsett gan3ke

imponerende. Det er nå så rikelig med varer at en god grönn-
sakmiddag er overkommelig for en hver. Det er ikke v-nskelig
å få hvad man vil ha.

Det som anrlig setter sitt preg på markedet nu or
blomkålen. Således kom det slbste lördag inn vel 25.000 kg
blomkål og fra en produsent Rlene kom det ssmme dag ikke
mindre enn 6000 k%. Og det som er det fine her er et alt
sammen praktisk talt er beste sort vare både hved angår
störrelse og kvalitet.

Ellers er det rikelig på alle grönnsaker undtatt lök
som det for byeblikket er rent forlite av. For mye er det med
purke. Dessuten er det nokså meget stangselleri og mangoll.

Det begynner nu å minke med tomater mens det er rikelig
av meloner og stort prisfall på dem.
Det er mye bær på markedet, smrlig blåbmr tiltross for at
en stor del av disse bmr blir sendt til febrikker. Ifblge en
bestemmelse fra myndighetene skal 25 % av blåbmrene leveres
til industrien. Denne bestemmelse gjelder forövrig også for
multer bg tyttebmr.

Sopp begynner det nu å bli mindre ev og utvalget er
heller ikke så stort som for noen dager siden.

Kjött er det framdeles rent for lite av. I löpet av de
to siste dager kom det &Iledes til Oslo Kjötthall bare 12
naut og et par hester samt 8 griser og ca 30 kalveskrotter.

N tt fra Danmark.

O.R. 18.00.
Britiske fly flöy natt til söndag inn over dansk område

og slapp noen bomber over Söndre Jylland. Det ble ödelagt noen
huser og endel mennesker ble skadet.

N tt fra Finnland. 


O.R. 18.00.
De finske tropper på nordfronten har i den senere tid

oppnådd store resultater. Det blir opplyst at i de siste
dagers kamper har finnene ödelagt 5 russiske bataljoner og drept
ca 3000ruesere. Det er dessuten tatt et stort bytte 3V russisk
krigsmateriell. I löpet av dagen er tre russiske fly skudt ned,

(Lytteforholdene har ikke vært bra idag. Således har det
ikke vært mulig å höre Sverige og danmark på noen av balgene).

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ha elien beordrer fla da for Quislin .

O.R. 18.on.
Konst. Hagelien har bedtemt at imorgen den 25de sept,

skal det flagges på alle offentlige bygninger i anledning
1 års dagen for Quislings overtagelse av makten.

Deutsche Monatsheft in NorweP'en.

O.R. 18.00.
Deutsche Monatsheft in Norwegen er nå utkommet med sitt

septembernummer. Hefte er som vanlig rikelig utstyrt med
billeder og gode artikler. Av artiklene kan nevnes "Europa
for,europeere av dr. Stuckhardt og en artikkel om Nyordningen
Norge samt en artikkel om Arbeidstjenesten Tyskland og

Nor e.

Gode utsiktor for saueavl i Möre n Romsda n Tröndele .

O.R. 18.00.
Gårdbruker 0.T.H. Engdal som driver en forsöksgård for

seueavl uttaler at forholdene ligger godt tilrette fnr drift
av saueavl i kystdistriktene i bre, Romsdal og Tröndelag.

Verden & Vi.

O.R. 18.15,
I Verden & Vi idag fortalte Statsoverlmge Mayer om

hvordan man skal ungkå forkjblelse eller behandle den hvis
man får den nu om hösten.

Kristeh Gundelach om t sk literatux.

O.R. 18.20.
Kristen Gundelach fortalte idag litt om hvordan de

gam1e partipolitikere målbevist forsökte å holde tilbake
ell 1iteratur som var noe av verdi. En og annen slapp dog forbi
sa han, og nevntb(13 her Gulbrandsens "Bakom synger Skogene".
Ellers la de an på å gjZ5re slike ting som "Syndere i Sommersol"
til vår tids skjUhlitaratur. Ja, tilogmed en slik mann som
KnutH.amzun forsökte de å redusere.

Det samme har vært tilfellet med mnderne tysk literatur.

Det som har vært oversett av tysk literatur har vært skrevet
av tyske emigranter og man har kunnet spoxe jödepolitikken bak
hvext eneste skrift og hver eneste bok.

Nu har imidlertid Gunnar Stenersens Fo±lag hjulpet på
disse mangler idet forlaget for en tid siden utga enx samling
tyske dikt. Og folk har begynt å få i3ynene opp for at det nye
Tyskland fostrer virkeligx flinke folk på literaturens område.
I nær framtid skal forlaget fortsette med med serie romaner og
en serie noveller. For det publikum som leser tysk anbefalte
Gundelach to tyske serier på seks bind hver som for letthets
skyld var trykket med latinske bokstaver. Han nevnte også

, navnene på enkelte av Iffikerne men de kunrE ikke oppfattes.
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Un dommen kaller.

O.R. 18.30.
Sendingen begynte ked at en mnnn (tydeligvis en hird

leder eller noe lignende) sa "Heil og wal" og et kor av pike—stemmer svarte "Heil og aæl". Deretter fortalte lederen om
hYor vakkert det er på Vestlandet og særlig i Ryfylke og at
som en rose midt i all denne herligheten ligger Stavanger.
Så ble det spilt en marsj. Deretter ble det opplest en prologeller noe i den retnin av en pike. Den handlet om å holde oppeHareldstanken o.s.v. Sa var det en marsj igjen og skom lederen_til mikrofonen igjen og holdt et kort foredrag om propagandaenfrn London som etter hans oppfetning var noe av det störste
spröyt som fantes og ikke var verdt å höre på. Desto mereufattelig var det at der virkelig eksisterte mennesker i Norgesom trodde på den og tror på den fremdeles. Tilslutt rettethan en nppell til den norske ungdom om å slutte seg opp om
Nasjonal Samling. Her eksisterte bare rettferdihet og sannhet.Por når hadde man sett av Quisling hevnet seg pa noen. Neihan rakte hånden fram gang på gang til sine fiender for å få
dem til å samarbeide i nppbyggingen av det nye og lykkelige
Norge. Mlær med oss! Det nye Norge keller! Vær med oss
kampen for folk og land!"

Tidens Ekko.

O.R. 18.45.
I denne programprbst deltok idng tre  personer. Det verto menn og en dame og deres arbeide bestod i å usannsynliggjöre,alle de rykter som er oppstått i Norge i den sererwitid. Hele

sendingen lignet svært på en sending fra Tyskland som gjentar
London radio's nyhetssendinger eller utdrag av dem som er sendti. 1(3pet.av krigen. Man kunne kanskje si at de norske opptredendevar adSkillig mere hadsk og ondskapsfull både i tonefall og.uttrykksmåte. Programmposten behandlet også utenrikspolitisketing og de beskjeftiget seg denne gang ganske grundig med
U.S.A. og Roosevelt hvis navn de for anledningen hadde funnet utskrev seg fra Rosenfeldt. Han og de andre Rosenféldtene i U.S.Aarbeider altså med å få Amerika inn i krigen om det så skulle
koste en ny,,Lusitaniaaffære. Her ble en av de opptredende megethadsk og spadde at hvis Amerika ble tvunget inn i krigen så .
skulle en Lusitania — affære bli det som Rosenfeldtene minst avbehovet å bekymre seg fox.

Fiskerimeldin ex.

O.R. 12.15.
Det har vært meldt om lite eller ingen sild på hele

Vestlandet.
I Nordnorgeher det vært jebne fai¥ster i siste uke. N en

forholdsvis bra fangster er tatt i Vesteralen men silden har
vært mere siåfallen enn fbr. Pisket pågår framdeles og sildener av god kyalitet og har god avsetning.
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Landbruksmeldin er.

O.R. 12.20.
Tilförselen av slakt til Oslo Kjötthall hnr i siste

uke va3rt meget dårlig. Idag har det vært litt bedre med 30m
naut, 30 spekalv og 16 griser, men ingen saucskrotter og ingen
gjökalv.

Grönnsaktilförselen er fertsatt like'bra. Særlig bra
er det med blomkål og utvalget er det beste. Det er i khappeste
laget med gulertter men det er dog ennu nokk. Man kan- stort
sett siaat torvene bugner av grönnsaker.

Fra lste oktober vil det bli innfl3rt kjöttrasjonering'
og intereseen er selvsagt•storom hvormeget hver vil få. Det
kan ikke sies.noe bm det ennå men ett er sikkert. Det vil bli
en rikelig fordeling. Por den bcfolkning i Oslo ogaomegn som
forsynes av Oslo Kjbtthall og Fellesslakteriet vil det bli
oppnevnt en forsyningsnemd. Det vil antagelig drcie seg 012
forsyning.av ca 400.000 til 500000 mennesker. Antagelig vil
rasjonene ligge amkring 300 gram suppekjtt, 200 gr svinekji5tt,
200 gr. bankekjött efler 250 gr. fårekjött. For rålegg -
gjelder ikke rasjoneringsbestemmelsene. Heller ikke lever
og blodmat. For pålegg gjelder at det bare kan selges.til faste
kunder. Hvalkjött cg vilt etc, blir ikke rasjonert.allieriaslikt
kan-ikke serveres på restauranter utenom de.faste kjöttdager.
For elg, hjart og rein er det ikke.satt noen bestemmelser.

Priscentralens Landsovereikt.

O.R. 12.30. -
Det strålende hÖst= i den siste ukc på stlandethara

gjort det mulig å få kj3rt inn mestepnrten av kornet. Det hnr
va2.2t lite lite frostnetter og bare et pnr ganger hardet•=t
så koldt-at endel knopper er blitt skadet. -• • •

Potctopptakingen er nå i full sving-oVeralt. I Hedmark
leveres det nu for alvor og potetmelfabrikkene er kommet igang.

I Vest - Oppland går höstarbeidet rnskt unda og i. Drammens
distriktet cr også potetopptakingen.

Også på Sörlandet har det vært godt vær i siste uke og
-ser u til å bli ganske pene potetavlinger. Wrråten har

ikke gjort så meget skade som man hadde ventet.
I Rogaland har det strålende vær gjort at kornh3stingen

nu går raskt unda...Potetopptakingen er også begynt men fabrikkene
tar ikke imot ennu.

På Wre har det regnet•meget og höstingsarbeidet har
stått helt i stampe. Potetopptakingen hnr v)-a,rt helt umulig -

gjort på grunn aV de dårligeVaar.•
-I Trnidelag har det regnet praktisk talt hele uka og det

ser ut som.am kornet skal bli helt ödelagt hvis det ikke enart
inntrer en bedring i va.z.ret.

Tilförselen av poteter til.Oslo cr fortsatt for liten
men de siste dager har vist en liten bedring og tilförselen
skulle snart•bli meget bedre.

Forskjellige uttalelser fra Rogaland sier at potetMsten
der antagellg kommer til å bli et knapt middelsår.

-Til Alesund er det.liten tilförsel av poteter. Det later
til at törråten har Ulelagt adskillig i Sunnmöre. På t5stlaffiet
er nå leveringen av korn til Statens kornforretning bewnt.
Således er det fra Hamzr kommet 2000 tonn korn av ganske god
kvulitet. I Rogaland er også kvaliteten meget god og det eneste
som ennu står ute er byggen.

Stråfor er det rent elendig med og det hersker stor
knapphet i Oslo. Fortsatt.
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Friscentralens Landsoversikt.

Halm os hakk var det også sörgelis knapt med.
Grönnsaker har det og er fromdeles utmerket av. Bohovet

cr imidlertid stort og avsetningen går raskt unda.
Av frukt er det eplenc som dominerer markedet. Det er

også litt bcdre med pnrer merl behovet blir ikke dekket.
Tyttebnrene cr hittil blitt en skuffelse.

Man har i siste uko kunnet morke en sv,ik ökning i
tilförselen av kjött til Oslo. Tallet av naut 51ces nokk osså
utover hsten men forelöbig iallfall er gjennomsnittsvekten
mindre enn för.

Gris blir nu etterhåliden sjIldnere og sjeldnere. Det
produserer mindre og mindre av denne vare på grunnav for -
vanskelighetene.

Det har også vært knapt med fisk på grunn av det
dårlige vær langs kysten. I det hele tatt er det meget vanskelig
å skaffe seg mat til middag nu fox tiden. Slike ting som
hvalkjbtt er nesten ikke å se mere og det cr heller ikke noe
særlig vilt på markedet.

N tt fra S”ri. e.

S.R. 19.00.
Det nye svenske statslån hadde ikveld nådd opp i godt

og vel 100 millioner kroner.

Nasjonalinnsaralingen til de pårörende av dem som mistet
livet ved jagerulykkel -1 i Sveri43e er nå nådd.oppie1-80.000.
kroner.

. •Ialands Charge d'afiu,irs i Stockholm har sendt et
kondolansetelogram til.don'svenske kommanderende admiral i
anledning jaserulykken..

Vnrmeldinger.

S.R. 22.15.
Vestkustområdet: Nordlig vind. Opplolds-

vnr. Uforandret temperatur.

Södra Norrlands
innland og fjelltrakter: Nordlig vind. Oppholds-

vnr og varmere.

Norra Norriands fjelltraktcr: Moderat vind. Ingen
nedbör. Varmere.,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fuglesangblir"statsråd.

S.F. 19.00. (Utydelig)
Det me1des f-ya Norge at genel'alsekretar i N.S., Fugle-

sang, har fått ministers rang.

Willy Bjirnebystred,j2foredrag.  

Virkningens av bombeangrepenepå London.

O.F. 18.45.
Mottaginsforholdene har vart rent elen-

dige idag sarlig for Oslo radios vedkomMende. Bjjrnebys fore-

drag lyktes det imidlertid å få på et annet apparat.

Endelig har englenderne opplevet krigen i .sitt eget land.
Denne gangen har de ikke lenger kunnet få andre nasjoner til å
ryke i tottene på hverandre mens de selv satt sikre på sin egen
by.  De mente kanskje at de igjen skulle klare å'gjennemfdre de
samme blodige forbrytelser som de har begått tidligere, men de
forregnet seg. De har nå i fullt mål fått merke at Hitler hadde
rett når han sa: :iyer ekststerer ikke mer.

british use to loose every battle but the .last, sn3v-
ler pappaguttene i uniform, men nå har de kanskje fått merket
at dette ikke vil skje denne gang.

:Siden jeg kom hjem har jeg fått ntallige sp3rsmål om
hvordan det ser ut i London etter all bombingen. Hele det f3rs-
te året av krigen ble bYen.ikke bombet,.men:etter at engelsk-
mennene i flere.måneder hadde bombet Tyskland, begynte gjen-
gjeldelsesangrepene.

Jeg kom til London i (november?) .ifjor .og steg av to-
get på Luston Station,,Denne stasjon var i almindlighet en
forholdsvis ren stasjon, men denne gang var den fyllt med
stink og stiv og alskens svineri.

• • Jeg tok toget videre til Notting Hin Gate hvor.folk
stod i k3 for 4 kommened i undergrunnen..De hadde stått der
hele dagen og de måtte fortsette å. stå der til kl. 21.00
om kvelden, da de endelig kunne få sette seg ned på en liten
flekk..

Jeg skal aldri gIbmme dette babylon som jeg så i disse
undergrunnstasjonene. Det fantes ikke sanitare anlegg av noen
slag de f3rste månedene, og forholdene var ubeskrivelige. Sån
levde altså Londons befolkning til ut juni iår.

Det er blitt foretatt noen forbedringer med hensyn til
de sanitare anlegg i det siste, men hvad skal det bli av de
unge mennesker som må vokse opp under slike forhold. Det ble
også panikk i de engelske aviser da det ble kjendt at ungdoms-
forbrytelsene var steget katastrofalt under krigen.

Det er nettop blitt meg fortalt at redaktör Sckancke-
Jonassen i sitt f3rste foredrag i• radioen etter.sin ankomst
til London skal ha uttalt at London ser nesten uskadt ut.

(Fortsatt).
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Bjirneiurs foredrag.

(Fortsatt).
Jeg -.f'orstår at redakt3ren ikke kan ha vwt fullt normal

i det dieblikk han uttalte dette. Jeg skal nå ta•dere med på en
tur rundt London, og så skal vi se om Schancke-Jonassen kaa ta
meg i noen usaadhet.

La oss begynne ved Parlamentet hvor det ser'stygt ut
randt omkring. Rundt Trafalgar Square er det fallt flere bomber
og bl.a. er tre nordmenn drept her. Det er bare et under-at
Norway House ikke er blitt bombet.

(Bj3rneby nevnte videre om noen ruiner i Pall Mall,.men
hvilke det var kunne vi ikke oppfatte).

I Jermyn Street er det fallt en landmine, og et 8-etasjers
kompleks er na et stort hull.

(Ved Ritz var det også skjedd noe vi ikke kunne oppfatte)
Fra Ritz smetter vi opp i Bond Street. Her er det store

3deleggelser. Hvad skal miljo=fruene gj3re nå når deres for-
retninger er lagt i grus?

Men la oss dra tilbake til Piccadilly hvor annenhvert
hus er i ruiner. AV den berdmte bygning hvor kongen og dronnin-
gen bodde f3r de besteg tronen er det bare veggene igjen. Huset
ligger like ved Hyde Park Corner.

Videre er det svmse hj3rnehuset ved arle Arch fullsten-
dig ddelagt. Det samme gjelder jddefirmaet Lewis i Oxford Street.
Dette er helt jevnet med jorden, og det er flere kvartaler
Oxford Street som er borte.. .

I Tottenham Court Road er det.en dryss av hus p. begge
sider av gaten som nå bare er ruiner. Regent Palace hotel, jö-
denes yndlingssted er ogs truffet9 og av huset nedenfor Odeon
er.det bare ytterveggene igjen. law Court er helt Jdelagt.

De enorme varelagre i (..?..) er.videre oppbrendt, og
East End er en eneste ruinhop. Det oser av råtne lik som man
enda ikke har rukket å grave opp.

I strdket ved London Bridge er flere gater sperret
for å skjule for folket hvad er hendt. •

Alle jernbanestasjonene er truffet. I det hele tatt cr
det håpl3st å nevne opp alle skadene.

Jeg har også bare tatt med de mest kjendte distrikter
men det ser like stygt ut i andre deler av byen.

Hvordan er det Schancke Jonassen? Er det noe som ikke
stemmer med det som jeg har sagt?

Mine avsldringer er kanskje en strek i regningen
for DeM.

Jeg kommer igjen en annen gang med mere om mine opp-
levelser i England og Scotland.

Landbruksmarkedet.

O.R. 12.20.
Det var ingen endringer på frukt- og grönnsaksmarkedet

idag. Stort sett er det tilstrekkelig av alle vareslag bort-
sett fra gulerötter og kålrot.
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1-rsdacen for N.S.'s m;ktovertaulsP.

O.R. 11.15.
I anledr i-3rsdagen fol :enal Samlings maktoverta-

gelse behEind1e kcit. statsrd Gulc=d Lunde og stabsjef Or-

vard Sether i Jer i Pritt L'ag den aktuelle situasjon.

O.R.
Ripcp da .t Ti1iy rrievunborg ga i dagens Aktuelt

en oversik G-Ci 3, i piopagaiido L".Lnsikt og m41. Innholdet
kunne ikke

V3rvarse1.

S.B. 22.15.

Vestkysten &
Vnernomrdet: Svak vind. For det meste opp-

holds=. Sakte fallende tempe-
ratur.

Norrlands fjelltr.: Svak vind. Oppholdswar. Pallende
temperatur.

Nytt fra Danmark.

D.E. 20.50.
I Kbbenhavns Borgerr4d idag ble det vedtatt 4 fast-

sette uforandrede gass- og elekt±isitetspriser for neste kvar-

tal. Elektrisitetsforbruket er g4tt ned med 315.

D.R. 20.50.
4 beskjeftigelsesfilmer vil om kort tid bli forevist

p4 alle danske kinoer.

D.R. 20.50.
Den nye sognekirke i Vejle innvies sindag.

D.R. 20.50.
I an1edning kongens födselsdag imorgen vil kongeparret

foreta en.rundtur gjennem Ubenhavn. Om kvelden vil det bli

fastforestilling i Det Kongelige Theater.

Nytt fra Finnland. 


D.R. 20.50.
Levnedsmiddelindeksen i Finnland steg siste måned

med 3 poeng til 145.
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Nytt fra Sverige.

S.R. 22.00.
Hires leder statsrd G3sta Bagge fastslo iaften i en

tale i Auditoriet i Stockholm st hovedform4let med Sveriges
politikkVar holde seg utenfor stormaktskrigen.

Om det nordiske smarbeid uttalte han at skj3nt Sverige
3nsket opprettholde dettc =srbeid og videre =et sterk
sympsti for de h4rdt rammede nbostater, nAtte dette ikke ha
til fölge at Sverige ble drtt inn i krigen p4 den onne eller
andre siden.

Tilslutt foreslo statsr4d Bagge oppl3sing av det kommu-
nistiske parti.

S.R. 19.00.
L 1940 ble dct i Sverige sl ,ktet 538.000 dyr eller ca.

144.000 mcr enn gret f3r, d.v.s. dot hiieste tall pg m-Age gr.
Hittil igr er det sl'ktet 242.000 dyr. Svinesl-ktingen viser
fortsatt lsve sifre.

S.R. 19.00.
Brendselskommisjonen har vedtatt 4 ls hoteller og pen-

sjonater under vise-omstendigheter•f4 badcyann til sine gjester.

S.R. 22.00.
Ved salget av "Sverige i vapen" er innko=et 84.000 kr.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Nordmennene må av i sine ullte er til den t ske kri Smakt.

Reichskommisar Terboven har i forordning av. 26. sept.
bestemt at ulltepper som tilhörer norske borgere, norske for-
retninger o.l, kan kreves avlevert til den tyske krigemakt i
Norge.

Hele avleveringen skal nå finne sted innen den 30. sept.
Unnlatelse av å etterkomme denne bestemmelee eller forsök på
å omgå bestemmelsen vil medft5re påtale av det tyske politi.

I de nordligste fylker og i krigsherjede distrikter vil
plikten ikke bli gjort gjeldende. Det vil også bli tatt hen-
syn til dårlig stillede familier.

Oslo-avisene kommenterer de konst. statsråders utnevnelse til

ministre. 


O.R.11.15.
Oslo-avisene skriver i dag om Reichskommisars betydnings-

fulle tale i går da de konstituarte statsråder ble utnevnt til
ministre.

"Morgenbladet" ekriver:
Reichskommisar Terboven kan v?ere sikker på det noeske

folks takknemlighet for den åpne og greie måten som han talte
på.

"Fritt Folk" om Meidells tilbaketredel5e:

O.R.11.15.
1 lede Sosialdepartementet i dette året har krevd sin

mann fullt ut. Professor Meidell kan se tilbake på sitt
statsrådsår med den sikre forvisning at han har gjort sitt
beste for sitt land og sitt folk, og at ingen kunne ha gjort
det bedre.

T sk bokutstillin i Oslo.

O.R.18.00.
I dag klokken 12 ble den tyske bokutstilling åpnet i

"Håndverkeren". Blant de frammötte gjester var Reichskommisar
Terboven, N.S.'s förer Quisling og mange andre framstående
repxesentanter for Det tyske nasjonalsosialistiske parti og
for Nasjonal Samling. De to tusen bind som utstillingen om-
fatter er en gave til det norske folk. Etter at gaven var
blitt overlevert, takket Gulbrand Lunde på vegne av "Kultur-
og Folkeopplysningsdepartementet".
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Fiskerimeldin .

Sildefisket:
Bergen er det innkommet ca. 5000 skjepper sild. Fra

Ålesund meldes 0121 steng på 400 hl. småsild.,

ildefisket siste uke:
Småsildfisket siSte uke viser fortsatt dårlige fangster.

Fisket har vmxt dårlig i 21esundsdistriktet. Det meldes om
dårlige fiskeforhold i Tröndelag siste uke. Også i Nord-Norge
har fisket hele uken vært preget av dårlige fiskeforhold.

Lndbruksme1ding.

Statens innkjöp av korn går jevnt framover. Det er
alt:innme1dt 10 000:tonn korn. Som en-god nummer en kom-

Mer hvete med 3 500 tonn.
Som tidligere meddelt må kornet leveres snaxedst mulig.

De som leverer tidlig kan gjöre regning på h5yere prip enn
dem som kommer senexe.

Det skal i år framstilles et nytt brödmel som skal be-
stå av hvete, rug, bygg og havre. For at dette melet skal
kunne bli så godt som mulig e det nödvendig at særlig bygg
og havre levexes så snart som mulig.

Den gode tilförsel av blomkål fortsetter, men avgangen
er også god. Ellers er det også jevn god tilgang og,avgang
for alle gr8nnsaker.

Det kommer nå mindxe med ePlex til Oslo, og det begynner
også å bli knapt med pmrer.

I dag kom det femti n:luteslakt til Oslo, men ellers var
d t.lite av alle slag.

Årsavlin en i Sandar.

O.R.18.00.
Herredsgartneren i Sandar forteller at det blir et nor-

malt epleår i år. Potetavlingene blir så store som
i fjor, men det skyldes at det i år er blitt dyrket mer grönn-
saker enn för om åxene.

Sönda 28. se t. ex un dommens kam da i Oslo.

O.R.11.15.
Ungdommens kampdag i Oslo skal holdes söndag den 28. sept.

Programmet for dagen blir:

Klokken 11: Ungdomsgudstjeneste i Vr frelsers kirke

(Fortsatt).
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Un dommens kampda . . . fortsatt).

Klokken 13 bekranses Ibsens og Björnsons graver..
(Det var visstnok N.S.U.F. i Stor-Oslo som skulle fore-
ta bekransningen).

Klokken 18: Stort kampmbte i Klingenberg kino.
Minister Axel Stang taler.

Stort internas'onalt fri-idrettsstevne i Oslo sbnda .

O.R.18.15.
Charles Hoff fortalte först at söndag vil bli en stor

idrettsdag i Oslo. Da skal det nemlig holdes et virkelig
stort internasjonalt fri-idrettsstevne pf!'.1 Bislet.

På spbrsmål fra Hoff torteller . •. . Carlstad at seks
dansker og alle våre beste hjemmelige idrettsmenn kommer til
å delta. Danskene skal starte i.100 m., 400 m., 800 m.,
3000 m., kule, diskos og spyd. Dessuten blir det dansk lag
i 1000 m., stafett.

. De seks dansker repreSenterer det beste av dansk fri-
idrett for tiden.

Videre forteller herr Carlstad at både danskene og våre
egne fri-idrettsgutter er i. ein beste form for byeblikket.

Det mest spennende oppgjbret koMmer man sikkert til å få
på 800 m. idet Per Lie og den gode danske mellomdistanselbper-
en Spangerheim stiller opp her.

Stevnet vil bli.noe ekstea for publikum, og Carlstad håper
på fulle tribuner. Den beste ddrett vil bli servert. Dessuten
blir dette stevnet det siste fri-idrettsdstevne hex hjemme i
sommer.

Etter samtalen med Carlstad.fortalte Hoff at også Norges-
mesterskapet i tennis skal holdes denne helg. Arrangementet
finner sted: på "Ready"s baner. Deltagelsen blir meget god.

denne forbindelse ville Hoff nevne at det var gjort
store:forbedringer i organisasjonen av norsk idrett siden
Norges Idrettsforbund tok fatt. Det er nå meget letterp for
idrettsmenn fra provinsen å få anledning til 4 starte I Oslo
enn tilfellet var fbr. jkonomien kommer heller ikke til å
hindre dem fra det lenger.

Videre går det en rekke fotballkamper i Norgesmester-
skapssexien av stabelen sbndag. Publikum vil få anledning
til å tippe.og tjene penger.

Håndballdamene skal også i ilden i helga.

Og til slutt opplysteHoff at våre beste skilbpere og
sköytelbpere alt har begynt kondisjonstreningen.
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Norske in eniirerkommet tilbake fra T sklandsbesn.
O.R.18.00.

En del norske ingend2irer kom i går tilbake fra en 3000km. 'itudiereise i Tyskland. En av deltagerne uttalteetter tilbakekometen at han hadde lmrtmeget på reisen.Vider,3 fcrtalte han at livet gikk sin vanlige gang i Tyskland,og at de.; bare kunnesees få merker etter den engelske bomb-ingen.

Verden_oa_yi:

Börsene i Lon'ton o New York. Ved Fritz Ihlen. 


De ste ukers meldinger fra 3stfronten har gjort etvoldsemtLintrykk i England og Amerika. Smrlig redde er manfor utviklingen i Syd-Russland hvox tyskerne stadig rykkerframover,

Vi har derfor lenge ventet på en melding som viserhvordar jödene reagerer på denne motgangen. Og ganske rik-tig, m.1dingene om fall på Wrsene i London og New York erkommei.

Det er en kjent sak at den rMe arme nmrmer seg sin kapi-tulasjon) og at den engelske og amerikanske hjelp til Sovjetstøter på vanskeligheter. Og med hensyn til slaget om Atlanter-havet taler tallene for seg selv.
‘11,

Interessantere er det at man nå begynner å innrömme dissetilstander også i EngIand og Amerika. Bade "Evening Standaxd"sog "Times" militw-,re medarbeidere har i de siate dager gjortsine lesere oppierksomme på den faxen som truer den ride arme.Og i en kringkastingstale fra London har marineminister Alet-ander gjort det samme.
I Amerika% er avisene kommet til det resultat at tidenarbeider for lysk1and. Det siste er en meget stor og betydnings-full innrömmelse.

Vi ser altså at både aviser og kringkastere i England og• Amerika maler et svart bilde av situasjonen. Derfor begynnerogså det britiske folk å bli utolmodige og forlanger handling.Svalbard og drap av norske kvinner og menn er ikke nok lenger.
Og tilsynelatende ex ikke stemningen blant jbssingeneher hjemme den aller beste I det siste heller.

Eller hva skal man si til fallet i skipsaksjer i den sis-te tiden?

0......11 11••• ••• ••    
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N tt fra Sveri e.

O.R.11.15.
En major i det svenske luftvåpen ble drept da et av

hærens fly i går forulykket under et landingsforåbk.

O.R.18.00.
Foruten det som ble gjengitt i gårsdagens NYHETSOVERSIKT

sa statsråd Gbsta Bagge i sin tale i går at Sverige måtte
gjbre alt mulig for ikke å komme med i storkrigen i Europa,
og at Sverige ikke måtte stille seg ut)rstående overfor ny-
ordningen i Europa.

O.R.20.30 på tysk.
Seks kommunister ble i Gbteborg i går dbmt til tukthus

for sabotasje.

Nytt fra Finnland. 


O.R.18.00.
Handelsminister Tanner ga i dag en mottagelse i Wien.

Han sa i en tale at hbstmessa i Wien er en hbymesse for tysk
årbeid og energi. Videre uttalte han at Tyskland og Finnland
sammen med sine allierte vil fbre krigen mot bolsjevikene
til en vellykket avslutning.

O.R.18.00.
Finske aviser skriver.i dag om den forverring som er

inntrådt i forholdet mellom England og Finn1and.
I "Soumi Sosialdemokraten" heter det: Finnland kan

aldri stole på en nabo som Sovjet som stadig bryter sine
lbfter. Og med dette land er det at England har inngått en
allianse.

En annen avis skriver: Finnland kan ikke lenger stole
på  England etter at det har gått i forbtnd med govjet.

Lytteforholdene er ikke blitt helt bra igjen enda. I dag

har mottagelsen vært normal om formiddagen og tidlig på

kvelden, men under nyhetssendingen på tysk kl. 20.30

forsvant Oslo plutseIig, og det var ikke mulig å höre

n£Len skandinavisk stasjon resten av kvelden.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Osloavisene om Fag1iteraturutsti1lingen.

O.R. 11,15.
Osioavisene skriver idag em fagliteraturutstillingen

i Oslo. Den literatur som er utstillet er gitt av dr. Wbbels
og avisene skriver ± i den anledning at eT en gave som det
norske folk måeknare meget takknemlig •f(vr. "Fritt Folk" skriver
bl„a. "Vårt land har alltid stått i gjeld til vårt store
broderfolk og nu er denne gjeld blitt ennu större. Vi skylder
den storsinnede giver hele folkets takk for denne Vennskaps
gave og vi skaI vise at dxn blir tatt imot i samme vennskapets
and som den er gitt i".

"Aftenposten" skriver bl,a. "Mange vakre ord er sagt
om samarbeidet mellom Tyskland cg Norge og at de ikke har vært

. tomme fraser vet vi nu ved dette beviset tå hvnrdan. samarbeidet
utnyttes"..

Nersk_Slloflulskujiolder.mötO i Osle.

O.R. 18,00.
Norsk Skogselskap skal i nr fremtid holde et mÖte for

å dröfte leveranseproblemer.

Ily.L_treka1lbrennin=1_21 .512.1.

O.R. 18.00
Det meldes at det iår er brent adskillig mere trekull

i distriktene omkring SItien enn tidligere.

Monument for L,B. Landstad.

O.R. 18.00.
Det har i lengere tid vrt arbeidet med å få reist et

monument for salmedikteren L.E. Landztad. Det meldes nå at saken
er kommet så langt at et. monument kan reises i(1944?).

Annar Rven gifter Se.

O.R. 18.00.
Den kjendte skilöper Jnnar Ryen giftet seg idag.

Nestsveitförer Per Jarl. om Un dnmmens Kampda.c.i.

O.R. 19.00.
anledning av Ungdommens Kampdag imorgen sÖndeg 28de

sopt, ble nestsveitförer Per Jarl intervjuet. Han åa bl. a. at
dagen feiresfor å vise Stor-Oslos befolkning at NSUF er
kjernen i den nasjonale ungdom som kjemper for et fritt og
selvstendig Norge. Videre ga han programmet for dagen. Vi har
allerede meldt om det fr.

Hensikten med dagen er å vise at den nasjonle ungdom
ikke stiller seg passiv eller uvil]ig overfor den stilling som
Norge nu befinner seg i. Den skal vise at ungdommen er takk-
nemlig over å,få v=e med å ta en hånd om Norges framtid.

 

Fortsatt.
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Per Jarl Fortsatt.

NSUF kan alle ungdommer i alderen 10 til 18 år og
for jenters vedkommende til 21. år bli medlemmer. De beste
av dem blir så uttatt til å kokime inn ji Hirden. Vi har våre
egne ledere og dessuten har vi jo vår egen ungdomsförer i
konst. Aksel Stang.

Det er i framtiden meningen å danne an slags Ungdoms -
stat. En stat i staten om vi vil si så, hvor ungdommen selv
skal få styre.

Dagens formål er forövrig å samle all nasjonalt tenkende
ungdom til en front.

På spörsmåk om det var mange fra NSUP i regimentet
"Nordland meddelte hr. Zar1 störsteparten av de norske som
er i regimentet Nordland og dessuten den Norske Legion er
hvervet i NSUF. Ifölge de siste meldinger han hadde så det ut
til at guttene likte seg meget gå godt der. Livet er jo hardt
og da særlig ved fronten, men guttene arbeider for en rett-
ferdig sak, sa han, og det vet de og de or visse på at seiron
er sikker. Det er så vårt håp at Oslo's befolkning vil slutte
opp om dagen og da særlig mtet i Klingenberg Kino imorgen
kveld kl. 18.00.

50 år siden Hans Aanerud ut a sin förste bok.

O.R. 18.30.
anledningen 50 årsdagen for utgivelsen av Hans ranerud's

förste bok ble det idag gitt et kåseri om dikterens liv.

To danske arbeidere i Den Norsk.2_11u121._

O.R. 18.15.
To danske arbeidexe som har meldt seg som frivillige

i don Norske Legion ble idag intervjuet i kringkastingen. De
fortalto at de hadde arbeidet med forskjellige i Trondheim en
tid, men så besluttet de seg til å melde seg inn i Legionen.
Få spörsmål om hvordan de som arbeidexe kunne finne på å melde
seg til kamp mot Bolsjevismen sa de at de hadde höstet så mange
skuffelser med hensyn til forholdene i Sovjet cg eller blandt
kommunister ute at de fandt ut at nosjona1socialismen var det
eneste riktige styresett og da kunne de ikke gj3re noe annet
enn kjempe for dette styret.

år siden tremakts akten ble underte net.

O.R. 1820.
I anledningen årsdagen for undertegnelsen av pakten

mellom Tyskland, Italia og Japan ble det idag holdt et foredrag
am denne pakten. Mottagerforholdene var på denne tid ikke særlig
men det lot til å vwe Fritz Ihlen som holdt foredraget. Han
betegnet pakten som en sikkerhet for Den Nye Ordens seier både
i Europa og i jstcn.

Fiskerimeldinur...

O.R. 12.20.
Om sildefisket meldes fra Haugesund at der er tatt

steng på ca 130 hi. i 3ystesu .
Til Bergen meldes at der er oppfisket ca 600 hl. ved

Vilnes.
Til .?,.lesund meldes om 2 - 300 hl. i Hjörundfjorden.

Fortsatt.
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Fiskerimeldin er. Fortsatt.

Fra Trdndelag meldes at der i uka som endte 22de sept.
var dårlig med sildefisket. I Stjdrnfjorden har det dog vært
gjonnomsnittlig bra fangster. Dot har vært gjort nattfangstor
på 2000 til 4000 hl,

I Brannfjorden er det gjort endel steng, vesentlig p4
garn. Forövrig har garnfisket vært smått. Best her det vmrt
i Trondheimsfjorden.

Nyttire tEveri_ze.„

O.R. 11,15,
Fra Stockholm meldes at saken mot den engelskmann som vi

omtalte i var NYHETSOVERSIKT nr. 152, 23de sept. nå.er blitt
forkastet da det ble fur=t at den savnet noe grunnlag for
videre rettslig forfdlgelse.

S.R. 19.00.
Kommercialkollegets sjötekniske konsulent, Bergström

meddeler at over 400 sjdylykker er rapportert siste år.
Störsteparten av disse faller på krigsforlis som også har
krevet adskillige menneskeliv. Han legger vekt på at livbåts-
manövrer må holdes hyppigere og grundigere.

S.R. 19.00.
Dagens stdrste bidrag til,Nasjonalhjelpen til Be

etterladte etter dem som ble drept ved Jagerulykken kom idag
fra USA med en gave på 1000 dollers. Dessuten har marinens
lotter i Landskrone sqmlet inn godt og vel 10.000 kroner.

S.R. 19.00.
• Den akademiske landskamp i friidrett mellom Sverige
og Sveits er nå begynt. Etter fdrste dag leder Svorige.

O.R. 18.00.
Det nyutlagte svenske statslån dker hurtig fra dag til

dag. Gjennomsnittlig tegnes for ca 30 millioner om dagen.

N tt fra Finnland.

O.R. 18.00.
Finske fly har igår bombet jerbaneanleggenc,i Petrovskoi

og havneanleggene i (Lohovskaia?). Under kampene igår ble ialt
14 sovjetfly skutt ned av finske jagere eller antiluftskyte.

O.R. 18.00.
Ved 23 tiden ikveld starter det förste tog fra Helsinki

til Viborg på l r.

O.R. 11.15,
Huvudstadsbladet skriver at å slutte kampen öst for den

gamle finske grense vil vmre det swmme som å ödelegge seg selv.
Det vil også vmre en urett mot den seierrike finske hmr.
Besettelsen av de områder som det nu kjempes for vil vmre det
sikreste middel til å oppnå det mål som vi har satt oss, nemlig:
en trygg og varig fred.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ungdommens kampdag.

O.R. 18.00.
Den nssjonal-socialistiske ungdoms kamtdag i Sto

r-Oslo

åpnet idag kl. 08.00 med on flaggparade på Yuong
storvet. Sam-

let gikk så unghirden og ungdomsfylkingen til Vå
r Frelsers

kirke hvor pastor Gjerding talte over dagens tek
st. Han satte

bl.s. som opgave for ungdommen å verge om kriste
ndommen og dc

kristne idealor. Tilslutt sang man Mud signe vå
rt dyre fedre.=

lsnd" og"Ja, vi e1sker".

Scnere på formiddagen ble det nedlagt kranser på
 Ibsens

og B.j3Insons statuer i Studonterlunden. Et pikek
or fra jente-

hirden sang "Js, vi elsker".

Kl. 18:00 v2r .det arr ngert et •stirre "kampmåte" i

Klingenberg kino, hvor bl.a. også 0s1os fylkcsl
eder Throndsen,

"minister" Fuglesang og andre norske "ministre"
 var tilstede.

"Minister" Stang holdt hovcdtalen. Et utsnitt bl
e gitt over

radioen kl. 18.40.

Stsng var akkurst iferd med å tale om endel russ
iske

krigsfanger han hadde sett, som hadde med seg AB
C-en til fron-

ten for å IT.sre å lese, da mikrofonen ble koblet inn.

Det vilde ha •=t en sund skole for våre hjemlige

,singer hvis disse krigsfanger hadde blitt vist f
rem i Studen-

terlunden sammen med de russiske kanoner, uttalt
e han bl.a.

Dette ble etterfulgt av bifa11.

En stor stund for meg var inntogot i Sslla, fort
satte

han. Vemodig var det imidlertid å se det finnsk
e og tyske

flagg bli heist, mens vårt eget varm savnot. Hvis
 vi hadde

hårt på Vidkun fluisling for år siden, .bchrvde de
tte ikke

ha skjedd. Hvor er det blitt av de nordiske folk
? En stor

•del overlater simpelthen finnene til å kjempe V
T kamp alene.

Våre jåssinger har sviktet Finnland, og står nå 
sammen med

Churchill og bolsjevikkene mot Finnland. Tfleres
 sympati er

.flyttet over ti1 bolsjevikkone. For en tid side
n sa jeg at

det haddc v2rt gledclig å se norske nordfjordhe
ster ved fron-

ten derborte..Til dettc svaTte London et de nors
ke Vinder

neppc var cnige mcd mcg. Jeg har dog den fsste t
ro at bjn-

dene i sitt hjerte gjerne vilde hs wert med i de
nne kampen

mot barbaliet. r)et fikk jeg selv et levende -inn
trykk av

forleden under et besåk i en liten fjellbygd hvo
r hele 11

av bygdens unge menn deltar i regimentet Nordlan
d.

(Bifall)
En gård alena har avgitt 3, fortaltc f.eks. en k

jekk hird-

mann meg.
(Bifall)

Det nye Norge har sendt langt flere frivillige d
enne gang

enn under vinterkrigen til tross for all begeist
ringen og

de store pcnuinneamlingene. Det er ikke
MOTG cnn ryggsek-

kone igjen av den hjelpen.

Stang fortalte så at han på råd fra Quisling had
de

brugt tiden ved fronten til å lese Snorres skild
ringer av

nordmennenes innsats i Gardariket, og kom derett
er over på

ryktesmedingen i Norge. (Fortsatt)
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Stan_u_tale.

(Fortsatt).
,De av ungdommen hjemme som spreder alle disse ryktene,

sa han, mangler både ide (); mål i livet. .Hvad betyr vel alle
disse rde toppluene de.pynter seg med?.Det rette navn p?.1, dem
er "nisschirden".

(Stor begeistring)
Selv et slikt landsgavnlig tiltak som hjelp til jordbruket er
blitt sabotert. På en skolc i Oslo f.eks. nektet elevene å
vwe med.

(FY!)
I det hele tatt 'er det sörgelig å were Vidne til passivi-

teten i det norske folk idag. Det st3.r•til dere ungdom s gjen-
vinne det tapte. ampen or nok hård og lang, men den kan ikke
stanses. Sett dere store mg.1 og kjemp mad blanke våpen. 3=en
skal vi bringe Norge sin plass i det nye Europa.

Heil og

(Difall og hirdsang).

10 vci2rbeiderefryktes omkommet,

22.00.
10 veiarbeidere som igår tok sca, ut på et vann i Gud-

brandsdalon cr ennå, ikke kommet tilrettc og man fryktcr for
at de alle er omkommet. Båten cr funnet tom på str nden.
Det var vindstille helc dagen og alle var sv3mmedyktigo.

Hr. ryktesmed og fru intant.

0.r.. 18.35.
Oslo radio oppvartet med en underlig sketch ikveld

hvori fru intrigngt bestilte rykter hos hr. ryktesmed direk-
te levert.fra hoffleverandören ryktecentralen i London, ek-
sperten på gift. Fargen skulle Werc den blodr3de, som også
den politiske motekonge biskop Beggrav var tilhenger av, og
betalingen skulle skje med det gullet som ble stjålet ifjor.
Det skulle settosigang en kampanje for å hindre folkot i å
:enke nasjonalt.

Det var ikke verdt å komme med at Roald Amundson
hadde gått iland i Nord-Norge med 30.000 ekkimoor, for det
var farlig å novne Eoald Amundsons navn. Han var nomlig en
ekte nordmann han, og vildo aldri ha tenkt på å stikke av
som Riiser 1,;arsen og andre, eller sitte tilbords med "x-kon-
gen" som i taler "behandlet blokadons virkninger på sine
egne landsmenn".

Foran dette spiltcs "Ryktemarsjen" som "Dagens melodi".

"Verden og Vi" gjldt tilbkotrekkingon til Darelen.
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O.R. 18.15.
P. den "store idretts:ndag" idag blo det if3lgo

Storm S3rfle oppnådd bl,a. fölgcndo rocultater undor det sk1dte
internasjonalo stcvne på Bislot:

	

800 m. 1. Dansken Spanheimor 1.56.1
Per Lie 1.56.2
Hans Bråton, Eidsvoll 1.59.5
Röd (Ga opp)

Dette var et "usedvanlig spennende og morsomt löp".

100 m. klasse A 1. Jang Rasmussen, Danmark 11.0
S3ron Nilsen, Danmark 11.1
EngLlsen, Borgen

klasse B 1. Rolf Fjorborg, Oslo politi 11.1.

	

400 m. 1. Wang Rasmussen, Danmark 50.5
Eilert Lund, Homing
Birsteng.

Diskos b e vunnot av Olav RoPpen med 43.20'm.

Do hciaropene som kunne hircs var over all måte ynke-
lig . Startor var Silverstrand.

Nytt fra  Danmark.

S.R. 22.00.
det nye danske statsln er det hittil tegnet

100 mill. kr.

Nytt fra Finnland. 


O.R. 18.00.
Uusi Suomi skriver idag at stridon ikko er slutt

ennå da arbeidet fr4mdolos cr uferdig. 7'innland kjmmper
nå for fredon os trygshcten.

S.R. 19.00,
Helsinki hadde idag sin :Uirste flyalarm siden 2 sopt.

Faren ovor gikk etter 20 minutter. De få bombcnc som ble
sluppot kom fra stor hiidc og falt alle i vannot. Også Kotka
ble bombet idag.

Finnske fgero utfirte igå'r 10 bombeangrop mot
jernbanelinjen til Petroz3,vodsk.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Bidragene til de omkomnes etterlatte  strbmmer inn.

O.R.11.15.
Riksbkonomisjef Hansen i Nasjonalhjelpen opplyser til

Aftenposten at bidragene til de etterlatte til dem som omkom
under senkningen av "Richard With" og "Barby" alt er begynt
å strbmme inn. Det stbrste bidrag hittil har vært på kr. 30 000,-
Ökonomisjefen henstiller til dem som vil sende bidrag, å gjöre
det så hurtig som mulig.

Flere N.S.-protestmbter. 


O.R.11.15.
N.S. holdt i går protestmdte på torget i Tromsö mot

den engelske piratvirksomhet ved Norskekysten og bortfbrelsen
at nordmenn fra Svalbard, Fylkesfbrer Fredriksen talte og
ble hbrt av en stor menneskemasse.

Stygg drukninzsu1ykke i Lesja. 


O.R.18.00.
Det har hendt en stygg drukningsulykke på Gautsjben i

Lesja hvor elleve mann antas omkommet. Ulykken har antagelig
funnet sted torsdag formiddag ved 11-tiden. De omkomne var
veiarbeidere som skulle ro over Gautspen. Men da man ikke
hadde sett noe mer til dem så sent som fredag, begynte man å
nære engstelee, og undersbkelser ble satt i gang. Båten ble
funnet fredag ettermiddag, men det har ikke vært noe spor å se
etter mennene enda letingen har pågått hele tiden siden. Ulyk-
ken er så meget uforståligere som alle ombordværende var svbmme-
dyktige. Det antas imidlertid at båten enten har kantret eller
at den har tatt vann, og at det så er oppstått panikk. På den
måten kan det forklares at ingen ble reddet. Sokningen fort-
setteT over hele vannet.

En trist og tung stemning hviler over Lesja etter ulykken.
Den har gjort et sterkt inntrykk blant bygdefolket, og den an-
sees for å være den störste ulykken som har rammet bygda i
manns minne.

St eks los'onsulykkei Holmestrand. 


O.R.18.00.
Det har funnet sted en stygg eksplosjonsulykke på kaien

i Holmestrand. En bryggearbeider ble drept, men det er helt
merkelig at ikke flere menneskeliv gikk tapt da eksplosjonen
var meget voldsom.

Bauta over biskoppJohan Lunde avslbrt i går. 


O.R.11.15.
Den hbytidelige avslbring av bautaen på biskopp Johan

Lundes grav fant sted på Vår frelsers gravlund i går.
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Fiskerimeldin .

Sildefisket:
Fra Haugesund meldes at det i Hardankerfjorden er sattsteng p!,. 100 h1. småsild siste ddgn.
Til Bergen er det innkommet 7000 skjepper småsild.
I l'ilesundsdistriktet er det siste ddgn satt steng påtilsammen . . . hl.

Brislingfisket:
Alle innkomne meldinger viser at det fremdeles gårsmått med brislingfisket.

Landbruksmelding 2,.

Det er ingen nye maks. priser på grdrinsaker i dag.,De stående maks. priser gjöres gjeldende til og med söndagden 15. oktober.

Det var i dag bra tilgang på de fleste grdrinsaker.Det fortsetter å komme f5xstek1asses blomkål om dagen.:Det går opp og ned i tilfdrselen av gulerdtter,. men deterStort'sett nok til dekke behovet. ,Enda slenger det noenbönner.
.Det er blitt liten tilförsel aV epler. Det som kommerer vesent1ig höstepler.

Tilfdrselen av slakt har tat-Lseg litt opp hva naut oggris angår. Av andre slakt pr tiIfdrse1en som fdr.

Fra og med den 1. oktober skal kjdttrasjonering settesgang i hele,det sdndenfjellske Norge. Det er i dag blittsendt ut en liten brosjyre med veiledning med hensyn tilrasjoneringen aV kjdtt.
Det vil bare bli fremstilt seks slags pålegg, og til-delingen av pålegg vil skje i forbindelse med kjöttildelingen.• Det kommer til å bli en rettferdig ordning._

To hundre k å beite i Jstfoll. 


O.R.18.00.
Det har i sommer gått en stor flokk kyr på beite i Indre3stfo11. I alt har de vært to hundre dyr; De er blitt pas-set av en gjeter:

Norsk industriforbund 50 år.

O.R.11.15.
Norsk industriforbund kan i dag feire 50 - årsjubileum.Hbytideligholdelsen fant imidlertid sted på et stoxt WteOslo lbrdag.
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Tillitsmannsmdte i N.. i jst-A der.

O.R.18.00. •
går holdt•NS i jst-Agder tiliitsmannsmöt i Arendal.

135 tillitsmenn var mött fram. På mdtet ble det sendt tele-
gram ti1 Quisling hvor det ble protestert mot den britiske
senkning Utenfor Norskekystan soffl krevde to hundre nordmenns
liv. "

Bauta over to norske soldater.

O.R.11.15.
• (Navner og sted kunne ikke oppfattes).

Det ble igår avalört en bauta over to norske soldater
som falt den 23. april i fjor. Kåptein Helge Ldvland holdt
talen.

Oslo-avisene

vier i dag det store omringningsslaget om Kiev som
ble avsluttet lördag, stor oppmerksomhet.

"Aftenposten" skriver:
Resultatene er store. Erobringen av Ukraina betyr at

Sovjet har mistet store g viktige deler av sitt industri-
sentrum.

"Nationen" skriver:
Kjempeslaget ved Kiev overgår alt som vprden har sett av

krig.

"Fritt FOlk":
Slaget'ved Kiev er uten sidestykke i historien. Aldri

har så mange mennesker vært i Virksomhet på en gang, .og aldri
har resultatene vmrt så store.'

B'drneb s f.erde foredrag. 


O.R.18.00.
Tirsdag klokka 18.45 holder Willy Björneby igjen et

av sine oppsiktsvekkende foredrag. Foredragets tittel er denne
gang: "Englands vaklende moral".

Vinter i Moskva.

O.R.18.40.
Programmet var opplesning av en bok."yinter i Moskva"

som er skreVet av en amerikansk journalist som har oppholdt
se i lengere tid i Sovjet. Pör opplesningen ble det fortalt
lytterne at denne boka er anerkjendt som en av de.beste som
noen 'gang er åkrevet oM SOvjet.

Det var noen rystende skildringer av myrderier og
hungersnöd.

Radiosendinger mandag. 9. sept.
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Kam ene omkrin Kiev skildret av en nordmann.

Interv'u med norsk kutelna Felix Andersen. 


O.R.18.15.
Så vidt vi kunne höre het intervjueren Hartmann, og

intervjuet hadde visstnok foregått på tfronten. Hartmann (?)
forta1';e först at kampene raste omkring dem. Om kaptein
Felix Andersen ble vi fortalt at han er den eldste av de
norske offiserene i SS-våpenet.

Av kaptein Andersens opplysninger gjenvir vi:
Det har vært uendelige vanskeligheter å uvervinne i

kampene i Ukraina. Det er den gjennomförte motoriserte krig
som föres. Det er ikke bare tyskerne som har motorisert
materiell, men også russerne har det. Men det er meget vans-
kelig å bruke dette materiell når veiene mangler.

Nordmennene ble dessuten tidlig oppmerksomme på at
basillene var like farlige som russerne, så å ligge i hus
har derfor bortfalt.

Detse felttog har vært det hårdeste hittil i krigen.
At kampene har blitt så hårde skyldes også at russerne har
skaffet seg de mest moderne våpen. Det har de imidlertid
fjort etter vinterkrigen mot Finnland. Men nordmennene i
SS-våp7n7T-er'likevel i godt humör og går til kampene med
liv og lyst. SS-våpe ets norske soldater går idag mot Russ-
land, men man må ikke glemme at SS-våpenets norske soldater
ikke bare er kommet for å gå mot Russland, men også for å gå
mot England.

Russerne er vel de seigeste forsvarssoldater som tenkes
kan. De er besatt av en stor fatalisme og overgir seg ikke,
men kjemper til siste pust. Likevel har nordmennene nådd sine
mål nar de har rykket fram.

Blant nordmennene i SS-våpenet finnef man også gutter
som ikke har Vmrt borte fra hjemmet för. Av og til kan det
vel være litt tungt for dem, smrlig fordi det er så sent med
posten. Og dessuten har det også forekommet at folk hjemme
har forsökt å ödelegge for de guttene som er her. Det er blitt
spredt rykter om dem, og det har til og med hendt at man har
pr3vd å 3delegge for dem ökonomisk.

Men de nordmenn som er her ved fronten har utf3rt sitt
krigshåndverk godt. De norske SS-soldater har Lært tyskerne
å kjenne, og de har fått god og rett forståelse av det tyske
folk. Videre har de lmrt den gode soldaterånd fra tyskerne.

Tjenesten er hård,Gmen så blir det også gjort mye for
soldatene her. På alle mater blir det vist dem stor hjertelig-
het,

heten,
Vi når fram til forståelse av samhörigheten og raselik- .41%
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"Verden o vi":

Utvidelsesmuli hetere i det euro eiske ordbruk.
Når hele det europeiske kontinent er blitt avskåretfra de oversjbiske land, er det klart at Buropa må gå tilen intensitet i sitt eget jordbruk som aldri fbr.
Statistikken viser at jordbruket i Europa i enkelte landligger langt nede sammenlignet med andre land. Det skyldes atmulighetene ikke er blitt like godt utnyttet i alle land. Så-ledes er det distrikter i Frankrike hvor mulighetene ikke erutnyttet til det ytterste, men tyskerne er gått i gang med åbke det dyrkede areal i dette land.

Rotvekatdyrkingen må bkes i Europa. På den måten vilkontinentet trenge langt mindre av kraftfor. Dessutenmå mange land bke saueholdet. Det siste gjelder i höy gradfor Norge.

Tyskland har bket sin melke- og smbrproduksjon sterkt.det hele har. Tyskland vist veien. Den store bkning i dettyske jordbruk viser hver langt et golk kan nå når det barestår enig og samlet. Andre land i Europa må fölge Tysklandseksempel.

Den britiske sulteblokade overfor Europa har såledesslått fullstendig feil. Det er et faktum som er klart i dag.Med den sterke bkning i det europeiske jordbruk er det heltumulig å utsulte kontinentet. Den skjebne som England haddetiltenkt Kontinentet kommer til å ramme England selv.

Jentehirden har fått fbrerskole.

NSUF har i disse dager satt sitt preg på Oslo. Menogså i andre deler av lar!det er NS-ungdommen i virksomhet.
Et eksempel vå det er jentehirden som nå har fått sinfbrerskole. NSUF g9,r inn for en bedre og sunnere ungdom, ogdet gjelder like meget jentene som guttene. Og jentehirdenhar vist et godt tiltak ved å opprette jentehirdens förerskole.

spbrsmål fortalte skolens bestyrerl,nne at skolensteoretiske oppgave var å kjenne fbreren og Nasjonal Samlingog å vite hva nasjonalsosialismen er for noe. Men det kommerogså til å foregå en kulturell opplmring ved skolen.
Skolen har plass for 25 elever. For å bli opptatt som

elev forlanges det at vedkommende er medlem av NSUF. Skolenligger på Ringsaker.
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Nïjt fra'Sverige. 


S.R.19.00.
Det nye svenSke st2tslån er igjen stegetbed k

'og 4ar nå nådd 145 Xill. kr.

N tt fra Pinnland.

En finsk jagerf1yåvde1ing vant i•går sin luftseier
nr. 101. Under vinterkrigen i.fjor skjbt,den.samme 'avde1ingen
ned, 189 bo1sjevi..kf1y'. • • -

vVvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).
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Uljtfra Norge.

Moskva 23.30 paa russisk.-
en lengere melding om arrestasjoner av norske embeds-

menn, lekger iloskva radio til tilslutt: "En annen sensasjonell
arrestasjon var ogsaa arrestasjonen av den norske nolitisjef
Jonas Lie som skjedde ved ordre fra Gestapo'. (meningen er vel
Reidar Sveen),

O.R. 07.00.
Àdskillige tusen har meldtseg som frivi1lige siden den

norskelegion ble dannet. Frivillige har latt seg innrullere
fra alle kanter avt landet mens England stadig fortsetter sin
wapagande for aa stoppe dette. Man har derfor /)lanlagt en
turne rundt i landet for aa komme i kontakt med folket og legge
frem for det vaart egentlige maal. Endel legionaerer har alle-
rede reist paa kryss og tvers gjennem Hedemark og Op-sland ut-
styrt med hifitalere og nror.i.agandamateriale. Møter ble'holdt paa
en rekke steder. _Aterpaa fnrtsatte man cevi Rendalen, og man
kan alleredenaa si at det hr LIitt vakt Stor interesse og for-
staaelse for legionens oopgaver.

O.R. 07.00.
Lt vellykket N.S.-m$te ble holdt paa Halden igaar.

Konst. statsraad Sehaneke og Erling B.figrnson talte.

O.R. 17.45.
''Landbruksdenartementet' har den 26 august1541utstedt

en forordAing om omsetning av tømmer.
IfØlge den nve forordning vil all t$mmeromsetning bli

underlagt s_wgdireÅoriatets kontroll. Overtredelser av for-
ordningen straffes med bøter inntil 100.000 kr., ved fengsel
inntil tre naaneder eller begge deler. Angaaende de naermere
enkeltheter henvises til dag=essen.

O.R. 17.5.
"Handelsdepartementet har den 25 august 1941 ustedt

en forordning om emsetningav saltsild herunder innbefattet
saltet storsild, vaarsild og islandssild. Omsetning kan kun
skje med tillatelse fra 'Handelsdepartementeti'. Undatt herfra
er dog eksnortlagene. Ogsaa fordeling innen landet maa ha
de-hartementets samtykke. Overtredelser straffes med bøter
inntil 20.300 kr. Forordningen trer i kraft straks.

Lahti 11.10.
Ifølgemeldinger innlønet over Stockholm har det de

siste .uker foreLaatt en rekke l'orhandlinger mellom Nasjonal
Samling og Terboven. Noe definitivt har ikke vaert offant-
liggjort, menmantror at ,a.sjonal Smling skal gis større
autoritet. Et mfifte vil bli holdt i Oslo fredag hvor
vil tale.

(Vend!)



Radiosendinper mandag 1 sePt.  1941.

Nytt fra  Danmark.

teutaohlandsender 13.00 paa tysk.
Deter blitt dannetilen ant$,-kommunistisk forening i panmax4k undarnavnet: Dansk Antitskommunisme.

D.It 11.30.
KSbenhavn har faatt en ny dagsavis, Siste Nytt„ hvi.sf enummerutkom idag,4 Ivisen inolitisk med E.H. iorte441,4311Unk ansvarlig redaktSr.

D.R. 20.35.
Den danske landbruksmini Bording holdt ikveld i

krigkastingen en tale om den nye jordlov og lov om sma bruk,

for den kommende vinter, erklaerte han. Noe maatte gj reafor?;
Noe maatte.gjøres for aa 1Sse arbelds1Sshetssp rsmaa1et

ailskaffe interesse for.landbruket ved en lov i denne retning.Ilangelen paa reamaterialer vilde e11ers ha medfSrt an meget ut-
bradt arbeids10shet.

For en uke siden ble d to lover vedtatt den enaforfOrbedringer i landbruket, og itextannen for op5rettelse avsmaabruk*
Ångaaende den fSrste lov kanenkeltheter innhentesant arbeidskontorer. Enhver jorabruker som Snsker aaØke saakerareal eller foreta andreforbedringer yil faa, til t.te saafremt projektet godkjennes av en dertil op,we kommite.Mange arbeids1Sse skulIe derigjennem kunne skaffes ÅrbeX,d.
Den annen lov ble nSdvendiggjort gjennem krigssituasjo-nen, Trisstigningen og andre forhold aom gjorde anskaffelse avsmaab.rukulønnsomt. Mere hjelp enn tidligere maatte derfor ydes,og det er datteloven tar sikte naa, Ved laanonptegelse vil

en 'tredjedel av laanet bli ydet gtan renter. Videre vilikke behSve aa betale renter det,f0rste aar,.og bare halVpar.,tea wax aaret etter.Dette gjelder laan Paa jord. For by.gr-eltaa1 er andre laan reduseres renten med likeledes en tredjeael.
rrelsea. at laanet avhenger4tdet bruk som tenkes kjSpt.
er imidlartidgjennemført ea øking sammenlignet med tid.4
re slik atman naa kan faa fra10.000 til 16.000 kr,

rre laan.

tyort 18.2t  !)aa fransk.
Detdanske utenriksdeoartement meddeler atvedtat41§aølukke alle konsulater i de tysk-okku .nerderzedua4tagelse av Paris,jiaag og Bruxelles.

k:ht fra Sverige.  

S.R.0 19.()0
4etst Karl Gottfried BjSrk er utnevnt til militaer

medarbeftler ved informatinsdepartemenWL
S,R. 19.00.

Den avenske forsvarsminister haropn~lt L. Tårn
til sjef foxk den kommisjon som skal un4ersSke spSrsmaalet
om en reorganiseri ay den svenske militaeradministrasjon.
8-.R.12.30.

Uirbinnelse 14deggingen $0311begynner idag,
henatilles aZlebi1eIre t 1 aaforeta As uendige forand^
ringer naa lyktene. 411 b kj ring under mSrkleggingen for-
byeSa.,aremt det ikke fme igger tvingende grunner herfor.
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ktt fra Sverige.

S.R. 12.30.
Det svenske damDski') Gunlaug som gikk paa grund ved Sim-

rishanu inorges, er igjer br&gt flott. Det viste seg imidlertid
aa vaere sas. lakk at det -)a,mytt m2a±te settes aa grunn.

Gairo 20.00 paa gresk
Det fire franske te1egram1ureaus StoclçholmkorresDondent

meddeler at f111:.en fra 0hurebill-Rk)oseve1t m tet er blitt for-
budt i Sverige grunnet den entusiasme den va te.

D..k. 20.50.
Den svenske regjering har vedtatt aa innføre kontroll

med straaforoasetningen fra idag.

Deutsehlandsender 16.00 paa tysk.
En tysk skole ble aaDnet idag i Stoekholm etter at tidlige-

re tyske skoler har vaert lUkket i 53 aar. jen nye sko12 som le-
des av dr. Dorf, faar 24 laeIere og for dette senester 172 ele-
ver.

Nvtt fraFinn1and,

Lahti 19.30 paa tysk.
Natt ti1 145rdag kolliderte det finnske motorsellskip

Gustaf av -ariehann med Btockho3mskinet ?olaris utenfor Stor-
kliDDen fyr. Gustaf fikk betvdelig skade oc maatte gaa inn
til'Relmar.

Lahti -)au finnsk,
Finns Teleramtureau har paa autoritativt hold faatt

olyst at utenlandsks rykter o1m el seperat freds1evege1se
Finnland er fullstandig grunn1 se.

vvvvv VTTTV vvvvy
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