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Raalosendinger onsdag 31. des. 1941.

Oslo Radio nyttårsaften.

I dag, nyttårsaften, har Oslo Radio stått helt i tys-
kernes tjeneste. Fra kl, 15.00 til 18.00 ble det sendt et
tysk soldaterprogram, og etter de norske nyhetene kl. 18.00
kom det igjen et program for tyske soldater: "Lieder und
Arien,"

	

Kl. 19.00 overfbrte Oslo Radio sammen med de fleste
europeiske stasjoner fra Smolensk til Paris - der Fthrers
Tagesbefehl, lest av dr. Wbbels.

Irigen av de skandinaviske radiostasjoner sendte de siste
kveldsnyhetene i dag.

I formiddag var lytteforholdene fra Oslo meget dårlige,
så det er bare lite vi har ftt med frt formiddagssendingene.

Saken om de norske skipar til den svenske högsterett.

D.R.17.35.
Saken om de nor,,ke skipa i Wteborg er av den engelske

regjerings sakföxere innbrakt for den svenske h3gsterett.

Erlinek_pjörnson får sölvmedal'e

o "Aulestad"_overtas av snnen Harald. 


O.R.11.00.
Opplands landbruksråd har tildelt gårdbruker Er1ing

Björnson snvmedaljen for initiativtrikt virke for landbruket
Oppland.

O.R.18.00.
Under en 1Wytidelighet på "Aulestad" i d3g ga Erling

Bj3rnson gården til sbnnen Harald. Erling Björnson har drevet
"Aulestad" helt siden han overtok den etter BjJrnstjerne
Björnson.

I en meget utydelig kommentar til begivenheten fortalte
Oslo Radio at det var helt naturlig at Erling Bjdrnsan var
medlem av Nasjonal Samling.

Stor brann i Arendal.

O.R,18.00.
Elleve mennesker ble husvilde da to hus brente ned i

Arendal i går kveld.

Komponisten Aspestrand dbd. 


O.R.18.00.
Komponisten Sigvart Aspestrand ddde i formiddag 85 år

gammel,
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Av landbruksmeldingene i dag 


kunne vi bare oppfatte at tilfbrselene til Oslo har vP2rt
slettere i juleuka.

Nye kort fox trelasthandel.

O.R.18.00.
Alle kjbp- og mellomhandelkort for trelast som er utstedt

i perioden til 31. desember, blir ugyldige og ulovlige fra
nyttår. Folk som driver salg av trelast må derfor skaffe
seg nye kort,

Skog- o *ordbruksnytt.

O.R.18.00.
Det blir stordrift i skogene i Aust-Agder i vinter.

I en melding fra "Landbxuksdepartementet" heter det at
let åpne åkerareal i Hedmark fylke vil bli utVidet med
7900 dekar i löpet av 1942.

Nytt fra  Danmark

D.R.11.30.
Falsterbrokanalen blir åpen fra nyttår. Arbeidet med

kanalen har tatt to år. Den skal holdes åpen hele dögnet.

D.R.11.30.
Utenriksministeriet har gjennom konsulatet i Singapore

mottatt en jule- og nyttårshilsen fra dansker som er bosatt
på Malaya.

D.R.11.30.
Kbbenhavn politis påminnelse om at mörkelegningsbestem-

melsene må overholdes har forledet mange til å tro at bestem-
melsene skal skjerpes fra nyttår. Det er imidlertid ikke
tilfelle, Det gjelder bare at de herskende bestemme1s.er blir
nbye overholdt, og det er ikke innfbrt noen forandringer i
prinsippet. Det minnes også om at bestemmelsene er ensartet
for hele landet.

D.R.17.35.
Argentina har overtatt fire danske skip.

D.R.17:35.
H. M. Kongen skal tale i radioen nyttårsdag kl. 18.00.
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NLI_fra Sverige. 


Nr. 252.

D.R.17.35.
Statsminister Hanson 1L:r i et intervju uttalt at klasse-

kampideologien i Sverige mer og mer viker plass for velferds-
ideologien

S.R.12.30.
Stockholm rådhusrett har i dag frifunnet professor

Holmgren som var anklaget for å ha utbredt rykter om et
kupp mot den svenske regjering,

S.R.19.00.
Stockholms folkemengde er ved årets slutt 605 575 men-

nesker.

Nytt fr Pinnland.

S.R.19.00.
Et parti smör på 200 BOO kg. som Tyskland har overlatt

Finnland, er i dag kommet vel fram, meldes det
fra Holsinki.

D.R.17.35.
estaurantene i Finnland vil i natt - nyttårsnatt - bli

lukket til sedvanlig tid, kl. 22.30.

0.R.18.00.
På Det karelske nes har det på begge sider vært heller

vek artilleri- og granatkastevirksomhet, heter det i den
finske

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lunde holder n ttårstale.

Kl. 13.20 holdt 'ministor" Gulbrand Lunde en nyttårstale
kringkastingen. Mottagingsforholdene var meget vanskelige
slik at det ikke var mulig å få noc sammenhengende referat
av telen, men av det som kunne hdres framgikk at den ikke
inneholdt noe nytt, Han lot til å framheve som vanlig
Nasjonal Samlings linje som den eneste rette og at partiets
motstaridere ikke bohdvet å gj3re seg noe håp for sin egen
del. Det encste som kunne bringc forandring,i forholdet var

eventuell britisk amerikansk scier og dette var jo helt
utelukket. Videre novnte han at Quisling hadda inndolt det
hnrske folk i fire grupper. Den fdrste var dc som var aktIve
medlemmer av partiet, den neste var de som symptitiserte med
partiet, men som dog ikke var medlemmer, den tredje var den
gruppc som var størst og som bestod av alle de som ikke
tilhdrte partdæt men som dog loyalt samarbeidet med det. Den
fjorde gruppen var den "lille klikk" av motstandere eller
fiender som ved trussler og provokasjoner forsökte å hisse
resten av det norske folk opp mot Nasjonal Samling.

Videre nevnte han noe om de britiske strandhugg men
det kunne ikke tydelig oppfattes. Her fordömte han samtidig
elle de nordmenn som arbeider for en slik politikk som går ut
på å ödeleggc norske verdier og bringe det norske folk inn
hungersndd.

Hadde det ikke vart for Tyskland ville Norge forlenge
siden vært prisgitt hungeren. Mon heldigvis hadde forbinnelsen
mcd Tyskland sikret leveranser ikke bare fra Tyskland. men
også fra andre europeiske lend. Slik som tingene stnd nu for
dyeblikket må det norske folk betrakte seg i krig med England.

Videre rettet han en hyldest til de tusener av unge
nordmenn som i regimentet Nordland og Vikingbataljonen kjemper
side om side mcd sine tyske kamerater for å bcfri Europa for
kommunisken og den jddiske kapitalisme.

Videre snakket han noe om nasjonale swegenheter og
nasjonalkjensle men det kunne ikke oppfattes noe tydelig.
Tilslutt dnsket han et godt nyttår og sluttet med (?,uislings ord
om at Norge skal ikke barc bli fritt, men det skal også bli

N.S. holder möte i Rakkestad. 


O.R. 13.00.
I Rakkestad holdt igår Nasjonal Samling et stort og

vellykket mdte med festgudstjeneste og kameratslig samvær.
Det ble holdt tale av kretsleder Ola M. Hoff.

A elainer til Nor c.

O.R. 13.00.
"Innenriksdepartementet" meddeler at det nå er kommet

et parti italionske apelsiner som vil bli fordelt som tidligere.

O.R. 18.15,
I ktuellt idag var det et intertju med Huuse i Bergen

om skogplantingen på Vestlandet. Han uttnite at det ser ut
som om 1942 skal bli ct rekordår for skogplantingen i Sogn og
Fjordane.
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Quislin sender n ttrstele ram til Terboven.

C.En
Quisling har sendt ReichskommisarTerboven et telegram

hvori han takker for alt det som rikskommisaren har gjort fox
å Jete vanskelighetcne for det norske folk. I telegrammet
hc-ter det videre at han bew wikskommisaren motta de boste
bilskex t'or samarbeidet for den felles sak i det nye år.

Porbudt (ITCSS '

O.R.
I hanhold til forordning av 6te desember 1941 har

landbruksdepartementets prisdirektoriat bestemtrat det inntill
videre skal vmre forbudt å omsette frb av et hvilket som heUt
gress-slag uten spesielle tillatelse fra prisdirektoriatet.
Det gjöres utrykkelig oppmekksom på at slike tillatelser bare
vil bli gitt hyor det gjelder Lalg og kjbp fra grosserer til
groserer eller gra groserer til detaljist.

Den akuelle sending

inneholdt ldag foruten Aktuellt, "Dagens dikt og mclodi",
et kåseri om Singapore, et intervju med en gammel gtupe-
arbeider i Kongsberg ved navn Ole Grenen, Ved mikrifonen var
Alf Halvor Kalmb. Dessuten var det klokken 18.45 et kåseri
om "Russisk Virkelighet". Det ble her snakket om en bok som
vax utgitt a\;-en mann som har oppholdt seg i Russland i 35 år.
Siste sendingen var Verden & Vi som het "Fantasi og Virkelighet

Stillehavet" og som fortalte endel om Englands og Amerikas
planer i Stillehavet og hvorcLn de nu blir revet ned stykke for
stykk.,

"Nor es Handels o S'bfartstidende" om våre skipstap. 


DnRn 20.50.
"Norges Handels og Sjbfartstidende" skriver at Norge

siden krigens begynnelse i 1939 og fram til nå nar mistet ca
800.000 tonn slik at tonnasjen nå er redusert til 3.9 millioner
tonn. Antallet av omkomne sjbfolkdreier seg om fra 1400 til
1500.

"Storegöbbels"o "LiJleöbbels" utveksIer tole rammer._

O.R. 21,00.
Også "minister" Gulbrand Lunde c) reichspropaganda-

minister dr. Gbbbels har utvekslet nyttarshilsinger i hvilke
de begge gir utrykk for det gode kulturelle samarbeide som
har eksistert mellom de to germanske land. Hilsingene slutter
med hgpet om at det gode samarbeidet må fortsette i det nye
året.
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N forordnin om arbeidstid for offentli e kontorer.

O.R. 21.00.
"Innenriksdepartemontet" har utstedt en forordning

datert 20de desembor 1941 om ny arbeidstid for offentlige
kontorer. Forordningen som trer ikraft forutsetter at allo
offentlige tjenestemenn skal ha minst 48 timers arbeidsuke.
Det ex videre forutsetningen at "finansdepartementet" skal
foreta en regulering av alle offentlige lönninger. Det
hcnvises forövrig til dagspressen for mrmere enkeltheter.

Prisutvalget har utferdigtet nye bestemmelser for
fraktpriser på stor og fctsild.

N tt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Den danske konge sendte idag i kringkastingen et

personlig budskap med nyttårshilsen til det danske fok.

D.R. 17.35,
I Odense er det blitt forövet et tyveri i e][ tirmaker-

ferretning. Det ble stjålet ur for ua 4000 kroncr.

D.R. 20.50.
En liten finsk pike som nylig kom til Danmark ble

idag begravet. Hun d5de av difteri.

O.R. 21.00.
Den dansko s'-psfart hcr siden krigens begynnelse

mistet ca 70 s*ip p tilsammen 273 tusen tonn.dw. Tilgangen på
nye skip har i samme tidsrum bare v).9rt 14 med ens amlet
tonnasje på ca 60 tusen tonn dw. 576 danske sj5menn har mistet
livet.

N tt fre Sven e.

D.R. 20.50.
Det nye svenske stAtslån som nu blir satt igaN; skal

kalles "Det tredje forsvarslån" og skal be@yttes til skape
vern for det svenske folk og dets framtid.

S.R. 19.00.
Ved siste folketelling i Stockholm viser det at byens

folketall nu utgjör 605.575. Stor-Stockholms folketall kommer
opp i vel 700.000, v andre byer nevnes G5teborg med
283.550, Malmb med vel 157.000, Norrk5ping med 71.304.

Det svenske skip "Diana" som grunnstötte for noendager
siden utenfor Trelleborg er nå tatt opp og brgt inn til Trelle-
borg. Skipet varnmegot lekk,

Utenfor Vestkusten ble det idag morges kl 9.00 observert
endrivende mine,
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Værmeding, 


S.R. 19,15.
Vestkusten: Svak til moderat vind.

Ingen eller liten nedbör. Noc
mildere.

Wdra & Norra Norrlands f'.: Moderat vind. Ingen eller
iten nedbör. Temperaturen noen
grader over pt11.

N tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
I Finnland er det innft5rt en ny omsetningsskatt som

vil öke prisen p4 de varer den vedkommer med fra 10 til 15 %.
Blandt de ting som kommer inn under denne skatt er legemidler
og medisiner.

O.R. 18.00.
Det finske kommunikee meddeler at det på det Karelske

Nesset var svak russisk artilleri-ild igår. Ved /,unusfronten k
ble endel svake russiske angrepsforsök slått tilbake. Finnene
har crobret Summari i den östlige del av Finskebukta. Under
vinterkrigen i 1939-40 benyttet russerne denne öy som utgangs-
punkt for sine angrep.

Binske jageyfly har skutt ned et russisk fly.

v vv ij VVVVV  VVVVV
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Ny veteri=direkt3r utnevnt. 


O.R. 21.00. (Meget utydelig)
Veterinardirektbr ..?.. er av "landbruksdepartementet"

innvilget avskW i
Til ny veteri=direkt3r er konstituert distriktsdyrI-egc

Einar (Klerang?).
Den nye veterinrdircktör har gjennom mange r vrt et

aktivt medlem. av Nasjonal Samling.

.kviscne om Terbovens og Quislings n tt.rstolc rammer.

O.R. 11.00.
Morgenbladene i Oslo kommenterer idag telegramvekslin-

gen mellom reichskommisar Terboven og Vidkun
(Mer kunne ikko oppfnttes).

Statstacnestemennenes lbnninger gr opp. 


O.R. 18.00.
Sjefen for "Finansdepartementet", "minister" Snndberg

har utstedt en forordning om regulering av statstjencstemen-
nenes lönninger.

IfUlge forordningen vil 13nningene bli hbynct for alle
sttstjennstemenn i 13nnsklasser mellom 2500 kr. og 12.500 kr.
Videre viI det bli ydet et tillegg p 200 kr. rlig for hvert
bnrn under 16 r mer enn 2.

"Minister" Sandberg har ogs utstedt en lignende for-
ordning om 13nnsregulering for politicts tjenestemenn.

Verdensmenstersknpet pt ski i Garmisch avlyst. 


O.R. 18.00.
Den tyske sportsleder Tschnmmer von Osten har avlyst

verdensmesterskapet pP3 ski i Garmisch-Prtenkirchen, som
skulle ha ftnnet sted til vren.

.k.vlysningen bcgrunnes med nt den tyske idrettsungdom
har .vlevert sine ski for den tyske vernemakt til bruk i
kE.mpen not bolsjcvismen.

Modum herredstin gir skattefrihet til legimerer. 


O.R. 18.00.
l'k)dum herrelsting har vedtntt at frivilligei..regi-

nentet Nordl nd og i den norske legion skr1 slippe betåle
utestende skr;tt.

581 större eller-mindre brander i Oslo i 1941.

O.R. 21.00.
I brandvesenets statistikk for 1941 opplyses det

nt 581 tilfeller av s-Wrre eller mindre brander har wart
Stor-Oslo.
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Smånytt fra Norgo. 


O.R. 18.00,
Flere jord1ruksko1er begynner sinc kurser i dc n=cste

dager. Byråsjof Molleberg i "Landbruksdepartomentet" opplyser
at skningen til kursene er me4et stor.

O.R. 18.00.
Den 40-år gamle Martin Gr3nberg druknet nyttårsaften

i et w:nn i Tistedalen, moldes det fra Halden.

Aktuolle sending:
18.15: Besik 103, Hafslund Kraftst:T.sjon.
18.20: Dagens Dikt: "Dronning Gydn” av Per Sivle,

lest av Lydia Oppöyen.
18.30: Utdrag av lord Ponsenbys avs15ringer av den

britiske 15gnpropaganda under forrige krig.
(0mhandlet kciserens angivelige dagsbcfaling
ti11 den tyske 1r13r fra hovedkvrteret i
-,achen hvori h2n nevnor "den forktelige
lille britiske arme").

18.45: Storm S5rlie om idretten i året som
(Hans kåseri, som var mcget utydelig, frm-
hevet Norgcs Idrettsforbunds veldige tiltak
mod instrukt5rkurser, barneidrett, t.ccnings-
leire, trenere, bevillinger til idrettwanlogg,
o.s.v. Idretten for folket må bli slgordet
også.i året som kommer, sluttet

18.55 "Verden og Vi": De store britisko trTip av krigs-
skip i desember.

Nytt_11 Danmark. 


D.R. 20.50.
Pra og mod iiag ncdscttes smörr'sjonene i D-mm-rk

med ti prosont angivelig for å muliggjöre yttorligere
sm3rcksporter til Finnl-nd.

Den nåvrende sm rrasjon er på 50 gr. om dagen.

D.R. 17.35.
Hofmarsklken mcddelcr at den nyttårscour som skulle

ha funnet sted den 9 januar for herrer av förste og annen
klasso, er

D.E. 17.35.
Det dmske handeledopartement h(r bestemt å frig»re

brendselskort: "Ringmerkenr. 6" fra og mcd mandag, Kortet
gir -dg ng til kjip av 5 hl. d nsk g:-ssvcrkskoks.

D.R. 17.35.
På byrdsmbtot i °Ihus i ettermiddag nedlc borger-

mester H.P. Christensen sitt hverv. Til ny borgermoster
va.lgtes underborgermester Sve-/,gcr Christensen.
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Nytt fra Sverige.

D.F. 17.35.
Den svunske levnedsmiddelkommisjon har pbudt innblan-

ding av minst 5% potetmel i hvcte og rugmel.

1,11c forrd av oljefHrger og trykksverte er bes1,?gl-gt
Svcrige.

0,R. 21.00.
.L.rbeidsledighetst-,11ut i Svorige steg i dember med

S.R. 19.00.
Etter et trospritk2las i en forlegning utenfor Stock-

holm cr tro marinesoldater avgtt ved ddden.

N tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
Don finnske statsrd Paasikivi oppholder seg for tiden

i Sverige. Han vender tilbake til Hclsinki antgelig den 7
eller9 jrmar.

D.L. 20.50.
Det finnske kommunike melder idag om artillexivirk-

somhut p det K-relsku Nes, og om russiske 1-igrep 'ndre ste-
der som -11c er s1Ått tilbake.

S.R. 22.00.
Barnet=sporten f Finnland til Sverige vil bli

gjenopptatt i stor skala til vren.

Vervarsel. 


S.R. 22.00.
Vtnern, Vetkystem-
r&det og Bergslagen: Svak vind. Oppholdswer. Noe

kaldere.

Norrlands fjelltr.: Frisk, byget vind. Snebyger.
Koldere.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Ny dödsdom i Norge..

HarryJensenfraKirkenes skutt av t skerne.

O.R.18.00.
Den noroke statsborger Harry Jensen fra Kirkenes er av

en tysk feltkrigsrett dömt til döden for spionasje til for-

del for Sovjetsamveldet. Dommen er fullbyrdet ved skyting.

Harry Jensen, som var kommunist, hadde i löpet av 1940

og 1941 foretatt flere reiser til Sovjetsamveldet og hadde

også tatt med seg flere norske kommunister dit. Spionasjen

var rettet mot Tyskland.

Samtidig ble en annen nordmann (Fagernes eller Fagerli ?)

fra Kirkenes ddmt til 10 års tukthus for å ha hjulpet Jensen.

SS-nordmann forfremmes.

O.R.18.00.
Nordmannen Felix Andersen er utnevnt til SS-(Sturmband?)-

fthrer i Waffen SS. Dette er den hdgete stilling noen nord-
mann har hatt i Waffen SS.

Le ionmrne i Brandbu blir skattefri.

O.R.18.00.
Herredstinget i Brandbu har ved ordförer Bredal (?) gjort

vedtak om å stryke kommuneskatten for medlemmer av Den norske
legion.

u151 s bilde i Hedmarks landbrukeekoler.

O.R.11.00.
Hedmark landbruksråd har eendt et bilde av Quisling til

fylkets samtlige landbruks- og suÅbrukerskoler. Bildene skal
henges opp i lesevmrelsene.

"Mor en ostentl

behandler i dag Japans framstbt mot Singapore. Bladet
skriver at Japans mest betydningsfulle aksjon er rettet mot
Singapore, men likevel hadde ingen ventet slike hurtige resul-
tater. Singapore har allerede mistet en hver mulighet for å
tjene som basis for store militmre operasjoner.

--------
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Vintersildfisket:
Av de innidspne moldinger går det fram at det hittil ikke

har vaert noe sildefiske av betydning.
En driver fikk i natt nord for Bergen svarte garn.

Det var ingen landbruksmeldinger i dag.

Ing. Preuthun svarer London Radi .

O.R.18.40.
Herr Preuthun snakket fbrst om prisol:Tgangen i England.

Donne skulle visst ha vært gjenstand for omtale i B.B.C.
Og så vidt vi kunne oppfatte, nevnte han visst også noe om
at LER forsvarer et system som gir kyipmennene höve til å
ta så hbye priser som mulig - ja, 17,R hadde visstnok lykk.
Cinsket disse kjipmenn.

(Preuthuns kommentar av ovenstående var så us=enhengen-
de at det var umulig å forstå hva han egentlig mente.)

Ingeniören kom deretter inn på de svenske sendingeno
fra London, og fortalte at man i disse sendingene hadde
funnet fram tidligere Nobelprisvinnere "på den endre siden."
Her en deg kom Sigrid Undset på grammofon. Taleren spurte
lytterne om hva de syntes om fölgende setning ev en Nobel-
prisvinner: "Jog synes synd på de svenske jernbanearbeidere
som må se på at nordmenn blir transportert gjennom Sverige
til tyske fengsler."

Churehill og. Roosevelt hadde stått svm't i i julon. Hvis
krigen kunne vinnes ved taler og konferrenser, ville ikke
seiron være langt borte for den.

Seneringen av istfronten og erobringen av noen irkenstrek-
ninger i Lybia her wart slått stort opp i London Radio. Hen-
sikten er selvfblgelig å avlede oppmerksomheten fra det som
foregår i Det fjerne östen.

Britterne er stolte over sine overfall på Norskekysten.
Preuthun hadde imidlertid ventet et LER ikke ville ha gitt
dom nocn stirre omtele, men bare holdt seg til de offisielle
kommunikeer som den her gjort ved flore tidligere anledninger,
men nei - "de godtet seg over det var lykes.. qftelegge norsk
eiendom." En flyktningsoffiser felet det hele vekk med et
"det var uunngåelig at norsk eiendom ble ödelegt." ödeleggel-
sesverket hadde v,_ert morsomt og spennendo, det gikk fram ev
ovennevnte offisers uttelelser som for eksempel: "De ver
det moroa begynte."

I et tilleggsprogrem fortelte Skanoke Jonessen om elt
det han ikke ku= fortelle.

(Fortsatt.)
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Preuthun svarer. . . (fortsatt). 


Fra London skrytes det av den norske marines deltagelse
i strandhugget på Norskekysten. Nordmennene sklle srlig
ha utmerket seg som gode navigatbrer, d. v. s. fordi de
kjente igjen sitt eget hjemsted. For hva man ellers kan si
om disse mennesker, så kan det jo ikke nektes at de er fddt
der.

Ex-kronprins Olav er dratt til U.S.A. med hilsen fra
ex-kongen til presidenten.

Hele uken har strandhugget vestpå gjenlydt i London
Radio, Det er blitt snakket en hel del om stranhuggets
moralske betydning, og snart får vi vel også hdre om dets
religibse betydning.

Den såkalte admiral Riisw-Larsen fortalte ikke noe om
de nye kontor1okalene som han nevnte tidligere en gang. Ad-
miralen håpet at hen ville v?2.ere hjemme igjen neste år.

Om statsrådenes taler sa Preuthun bare at Torp og Lie
også var fremme i radioen en dag.

"Vi ble selvfålgelig ikke spart for Worm-Mfiller heller."
Han kom foran mikrofonen som en kmurrende terrier. Selv-
flgelis hadde han valgt sjdmennene som tema. Hva de karene
har gjort og ikke gjort spiller ingen rolle når Worm-Mtller
forteller. Serlig god er han til å skildre slagsmål, og helst
skildrer han dem ikke slik som de virkelig var, men slik som
han gjerne ville de skulle ha vrt. Og når gloseforrådet så

orden, blir det jo nokså underholdene.

Smån tt fra Nor e.

O.R.07.00.
Oppland fylke har opprettet et kriselager av poteter for

å sikre forsyningene til byene,

O.R.18.00.
Det blir stor skogsdrift i Vestfoll i vinter.

Den aktuelle sendin .

18.15. "Aktue1t": Et mikrofonbesbk til Nasjonalgalleriet
i anledning hundreårsds3.gen. for dets opprettelse.

18.28. Trygve Svensen leste dagens dikt.

18.30. I anledning innmarsjen på M=ila og Filipinene ble
det holdt et kåseri om disse stedene.

18.55. "Verden og vi", som vr en omtale av en bok om Ameri-
ka: "Quo vadis, Amerika?"
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O.R.11.00.
Den danske handelsminister meddelte i går at smbrrasjo-

nene vil bli satt ned med 10 % av hensyn til Finnland som
trenger en stor smbrimport.

D,R.11.30.
K.F.U.M. og K.F.U.K. i Danmark avslo for noen tid siden

å samarbeide med de andre ungdomsorganisasjoner. Kommune-
lmrer Einar Nilsen har i "Kristelig Dagblad" igjen oppford-
ret de to kristelige foreninger til å samarbeide.

De fire strandkommuner ved Kögebukt har tiltrådt en plan
om den framtidige industribebyggelse langs stranden,

111 av Danmarks kommuner har nå innfbrt skoletannpleie.

D.R.17.35.
Maksimalprisene på standardk1mr av dansk ce1lu1lmeter-

varer vil bli offentliggjort i dagbladene i morgen.

I-t11e forretninger i Danmark må were fullstendig mbrke-
lagt kl. 19.001 dansk tid.

Dansk nasjonalsosialistisk arbeiderparti meddeler nt
partiet har besluttet å opprette et nasjonalsosialistisk
lmrerforbund.

D.R.20.50.
Ved 19,30 tiden i kveld foregikk det en stbrre ekstlo-

sjon i Rönne elektrisitetsverk. Eksplosjonen oppstod i en
diselmotor. Den bkonomiske skade er ikke kjent enda.

01.11.   •  •

Nytt fra Sverige.

D.R.11.30.
Svenske restauranter vil fxa og med i dag istedenfor

smör servere en restaurantblanding av smbr og margarin.

S.R.19.00.
Brenselskommisjonen akter å leg9e opp reservelager av

ved ved flere jernbanestasjoner.

Nær 500 tonn sild innfbrtes til Gbteborg i dag.

D.R.20.50.
Det svenske svbmmeforbund har innbudt Ragnhi1d Hveger

til en svbmmeturn i Sverige.

N tt fra Finnland.

0,R.21.00.
Dagens finske hmrmelding: irtilleriilden fortsetter på

begge sider på Det karelske nes.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tillegg til NY=SOVER8IKT NT. 255,  

(Fra B.B.C.'s lyttetjenesto.)

Radiosendinger ItStdag 3. u•An. 1942. Fortrolig.

Norg.

O.R.07.00.
"Handelsministeren" har sendt ut fölgende molding:

Fiskerc nord for Stadt og öst for Kristiansand som akter
drive fiske mellom Stadtlandet og Kil.stiansand, m4 moddele
dette til de tyske havnobestyrcro i flesund, Måly, Kristian-
sand og Arenda1 for å få instruksor.

Nytt fxa Danmark.

D.R.17.35.
Store mengder storsild har i det siste vist scg vcd

Skagonkysten. Enkelte båter har gjort rekordfangstor.

D.R.17.35.
Dn tob_kkdyrkingen i Syd-Jylland ga gode resultater i

sommcr, er det blitt vedtatt å stifte en Tobakkdyrkcres
forening i n,armeste framtid.

D.R.20.50.
Få, dt mötc i "Forsikringsselskapet for stormskader" i

Odense i dag ble det opplyst at 2 272 'ödeleggelser etter
stormene mollom 11. og 14. november var innrapoxtcrt. Ålt i
nit beldper skadene seg til en verdi av kr. 194 000,-.
Premicn ble forhöyet frn 3 til 8 5r() pr. 1000,- kr.

Svcrige. 


S.L.19.00.
Det ljene i salget -v "Kungsholm" til cr ikkc

helt klare endn, uttaler sjefen for "Svcnska Amerikalinjen",
konsul xc1 Johnson. Man har b-ro ftt grcie på nt betingel-
sone er blitt godt:',tt. Prisen r ca. 6 mill, doll:rs, men
kunstvLrk og 1ös3re cr ikko inkludert.

D.R.17.35.
Direkte trådlös tolegrafforbindelsc mellom Stockholm og

Bucnos ircs ble åpnet i dng.

Radio Pnris.
Mangc avL:c svensker som vnr i den svenske frivillig-

bataljon, som vendte tilbakc til Stockholm nylig, hPr igjen
meldt seg til tjeneste side om side mod de finskc tropper
på Östfronten.

vvvvv VTJTV vvvvv
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a losen 3.e sbn a an.

Lytteforholde@e var idPg for Oslo's vekommende meget
slette. Det var mulig å hbre nyhetene men det var ikke mere
enn en lokal nyhet. Dngens aktuelle program vpr et
referat fre det fbrste skbytelbp iår på Bislet stadion ved
stormSbrlie. Dette ble sendt kl. 18115. Etter dette kunne
intet PV det bvrige "aktuelle" program hbres.

N.S. lederne skal holde årsmbte.

O.R. 21.00.
I tiden llte og 12te januar skel de bverJ3te tillitsmenn

i Nasjonal Samling holde sitt årsmbte i Gjesheim. Dette blir
det 8de N.S. årsmbte.

Da ens S ort.

O.R. 21.0r).
'rets fbrste skbytelbp ble idag holdt på Bislet Stadion.

Lbpene hadde samlet on stor skare tilskuere og det ble opp-
nådd meget gode resultater på tross av at isen ver mindre
god. Lbpene begynte med 500 meter hvor v&re gamle kjenninger
Hans Egnestangen og Finn Hodt deltok. Lbpet ble mege-L
spenncnde og en stund så det ut som om Hodt skulle vinne.
Men på siste langside gikk Egnestangen opp og vandt med ca
1 meter. Resultatet ble Egnestangen 44.9 og Hodt 45 blank.
3000 meter vandt Egnestangen med tiden 5.15.1. I pausene

ble det gitt oppvisning i kunstlbp for damer og Gerd Helland
Bjbrnstad og den 11 årige Else H:erberg fra Drammen. Ialt
deltok 14 hurtiglbpere og 4 piker og ca 1500 mennesker dgnnet
publikum.

I forbinnelse med sporten ble det fortalt at r()1gder
Ola Norstad fra Drammen hadde i helgen sammenkalt til et mdte
i Oslo hvor 14 mann de1toR. Flere viktige ting ble diskutert.
Norgesmesterskepet i Roing b1e bestemt å holdes den 12te juni.

Det fbrste store skirenn i denne sesongen ble holdt i
Sundsw,111 idag. Hopprennet b4.0 vulinet av Erik Lindstrbm som
hadde et hopp på 69 meter,

N tt fra Sveri e.

O.R. 13.00.
Den svenske regjering har bestemt at de svenske restau-

ranter ska1 servere et bestemt krigssmör& Dotte smbr skal
bestå av 50 % smbr og 50 % me)rgarin.

kier Finske barn til Sveri e.

O.R. 18.00
,Om ca 2 uker skal forsendelsenav finske barn ]Degynne til

Sverige. Det er meningen å leie spesielle skip for denne
trensport og det skal sendes ea 1000 barn hver uke. Foreningen
for finske bnrn har planer oppe om å bygge nye hjem for disse
bern.
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tt fra Svcri e

O.R. r)1.00.
De amerikanøke myndigheter Uar beslaglagt Svenska

skip "Kungsholm",

S.R. 19.15.
De siste dagers stomm hIr drevet iland adskillige miner

på den svenske dstkyst. Et sted på Vestkusten hbrtes ideg
morges en kraftig eksplosjon idet en mine drev inn mot
fjellveggen og gikk av. En lignende eksplosjon hbrtes ved
11 tiden.

D.R. 17.35.
I Sverige vil det bare bli tillett å bruke elektrisitet

til lysrekleme i tiden fra kl. 8 til kl 19.

S.R. 22.00.
Hjelpeaksjonen for belgiske b-rn pågår nu for full

krnft i Sveige. Flere hundre familier her allerede tilbutt
seg å ta imot slike barn. Hjelpekommiteen for belgiske bnrn
har fra et svensk firma mottatt en gnve på 25.000 kroner.
Ialt er det nå innsPmlet over 200.000 kroncr og man venter
flere nye bidrag.

Sto - ress.

S.R. 22.00.
Det meldes fra Oslo at ordfbrerne og viccordförerne i

4 kommuner i Norge er blitt avsetti

Nytt fra Danmark. 


D.R. 17.35,
Utenriksdepartementet molder at dot er avsluttet en

helsaytale mellom Danmark og Italie angående vnrebytte for
e- 24 millianer kroncr hver vei. Det er meningen at Italia skal
llvere forskjelltge råverer og halvfabrikata samt sydfrukter
nötter og tekstilvarer. Fra Danmark skal eksporteres hovedsakelig
1andbruksprodukter, fisk og forskjellige industrivarer, i ftirste
rekxe maskiner.

Det or utsikt til at alle Denmarks drosjebiler i nmr
framtid vil bli ombygget til generttordrift da det ser ut
til at bensinrasjonone ytterigere må nedsettes. Bensinnevndon
har saken oppe til overveielse. Ialt er det i Danmark nu i
drift ca 1300 drosjebiler. Drosjebileierne håper på sttte
fre staten.

O.R. 21.00.
Rbnne Eloktrisitetsverk på Bornholm skjodde det idPg en

voldsom ekstlosjon som bdela praktisk tnit hele verket. Nocn
oversikt ober skddens omfang har man ennå ikke men det vil,
forårsake et fölelig slag for byas industri.
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N tt fra Finnland.

S.R. 19.00.
Det finske blad "Suomi S_Ilomimard" skriver i _Inledning

Mannerheims dporden til sine tropper hvori han uttaler
nt de finske mal nå snrrt er nådd at i virkeligheten har
Finnland allerede oppildd de militmr, mål det hadde satt seg.
Videre hevder avisen at det er lite sannsynlig at Sovjet-
Russland önsker noen gjentagelse av vinterkrigen i 1939-40
og sledes kkulle det foreligge en mulighet for allerede nu
få stoppe krigsoperasjonene for Finnlands vedkommende.

O.R. 18.00.
Det finske landbruksdxpartement meddeler at det på den

erobrede delenav Karelen er over 270.000 hektar dyrket jord.
Landbruksdepartementet harallerede utarbeidet planer for
organisesjon av gjenoppbyggingsarbeidet og det er meningen

100.000 hektar jord skal plöyes og såes til våren i
Kerelen.

Den finske hmrmeldingen meddeler at flere rde angrep
er slått tilbake. Ialt er 600 eller flere bolsjevikker falt.
5 fiendtlige panservogner ble Ödelagt,

Værmelding.

S.R. 19.15.
Vestkusten. Frisk avtagende vind..

Mandag antagelige non. fallende
temperatur og uttrykt for lette
snefall,

Södra Norrlands F'elltr.: Svak vind. Stort sett
oppholdsvær og noe fallende temp.

NC=a Norrlands F'elltr.: Frisk avtagende vind.
For det mste opphodsvær. Koldere.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radlosondin,er mandag 5_11n.

Stor f_brikkbrand på S-avnroid ved Pergen.

O.R. 18.00.
De viktigste bgninger tilhörendc den storc pnppf'brikk

Savnrcid i n3rheten :v Bergen brendte sindag ned til grun-
nen.

F-brikken vr assurert for 1 mill. kr og 170 mann var
for tidn beskjeftiget dex.

"rsken til branden cr ukjcndt.

Ogs2,, en grd ved Kysen er nedbrendt, men det lyktes
ikke å oppfntte n vnet den.

O.R. 11.00.
I Spydeberg er hovedbysningen på gården Trollåker dde-

lagt ved brand.

Intervue med "formannen" i Oslo Handelstands Forening. 


O.R. 18.15.
ct rndiointervue under programposten 1,ktuelt med den

nye "formann" i Oslo Hnndelstnnds Forening kom denne med flcre
g=ske interessnnte opplysninger.

Skips- og hval:ksjer syntes hnn stod mcningsljst hjyt
/mnn i Norge selv om/tok i bctraktting nt kursene diktertes av de

enselskvennlige. De veldige skntter som måtte komme etter
krisen burde forutsette en nedgnng til omtrent 11.JvFrten
nv hvnd ocr n var gje1deride. Hr. Hans Guda var og., for-
bauset over at krigen i isten mot all forventning hadde
medfjrt en ytterliere stigning. I Nederland hvor man an-
tagelig hadde et bedre kjennskap til forholdene, fallt al-
le skipspapirer. Kun industrimarkedet syntcs hnn for tiden
var sundt.

Hr. Gude opplyste videre at det hadde v-grt mnngc som
hadde gjort store penger p aksjer ifjor, men nt forhol-
dene for meglervirksomheten9 som hnn selv tilh3rer, ellers
hadde wart usikkex. I frnmtiden, sa han9 vilde det bli me-
get vanskeligere få istand en jobbing. Det vilde derimot
bli mindre resiko forbunnet med eie aksjer.

På spjrsmål om Hnndelstndens stilling idng svarte
hr. Gude at nvgangen siden formannskiftet hndde wert mini-
mal. Llt gikk stille og rolig i forcningen og mcdlemstnl-
let W:r 2500 ved nyttårstider.

Det V:±r all grund for hnndelstnndens menn å vere
fornöyd mcd året som gikk. Vareknnpp-



heten hadde wart stor, men dog mindre enn ventet. Dessuten
var man blitt kvitt uselseligc lngre, og man lidde også
kunnet avsknffe det ellers ubehagelise kredittsystem.

håpet formnnnen nt h:.ndelstnden vilde få
den plass i snmfundet som den hadde krnv p.

Lkers stilling •

O.R. 21.00.
Ordfjreren i aker, EdvTrd Stenersen, uttTler

kommunens jkonomiske stilling er mcget god.
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Fiskcrimeldin cr.

O.R. 12.15,
Det foroligger ingen meldinger om ot forsdksdrivore hrr

vart ute etter sild.

Pcmkfiskot og det dvrige kystfiske:
I Finnmork blo det i uken fro. 20 til 31 des. oppfisket

112 tons fisk do=v 90 tons torsk og 21 tons hyse. Pr de övri-
go distrikter moldos det bore om ubetydelig fiske.

Lcondbruksmoldinrier.

O.R. 12.30 & 21.00.
Forsyningsdep-rtementot meddolor ot dot for tidon ;sr-

boidos med a skffe v.?1.ro fjellbygdor ekstro hjelpefor.

motsctning til do fleste ov vrc meicrier viser Nes'
og Brummund-.1s mcier iox glodelig litcn nedS-ng i melkepro-
duksjonon, - honholdsvis 7 of_; 3%.

Oppgveno over ti1gongenp. korn til St-,tens 'r,Cornkammor
pr. 27 des. 1941 foreligger n. Dc viser on tilgong pca b;irc
2000 tons for siste uke.

Allo londbrukspriserer u.forndrot idog.

Diroktorotet for prov. og rosjonering hor fostsott
nye rsjoner for ost.

Utdrog ov ftonjo onso Fxitt Folks lodere.

O.R. 11.00.
I sin leder idog skriver 1.ftonpotsen om Englnds spill

mcd Sovjettsomvoldet.
.L.vison minnew om konfo=nscno i Moskvo i 1939,.som

" den demokxtiske norsko Frosso ikkc fikk lov skrivo sond-



hoten om", og fortsotter sa Sidon do er det hondt Mcgct.
Det ongng moktigo Englond skriker om hjolp. Rikot kon ikkc
lengor flott sende sino utsondinger. Churchill m. solv opp-
sdko Roosevelt og mr. Eden 121, oppsdke Stolin. Men tror mon
ot Stolin hor glemt noon TV sinc krev til Englond og sinc
to krigor mot FinnLand? Her bolsjevikkenc ombostomt seg
med honsyn til Norgos bolsjoviscring og odgongon til Lt-
lntorhovet?

Ogs Pritt Folk behondler forholdet til Russl-nd,
srlig i forbinn(lso mod don norske regjoring i London.

o t:ler bl o. "y1(19volds
undor vinterkrigon og Russlonds tru, d3rL
filge der-v, og slutter mcd a hsne dom som onn tror
".t Nygrdsvolds rinrioncttor kon sk-ffc Norge friheton
og sclvstendighoton tilboke".

NS-1rorkursus jp-k Jessheim.

O.R. 21.00,
70 NS-1-ere cr i disse doger somlot til ot kur-

sus p Jessheim. Kursot or det f3rste i sitt slogs.
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Norsk reklmemuscum

O.R. 11.00.
ct nv de siste nwamer av Norgos Reklmeforhunds or-

gen fores1s dot opprettet et norsk reklmomuscum. Sakon hrr
vnkt stor intcresse og vil i w3r frnmtid komme opp 13 et av
forbundets m3ter.

Sport. 


O.R. 11.00 & 21.00.
Sportsklubbon "S_Lfiro" i Snrpsborg h r b(sluttct

gjcnoppt' den idrettsligc virksomhet. Klubben fyllor 15

Norgds Idrettsforbund h,r i dissc dager slprict to vik-
tige trenin,gskurser, det cne i sllom og utfor p4 Knutchytta
ved Konsborg mod 35 deltan;ore, og det Ennet i langrenn og
hopp iy?t Tinge grd i Jcvnkor mcd 50 deltgere.

7 hirdrogiment xr=gorte igr et treningslangronn
fra Skimuseet. Yr. 1 ble Olav Hoffsbakken, nr. 2 StOrhaug.

Nytt fra Dmmark.

D.R. 20.50.
De d nske strtsbanors nye store isbryter vil i n-e,r

fr_mtid 13pe nv stabelen. Det k n sics med sikkorhet -t is-
brytoren vil vre fordig til bruk neste vintor.

D.R. 20.50.
Sttsb•ncno 2.eldor nt projektot til den nyo Gu11borQ-

sund bro n. er ferdig utnrbeidet.

D.R. 17.35.
Ren d-nske fiskeriforening har innlodct forh-ndlin-

gcr mcd rriskontrol1rdet om msksim-lprisor p4 fisk.

N tt fra Svcric.

O.R. 21.00.
Do to sveneke skip 'Hilda" og "Inrid" ble forleden

nngrepct nv flerc britiske fly i Nordsj:ion. "Hilda" ble
senket.

S.R. 19.00.
3 svenske skip -nkom idP,s i svcnsk territori,lf-r-

w,nn mcd 1.7.st av m,tv ror frn Syd-mcrika. Skipcne v-r:
"14nne Johnson" og "B-1don" tilhörende NorrstjPrn-ns rederi
oP,; "Segolholm".

S.R. 19.00.
Levnedsmiddelkommisjonen har bestemt innföre

kontroll mod n11 fr=stilling av wrgrin (ogs';., smrr-
blndinger).
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Hytt fr2 Sverige.

S.R. 1900..
Den svenake regjering h2r fo=dret bestemmelsene

ende retten til brukc motorvogner. Forholdet gjelder ikke
personvogner, men 12stebiler fr frr. n. ev ikke rnvondes
utenfor crt distrikt begrenset 2v en sirkel med 30-40 km.'s
irldius, for regulre mrttr2nsperter er rdien 100 km. I Norr-
1=d gjelder sir1igc regler.

S.R, 1900.
Den svenske stts trfikkommsjon minner llc eiere sv

-gr2.ssgenertorer om de plikter innsende oppgver over
Sitt-forbruk ny generP.torgas og smdreolje i desmmber innen
15 jr1.=.

D.D. 17.35.
i111emottelser p4 Stockholms slott innstilles inntil

videre }221 grurld ev forholdene.

D.R, 17.35.
Den totT:le prisstigning i SveriP.e i 1941 bel3p seg

til

0.L., 12.00 p tysk.
40 svenske frivillige rciste 13rdg 3ften tll Helsinki

for melde se,g til kmpen mot bo1sjcvdsmen, Nnn venter et
m-nge vi1 deltr 2t det kn oppstillos ct svensk komp=i.

N.ytt frn

S.E. 12.30.
Dens finnske kommunike meddelcr nt do russiske

tropper fortse'Jter sinc engrep 1.ngs hele fronten.

O.R. 11.00.
De finnskc troppol' meget sm tep den siste

mned.

0.R. 11,00.
76.000 kT.relere er hjtiil vendt til sino

hjem i do gjencrobede omrder,

Tsrvrsel.

Vostkusten, Vncrn-
og Bergsl3gomriene: Sk vind. 0ppno1ds=2

Roldere,

Norrl3nds fjel1tr.: Sv3k vind. 2or det moste
oppholdsr.

vvvv.,w VVVVVV ,7vvvy-s?
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Christen Gundeleh om re 'erinPen.

O.R. 18.25. (10 minutter).
Lytteforholdene under Gundelnohs kseri vnr dessverre

mindre brn. Meget fnllt bort os vi knn derfor bnre gjengi
spretto setninger for det meste.

Lt j'singene selv sknl få vende tilbnke til Norge
og bli de bestemmende i f-r7Eiden, er det få som tror

Innbiller "forhenv2rende" utonriksminister Lie seg
nt hnn fremdeles hnr jössingenes tillit etter ..?..

nJnge setninger borte.

Let vil komme nye, helt ukompromiterte menn, begn-
vede, kunnskpsrike menn, - i motsetning til Nysårdsvold, og
hederlige menn, - i motsetning til utenriksminister Lic. Selv
er de sikkert 1dnr over det

Det må vre lite tilfretstillende • ln seg regjere
av slike kompromitere politikkere. Politikkere som bevislig
hnr snbotert forsvnret...

En T.nstendig konge vilde nnturligvis tntt mot deres
nvskjedssknnd...

Deres nbsurde påstnnd om midlertidig å hn forintt
lnndet cr kommet på moten her hjemme. Dc forstår ikke

Igjen lenge uhörbnrt.

...Politisk myn'J.ighet knn ikke bygges p fremmede
hjelpetropper selv om mnn påstår seg å hn opprettet sin
egen h?3r. Hvor stor den såknldte norske Irer i Storbritenni2.
egentlig er vet vi ikke, men disse tclemter om en norsk
h2r er n5dvendige for nt Nygårdsvold og h.ins menn med en
viss skinn nv rett sknl kunne knlle sog en regjering

...Hvorfor hnr det ikke fnllt Nygårdsvold inn å gå
den prlmentnriske vei å innlevere sin nvskjeds&iknnd hos
prins Cnr1 nv Dnnmerk...

Nei, det kunne ikke fnlle emigrnntresjeringen inn
å bli bnre privntmenn igjen. De klnmrer seg til leketogs-
tnburetten. Og hvorfor. Sikkert nv 3konomiske grunner. De
får klekkelige tillegg for å representere, og det er disse
tillegg de lever nv. Demokrntene oppfrer seg lnngt fin
demokrntisk. Levebr3dspolitikkere er de, og de hnr rrgrings-
vett.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radlosendinger

Mannskapot på "Marsteinen" får medaller.

O.R.21.00.
Ikra redningslag holdt i gr kveld on fost for mann-

skapet på motorkutteren "Marsteinon". På feston ble medal-
jer tildelt wnnsk5:.pet som ved sitt arbeid under "Vridafjord"s
forlis viste redningssakens idé i praksis.

"Idrettsf3reren" utnevner nys;"idrettsledere".

O.R.21.00.
Idrettsfbreren" har utnevnt kaptein Egil Hoel til"fot-

balleder' S=tidig er D-sfinn C-,r1sen blitt utncvnt til ny
"skileder" istedenfor den tidligere som på grunn
gjöremål har måttet trekke seg tilbakc.

Sköytelindskamp mellom Norge og Tyskland.

O.R.21.00.
Sk ytel,ndskompen mellom Norge og Tyskl nd sk?1 holdes

i Kl,genfurt don 28. og 29. janu-r. Båle i Tyskl-md og
Norge omfattes kampen med stor interesse. Et nytt innsllg
i l',ndsk,mpen blir st2fettlöpct.

Lmdsorunissjonen har satt i gang c jutt kursus.

O.R.21.00.
Den faglige 1-mdsorg-nisasjons kursus i bedrift- og yrkes-

hygione ble åpnot på Höyskolen i Wrmarlu, i (;år. Dct vil
bli holdt on rckke foredr.3,g på kurset.

Lagförere ofLtroppsförerc får opplring.

O.R.18.00.
Lagf3rere og troppsförere for småhirden befinner seg

dissc dager på et fjortendagers opplæringskursus på Hird-
skolen på Ringsaker.

"Fritt Folk" skriver om represalicr.

O.R.11.00.
"Fritt Folk" beh.mdler i dag aktuelle spörsmål under

overskriften: "Represalier".
dot utdraget som ble lost opp, kunne vi Ipro oppf-Jyto

at det var noe om partifeller som bodde på uts-tte strök på
Vestkysten, og at engelskmennene griper brut-,lt inn i deres
priwatliv. Dessuten "skyldtes strandhugget i alt overveiende
gr:d ex-kongen og hans regjering."

Kom onisten Sigvart s estrand 


ble bisatt fra Vestre Gravlund i dag. Knpellet vnr fylt til
siste



2.

Radiosendin 07,? tj,rsda_6. jan. 1942. Nr. 258.

jkonomisk uko.nelding.

Valutakursnne kommer neppe til å :,orandre seg noe s=lig
så lenge krien varer. Innen den europeiske handelskrets
ex det i den senore tid gjort nye handelsavtaler, blant
annet me1lom 2ysk1ond eg Tywki. På fraktmarkedet er tarif-
fene blitt regu1ert,

Gm don norske flåter meldes det at don for tiden utgjbr
900 000 hr. reg. tonn.

London b3rs har hatt litt fastere tendens. Kursene på
statsppirer har gått litt epr. Dorlin bdrs var litt fastere.
toeknelm bdrs har natt 11tt stigning.

På Oslo bdr tendensen fdr nytt:"Ir urolig. Obliga-
bjon var syn.kende, Hvalaksjor har i de siste 14 dager
vist en stigAing fra 115,5 til 118,5

rake ettpr nyttår inntrådte let en stigning i aksje-
k=one.

Det gre oppmerksom på/clore av uksjer må innmeldo /"t
deto til vcdko=onde selskap innen utP:angen av januEr.

Fl skorimoldinp..

VinteTsildfisk,Jt:
.Dete i C,_ag balui kommot melding om i

EcygoncistiLt cOm fikk et resultat po fire stkke,1 stor-
s1Id. Det er i det hele tatt ingen tegn. på enda.

LandbrusAeldin.-,,

Ti.12bT;31e;le av kjdtt til Oslo hor på n rå red iesrd meget
Do er hio nosA få kro-tJti .Jom cL hJiddidi±0rt,

så det er ikke utent å dele på St=-Oslo2 mnge husholdningel.

Dt er  ogeå. kommet, svEart litc grGAn.sksr,

Til Bergen cr dot kommet hra mod og

ovw.c Gart=hallen i Oslc,

-id'pruksnyhote-2,

Statns hingsts?.-jå skal holdes n ?7.0c, 28,
sannsyn:Idgvis på Bjrkebanen.
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O.R.18.00.
"Bygdenes Blad" skriver at skogcierne i Vcstfoll har

funnet ut at det etter den nye utjevning av prisene lönner
seg huggc slipetömmer.

Ellers er det i Vostfoll stor interessc for rotvekst-
dyrking.

O.R.18.00.
Etter Alegg fra Departementet skal dot i år hugges

660 000 kbm. tömmer i Oppland fy1ko.

O.R,18.00.
Eondemagasit "Norsk Jord"s försto nummer på nyåret er

komh-le ut. Jjt inneholder en mengde gode artikler og er
meget pent utstyrt. Alle bönder vil ha utbytte av å lese det.

O.R.18.00.
ordiske skinnauksjoner meddeler at neste 0s10-ayksjon

begynner den 22, januar.

Smån tt fra Nolpe.

O.R.18.00.
Forho1dct mellom arbeidsgivere og arbeidere blir stadig

bedre, og man får i denne tiden nyc resultater av samarboidet
mellom dem. Dette gjelder w2r1ig i matsprsmålet.

O.R.11.00. -
Tuberkulosetilfellene i Ringsaker er gått betydelig ned

i 1941. Distxiktslegen forteller at man i 1941 bare hadde
syv nyc tilfeller. Neppe nocn bygd i landet kan oppvise et
sa lavt tall.

O.R.18.00.
Politiet meddeler at den mannen som ble funnet död i

bakgården i Realbanken hadde brudd på kraniet. Det cr intet
som tyder på at det har foregått en forbrytelse.

O.R.21.00.
VeidirektLir Baalsrud uttaler at det cr planlagt megot

botydningsfulle veiarbeider i år.

Den aktuelle sendi

18.15. "Aktuelt": Et besök på Notodden. Lytterne fikk
höre en redegjörelse for bycns forskjellig industrier.

18.25. Japan - motsetningenes land. Aslaug Rein, som
hadde 13ert japan å kjenne ved solvsyn, fortalte.

(Fortsatt.)
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Den alYtuelle sending (-rort--tt

18.45. Om India. T?leren sw,kket mest om Nehru og
kom med 1-nge sitater fr? Nehrus selvbiografi.

18.55.' 'on og vi": Pritz Ihlen talte om: "Den
euiske konaaa

er det Tysklands n=ingspolitikk som har
reddet Europ? under 11okaden. Det ar helt klart at hvis ikke
Tyskland hadde g-:2epet inn, ville de fleste europeiske stater
v}Jt land innbttet - ha kommet i en alvorlig situasjon.

Mer Tlands politikk har reddet alle disse 1=å fra hungers-
n5c_e

d.Ttg skal araina bygges inn i den euroDeiske ökonomi,

ikke bare Det nye Europas framtid i do
f5rte tyve, tredve årene, men dets fr?mtid for alle tider.
De v=e en trstende tanke når kampen er tung og hard.

Nztt fra D=mark,

D.R.17.35.
De site års utvidelse av politikorpsene i 73rimarkhar

bevirket at ":‘o1iLiskolen ikke kan oppta alle de aspirantor
som "hTenges. Det er derfer blitt besluttot opprette for-



beredde krrocr ni over 1?ndet T.v iengre vrighet enn de
tid.-liere 14 d?gers kursone.

FiYlnl?ndshje1pen meddeler at D=sk-finsk forening p kort
tid h?)2 tegnet fddere til 15 finske brn.

NI.tt Sverige.

er undertonet en h-melsavt?le mellom

gr  ettermiddag oppstod pyremanbrann nr. 16 jrebro.
Tre eugo menn scm er syld i tre ?v pyromnbrannene, er blitt
arrestert.

S.F-1 00.
o-vorlevne av  besetningen på dampskipot "G-Jteborg"

il få, ertning etter n=en for krigsforlis enda skipet
ikke krigforliste, men var utsatt for et alminnelig uhell.

S.R.22.00.
Det driver stadig i 1?nd miner på Vestkyston meldes det

fra Vberg.
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S.R.22.00.
Styret for Sveriges scoutforbund og Sveriges K,F.W.K.'s

scoutforbund har holdt konferranse i helga. Man understreket
nMvendigheten forene aliminnelig scoutarbeid med
beredskapsarbeid.

.101,

Nytt fra Finnland.

O.R.21.00.
I går rettet bolsjevikene på Den karelske front virk-

ningslse a.ngrep over Stalinkanalen mot de finske tropper.
Alle angrepene ble slått tilbake.

D.R.17.35.
2000 finner skal i januar og februar flytte tilbake til

Hangö. Men den alminnelige tilbakeflyttelse kommer dog ikke
til å begynne för til våren. Russerne hadde sprengt vann-
verket för de trakk seg bort. Industrianleggene i Nangö eT

• i det store og hele i god stand skjönt roen er blitt sprengt.
Det vil bli bygget nytt vannverk til våren.

D.R.20.50.
Pinnlands kornhbst i 1941 var 141 mill, kg. mindre enn

gjennomsnittet i årene 1926 -30.

Værvarsel.

S.R,22.15.
Vestkusten

W'!nernområdet

Norrlands fjelltr,

Svak til moder-t vind.
Oppholdsvcer.
Kaldt.

Svak vind.
Oppholdsvr.
Kaldt.

Moderat, noe tiltagende vind.
Snbyger.
Stigende tomperatur.

vvvvv VVVVV vvvvv
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O.R.07.00‘
Enda inntektene er gått ned, vil det ikke bli noen

reduksjon i skatteinntektene i Bergen. De er beregnet til
bringe inn kr. 344 000,- mere enn i det foregåendeår.

Overskuddet be1bper seg til kr. 290 000,- som skal brukes
til avskrivning.

Nytt fra Danmark. 


D.R.17.35.
Det danske utenriksdepartement meddeler: En tysk

forordning av 25. november 1941, som gjelder for protektora-
tene Bbhmen og MShren, de innlemmede områder i bst, og for
Riket selv, går ut på at krav på jbdiske formuer, som ifblge
forordningen blir Det tyske rikes eiendom - da eieren mister
sin tyske status på grunn av permanent opphold utenlands -
må gj3res innen seks mPlneder etter at forordningen trådte
i kraft, nemlig 27. nov. 1941. Sbknader må sendes t4.1 finans-
presidenten i Berlin. Videre opplysninger angående denne
forordning kan fåes hos Utenriksdepartementet.

Nytt fra Sverige. 


D.R.20.50.
Kjbrehastigheten for lastebiler er i Sverige satt ned

fra 75 til 40 km,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen in er ons a n.

Lytteforholdene har idag vsrt ytterst slette for
Oslo's vedkommende. Stort sett var det bare 21.00 sendingen som
kunne hbres. Fra Danmark og Svcrige har det heller ikke vsrt mcget.

820 tonn kor. til St_ltensKornforretning. 


O.R. 18.00.
Fra Skoin meldes at statens oppkjbpere har klbpt opp

820 tonn korn i distriktet der.

Tbmmersa1 i Elverum.

Bx11. 18.00.
Fra Elverum meldes at staten har solgt 53.000 trs-

st,mmer på roton i distriktet der.

Timbunnin cr ras'oncres,

O.R. 18.00.
Det meldes at det er innfbrt rasjonering av allslags

skotby med trsbunn.

Lita forbr telser i Elverum.

O.R. 18,00.
Lensmannen i Elvcrum meddeler at det.i siste r har

vsrt svsrt få lovbrudd i Jsterdalen. 2drue1igheten har ogs
vsrt meget stor.

Waffen S.S.o Le iomgrer fritas for skatt.

O.R. 18.00.
Ordförcren i Krbdsherrad meddeler at alle ungdommcr i

bygden som meller seg til waffen S.S. eller Den NorSke Legion
skal bli fritattmfer sktt.

Fra Drammon meldes at gkour Sparebank siste år hadde et
overskkdd på 105.700 kroner.

den aktuellc sending var det fbrst et intorvju med
en H-ms K. Nordstr=d om hvalfangst på norskekysten. Videre
v-r det et kåseri om jap,nsk skuespillkunst og deretter et
foredrag om ubåtkrigen i 1914 til 1918. Disse programposter
kunne ikke hbr,s så tydclig at de kunne refcrercs.

Det sammo var tilfellet mcd programposten "Heim og
5 mfund" hvor 01gP Bjoncr holdt talen.
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re -0:lottexiet grunilkuitaien.

C,R. 2100.
P ruin av den sole etterspörsel etter lodder i den

senere ±d har Pengettertets styre funnet det n.7endis
iko lotterets grunnkapital med 100.000 krow,r.

Dbidslaykket på Netedden,

001;,.. 21,00.
Un dsulykke inntrff idag _ totQdden jernbanestasjon

idet en mann skulle kjre en traktor bort fxa jernbanelinjen.
'cd ot 7ei1grep satte ham traktoren i TGVCTI slik at traktoren
gikk bakoiiex og ever 14.jon og ve1tet, Mannen t:ikktxaktoren
over seg ec ble drept på stede±.

/dsu=sedel-Aket .Tolus danner datterselskap, 


?1,00.
"Seci:J.depr.'Itomentet" har gitt tiM2telsc til at

al.ss=nsesc-.1skpet 2elus i Bergen danner et datteise1skp.

I formiddag kom den f3rste melding om vintersildfisket.
Den gikk ut på at det var tatt en fangst på 5 hi. (Det ble ikke
novn•noerIng om sted ellex tid for fT,ngsten).

Av-t fxr:. D[-nmark

fl2.00.
Den danske regjering -har offentliggjort en sarklering

hvoxi den på det skappeste tr'r ::vstLuid fr) f,hv. sendemann
H. Ka-J.fmann's aksjon han den 3dje janual 19? på vegne av
det fri,e Danmaxk ga sin tilslutning og underskrift på den
i oppettede solidar±tetsrkleiing som den 27de
stYt,Det heter i .--3wkleringen at dette skritt bare tjener til
4,evise hr. Kaufm='s manglende fordtåolse av den sitw.sj.on

som landet nu befinnor seg i. I 2rklexingen henvises videre til
skriolse fxa K:ing Christian datert 1.5de desember 1941 hvori

kongen gjUr oppmekksom på det forhold at fiero av statens
utenrikske tjenestemenn ikke viser den rette forståelse av
sitnasjonen og hvori han ber utonrikswinisteren gjrc disde
tjenestealenn opmerksom på at msn ikke vil godkj=ne noe annet
dni=k onn det som styres av den danske konge og regjering.

D.R. 17 .35.
Den dc,.nskolegningssjof holder i disse dager endel
Odense for å dröfte ligningsspLsrsm1 fox hele 3.ndet,

BL.ndt annet skal man behand1e sktteforholdene for de
5.anake -xbeidere som arbeider i Tyskland.
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Nytt fra Svcri 


D.R. 17.35.
Programmet for transportering av finsk, barn til

Svcrigc er nå ferdig. Det er m,ningen å benyttc ett finsk
skip til ovcrföringen og dessuten cr det mulighet for 'å få
benytt, ett cller to av Svenskr h.merik21injens skipe. Ialt sk21
overfbres 1900 b2rn.

S.R. 22.00.
Forhandlingene mellom Rederforbundot på den ene side

og dc forskjellige Sj3mannsorganisasjoner på den annen side
begynte i G-teborg idag.

V:erme1dinp.

S.R. 19.15.
Södra Norrlands F'elltr.: Frisk til byget vind.

fittrykt for sne i hUgfjellet.
Temperaturen noc under nU11.

No= Norrlands F'elltr.:
	

Svak vind. Stort sett
oppholds=. Noc ,k1dere.'

vvvvvv  VVVVVV vvvvvv
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N tt fra Nor e.

Zeesen 23.n0. På tysk.
I Norge har man, J, samarbeid med tyske myndigheter

planer oppe om å lette Nordnorges økonomiske avhengighet
overfor Sydnorge. Det er meningen å utvide vannkraften i nord
ng modernisere havneanleggene. Man mener at men på denne
måte kan få istand en regelmessig fiskeeksp•rt mellom Tromsö
og det europeiske fastland.

O.R. 07.00.
Quisling har bestemt at regimentsförer T.H. Trondeen

som er vendt tebake fra östfrnnten skal gjeninnta sin
stilling som stabsjef i rikshirden idag. Orvar Sa$ther som
har vikariert i Trondsens frava3r blir regimentsfbrer.

Olgn Bjoner talte mandag kveld på et stort kvinne-
møte i. Trondheim. Hun forklarte om kampen for frihetenmg
appelerte til de norske kvinner om å arbeide for Norges
frigjörelse under Quislings ledelse.

D.R. 11.30.
Det störste vannreservlar i Nord-Europa blir nå bygget

i Norge. Langlidammen vil fnrsyne Aker med 24.øø0 liter vann
pr. minutt. Man vunter at dette reserv•ir vil bli ferdig om
ca 6 måneder.

N tt fra Sveri e.

S.R. 22.00.
5•verstbefalende for den svenske haar har rettet et for-

slag til riksdagen om at de siste avsnitt av den militære
straffelov's paragraf 163 må bli gjort anvendelig under fare
fox krig enten det er mobilisert eller ikke. Denne paragraf
som nå bare brukes i tilfelle av krig eller hvis landets
væpnete styrker er mobilisert, tillater dödsstraff i tilfeller
hver særlig skca.de er gjart på eiendom tillörende forsvaret, eller
for forbrytelser av lignende art. Denne anmodning er blitt
utferdiget i anledning et ferslag fra sjefen for flyvevåpnet
i forbinnelse med sabntasje som har funnet sted ved'Ljungbyhed.
verstbefalende foreslår videre at denne staf£ffelov også skal
komme til anvendelse selvom den person som begår sabotasjen
ikke kommer inn under denne lov. I den spesielle loV av 13
desember 1940, om straff for sabetasje foreslår han den
'strengeste straff satt til livsfarig fengsel. Forbrytelsen
ved Ljungbyhed er i hans mening praktisk talt et isOlert
tilfelle og viser at men må ta i betraktning at slike ting
kan finne s';ed. Hen anser derfor at man bgde fra et forsvars-
messig synspunkt svelsom utfra betraktning av forsvarets
personell skulle sörge for at eventuelle forbrytere i den
retning skal bli skremt inn på bedre ideer.

vvvvv VVVVV vvvvv
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R2dioson ingor tors oojc,n.

12 n o ordfrero.

S.R. 19.00.
Fr?, Oslo moldes t "Innenriksdopertementet" h,T.r ti1sgt

nye ordförcro i yttorligere 12 norske kommuner.

Konkurr=se  om "dct bcs c rrnsjon:, e verk om Nor c ide ".

D.R. 11.30.
Det norske to terdirektorit" h-r innbudt norske dr--

m2tikkere til en konkurr-nso om det bestc verk om Norge id-g.
Dc innlevcrte bidrg må ho en n-,sjonel k'r'kter.

Br2,nd i  fbrikk i Frodrikst.d. 


O.R. 11.00.
Igr bröt dct ut brnd i "Noisk 2okstil" i Fredrikstfd.

Dct lyktes etter noon timors forlöp å begronse ildon til kon-
torlok:lenc, og den dcglige drift vil derfor ikke lide noe
vbrekk.

Lene=nnen i BorP finner 3 r:',.dio£ 	 ter. 


O.R. 18.00.
Ved undorsnoiser h r lensmnnen i B  rg  vcd Hlden

funnot tro ulovligo /YdioTjppr3tor.

Bergs ordf3rer hnr for(3vrig frittt frivilligc
Wrffon 3S og den norske logion for sk-:ttobctling.

Aftonposten s år stor f=tid for  Austrli.-,.

O.R: 11.00.
Aftenposten behndler i sin leder icks. Austrlis

stilling i krigon og skriver et også dette rike idg cr
ute i hirdt vTer. Avisen venter et et imperilistiske USA
vil besettc lndet og et det nödig vil gi slipp p4 det
igjon, mon påpeker et det or en hoke ved don ting, nom-



lig det. nye oppdukkonde sto=kt i Stillehvet. Hvis Jo-
pen seirer spår ovison en stor frmtid for Austr1ir',.

Sommerlukkin en o phovos. 


0.E. 21.00.
Don tidligore sommorlukking for forretninger her i

dc to siste r wart gjort gjoldonde hcle året rundt. Dette
cr imidlertid nå blitt opphevet og soci'ldeprtementet h-r
sondt molding om et bestemmolsone ikke krn fornyes. For-
rotningene m-) holde åpne etter vedtektenc cv 1938.

V'r i Meråker.

O.R. 21.00.
In vT,rgflokk på en 5-6 stykker herjer i Meråker også

iå:r. Vrgene her vist scg meget n,?,rgående.
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.15.
De foreliggende meldinger fr forsdksdrivere tyder på

dct forckonmer oild ved Dul'ndet og i jyg-2rden vcst for
Bergen. Hvor store f ngster som cr tatt cr usikkcrt.

Angende fct- og srlisi1dfisket meldes det frs. NordLrnd
on g nske godt grnfiske enkeltc steder. Også i Lddingen er
det titt endel g,rnf,ngster, men delt gclsen hPr vært litcn.

1,ndbruksneldirr'er

O.R. 12.30.
Dc foreliggende oppuver over innlevert korn til St-.tcns

:ornforrctning for sistc uke viser ct tillegg på 3000 tons.

Direktor-tet for Trovi_mtering og rnsjoncring meddeler
et legrene cv fosforsyregjddscl cr mcgct små. Sdkn'der om
ckstr-,r-sjoner blir derfor i de eller fleste tilfoller ,vslått.

Forsyningodeprtementet meddeler e.ngående de nyo rsjo-
ncringsbestemmelscr for oot rnsjononc cr blitt endol forhöy-



ct.

St3tokonsulent Sel!=d opplyser ct dct nå er hdve til
å sendc 1T:m på jernbncne med hundcksocr mot vnlig tkst 1 kr..

Torvdirektdrons oppg:-.:ver over tilfirslene v kjitt til
Oslo i desember bekrefter et tilgrigen på no.ut og hest lå bety-
dclig over fjorårets. K:ilsseringsprosenten vr meget liten.

Dette årct begynte derimot tommolig dårlig selv on
tilfjrolcne bcdret seg litt igår. Griseskrottenc minker st-

vekst.
Grdnnaksmrkedet hc:dde sin svrtesto ckg ids på

tider. Det er vesentlig kål og kålrot som kommer.
Alle 1TIndbrukspriscr cr ufo=dret.

Sirilnytt

OR, 13.00.
2kolchgeutw-lget i Opoln fylke

sine pl-ner for nestc år. Det er vcdtwtt å sdke deprtcmcn-
tct cm en bevilling på 4.500 kr.

0.P. 11.00.
Nsjonlhjelpen i Podd her i de siste =T,.n-

gcrt en rkke vellykkede fester for bTrn og ungdom.

O.B. 10.00.
En 12-år g-mmel gutt er gått gjennom isen og druknet,

meldes det fr St-v-mger.
To gutter på henholdsvis 10 og 12 år som gikk gjennom

isen i L rviksfjorden, ble reddet -v en -rbcider, H-.ns -:ris-
toffersen.
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Den "Aktuelle sendin ".

O.R. 18.15 til 19.00.
Dngens uAktuolle sending" omhandlet bl.n. f3lgende

poster:

18.15: "ktuelt": Frat med jernbanetelegrafist Brekke.

18.25: Om indiske f3rerskikkelser.

18.35: Liten dialog fra St_v-mger vcd Julius Haugen.
(Om kvinner i bade=elset)

18.40: Et lite intervue mod NSUF's ungdomsf3rer, hr.
Tiede=n-Ruud i nlcdning stevnet p. Jessheim 9-11 janunr.
150 delt. gre vil komme og progrnmmet vil vosentlig komme til
omfnttc retningslinjene for neste 1:rs nrbeid. "rinisteru

Stang vil tale ved pningen. Hr. Ruud opplyste forövrig nt
tilslutningen til NSUF vnr upklagelig.

18.45: Rikstaler Svnhnug om bondest ndens organisn-
sjon.

Han hevdet bl.a. at det gmle system hndde hatt sv3ert
lbe tiloveys for b3ndene. De manglot organisnsjonsevnen, split-
tct seg i flero konkurrerende gruppor og kom ingen vei. Norge
hndde derfor gjennomlevet en stor bondekrise som nesten 3dela
vr bondestnd.

First ved NS's bondepolitikk haddo det kommet orden i
sakene. I 1940 haddo man stiftet et eget bondelaug, som hadde
gitt ut brosjyrer, holdt foredrag og i det hcle gjort nit
for 2?. vekke b3ndene nasjorult, og utvik1ingen h:,dde siden
fulgt en bestemt linje. Siden den ?5 soptember hadde m4let
v-srt samle alle b3ndor i en nasjonnl orgnnissjon. Alle
gnmle orgnisasjoner frÅtte g& inn i den nye - d.v.s. i NS'
bondesnmbnd, som for3vrig ikke var riktig dannet endn - el-
ler samrbeide loyalt med don, og mnn hadde irittet skaffe
de retto menn som ledere. Dette siste vnr allerede gjort.
Mod tiden vilde alle b3nder bli nyordnet.

18.55 uVerden og VI": Om Roosevelts siste tpelige
tale til kongresson.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
n'sr framtid vil det bli pnct en ny innenlnndsk

luftrute i Danmark mellom Köbenhavn og en by i midt-gyllnnd.

D.R. 17.35.
Svinebost nden i D,nmark er i de sistc 6 uker gått

ned med 240.000 til 1.7 mill. stykker. Sammanlignot med f3r
krigen  er  best nden dermed omtrent h"lvert.

Ogs egg-produksjonen or g'itt mcget sterkt tilly!ke
i 1941. (Ned til 1/10?)

D.R. 17.35.
Finansutvalgot har vedtdItt bevilge penger til opp-

rettelso av 6 utrykkingskolonner innen det sivile luftvern.
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NItt frc Sverige. 


S.R. 19.00.
En 17- 2r g.mmcl utlending ble dimt til 4 mgricdcrs

fengscl vcd C;iteborzs I'dhusr!!tt for å h- forbcredt til spio-
ncri ikke rettet mot Sverigc.

D.P. 17.35.
Ant:11et svenske lotter er nå stcgct til 90.000.

S.R. 19.00.
Ved en flyulykke idcg p en  T:v Irsrens treningsplser

dreptcs den unge kfldett Grinberg.

S.R. 19.00.
Lrbeidut mcd burgingen cv dmpskipct "Pr ndenburg", som

gikk på grund utenfor (Lidingn?) igår, ble gjenoppt:ttt idP.6
etter ct .- 2ut  h-dde bedret seg. Skipet cr mcget sk-det.

D.R. 17.35.
Den finnskc soci:Jminister F-gerho1m reiste imorges

til Stockholm for å forh-ndlc om overfjringen cv finnske bt'rn.
En stirre herreg'rd i Midt-Sverige vil bli -ttt i bruk i den
forbinne1se.

0.L. 21.00.
De svenske myndigheter hcr nektet utftirse1stilltelse

for dc ullvrer som er s=let inn cv tyskere i Sverige for
soldtene på istfronten.

D.E. 20.50.
Onsdng og n-tt til id-g f-ndt sesongens st3rstc sil-

defiske sted i K-tteg-,t. Gitcborgs fiskch-vn blc iformidd-g
tilfirt 150.000 tons sild.

N• tt. fre PinnLInd.

D.R. 20.50.
Det vil forclibig ikke finne sted eksminer vcd Hul-

sinki Universitet.

D.R. 17.35.
helsinki h' dde en idcg men det blc ikke

slupput nbien bombur over byen.
Det finnske kommunike melder ellers cm t russiske

ngrop ved Oncgi-fronten er slått tilly;ke med blodigc t p.
Russiske -vdelinger på isen i den finnske bukt cr blitt

-'n.grepct cv fly.

Vwvrscl.

S.R. 22.00.
Lngs helc norske-
grensen: tiltgend4 vind. Etter-

hånden uplitelig for sne.

vvvvvy VVWVV vvvvvv
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Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 260.

(Fra B.B.O.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er torsda 8 'an. 1942. Fortroli .

tt fra Nor e.

O.R.
Den tyske forfatter F. Bruckmann har nettop utgitt et

viktig og omfangsrikt verk om krigen i Norge kallt "Vr kamp
i Norge", meldes det fra Mfinchen. Boken er rikt illustrert og
inneholder en mengde dokumentarisk materiell.

tt fra Danmark.

Bremen p. dansk.
Den danske avis Politikken behandler idag regjeringens

erkl3ringi forbinnelse med avskjedigolsen av sendemann Kauff-
mann, og skriver at erkleringen tydelig viser at Danmark ikke
vilde ha undertegnet solidaritetsdeklarasjonen i Washington
selv om landet ikke hadde vert besatt av tyske tropper. Et
slikt skritt vilde ikke ha vert i overensstemmelse med den
tradisjonclle utenrikspolitikk under en krig mellom to stor-
makter. Kongen, Regjeringen og myndighetene befinner scg sta-
dig i landet og har ansvaret for dets ledelse, og deres arbeid
lettes mcget ved det danske folks tiltro og samhold.

tt fra Sverige.

D.R.
Den svenske kommanderende general har henstillet til

Riksdagen at krigslovene som medf3rer Tidsstraff for sabo-
tasje ogs', skal ha gyldighet i tilfeller av krigsfare uav-
hengig av om det cr mobilisert eller ikke. rorslaget er
framsatt som f31ge av sabotasjehandlinger p4 en svensk mi-
literflyplass for en tid siden.

tt fra Finnland.

Lahti
Deit finnske rederorbund har utsendt fölgende liste

over skipstap siden krigens begynnelse: (Listen omfatter
bare skip over 500 br. reg. tons).

Til 1 jan. jÅr direkte tap: 31 skip (117.000 tons)
og indirekte tap 12 skip p4 31.000 tons. Videre er 48 skip
(183.000 tons) beslaglagt. Tilsammen fra 1 sept. 1939 til
1 jan. 1942 91 skip p. i det hele 331.000 tons. Bare 6 skip
er kommet til i. dette tidsrom. För krigen bestod den finnske
flÅte av 251 skip p tils. 785.000 tons. Tapene belper seg
derfor til hele 48%.

I en artikkel med titelen: "P4 langt sikt" skriver
Uusi Suomi idag at publikum tar fortsettelsen av krigen med
stor ro til tross for at man i almindelighet hadde regnet
med en kort krig. Fred longter man naturligvis etter nÅ som
för.

Og avisen fortsetter: En ting nÅ man imidlertid vere
klar over. Selv om vr kamp med Sovjettsamveldet skulle bli
avgjort ir, vil verdenskrigen fortsette. Finnland JTÅ deror
forberede seg pr'k 1.relange vanskeligheter.

Meget over halvparten av de mannligeelever ved mid-
delskolone i Finnland er for tiden i.militertjeneste.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Fortroli .

N e en elske fl .

Ingenidr Preuthun forteller Skancke Jonassen om den en elske

fl roduks'on.

O.R.35.
LER meldte forrige uke at enkelte av emigrantherrene

hadde vært invitert til engelske flyfabrikker. Og Skancke
Jonessen var også så elskverdig å komme til mikrofonen og
fortelle oss at etter det han hadde sett på turen, vil det
ikke bli meget igjen av Oslo når de en gang kommer tilbake
til Norge.

Ja, sannelig, Skancke Joaassen er blitt meget miltar-
istisk. Det kan derfor i den forbindelse være av interesse
å kikke litt på denne herres fortid, (Hva Preuthun fant der
ble borte i forstyrrelser, men han klarte seg bare med et
par-tre setninger.)

Den andre militære sekkyndige blant emigrantene er
militærnekteren og seksualsvindleren Evang. Hva slags kar
dette er viser rettsdokumentene fra Evangsaken. Denne mann
har uttalt at han bare ville slåss i en borgerkrig. Ja,
engelskmennene skulle bare ha visst hva slags mann det var
de slapp inn på fabrikkene.

Jeg måtte smile da jeg lyttet til Skancke Jonassen. Han
forsbkte å være så forferdelig hemmelighetsfull med hensyn til
elt det hadde sett på reisa. Men sennheten er nok den
at Skancke Jonassen ikke hadde sett stort, og at han ikke
visste stort mer enn det han fortalte.

Jeg har skjbnt at Skancke Jonassen lytter ivrig på Oslo
Radio, og jeg håper at han lytter i dag også for nå skal jeg
fortelle ham om de nye engelske flyene og den engelske fly-
produksjon. Våre opplysninger er bygget på novemberheftet
av " . . . Monatsheft" som vet mer om engelsk flyproduksjon
enn emigrantene noen gang vil få vite.

Ingenir Preuthun kom her med en meget teknisk og detal-
jert beskrivelse av engelske fly. Hvis det han visste er
korrekt, må hen sitte inne med ganske omfattende opplysninger.
Bare en eneste gang brukte han uttrykket: " . . .9 hvis
egenskaper vi ikke kjenner."

Flere ulovli e radioa arater. 


O.R.11.00.
I Eidanger er to menn og en kvinne blitt arrestert for

å ha vært i besiddelse av et ulovlig radioapparat. De ble
overrasket av politiet mens de sett og lyttet til en uten-
landsk stasjon.
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Av fiskerime1din ene

kunne vi om vintersildfisket bare oppfatte at det var
kommet meldinger om en del mindre fangster i Bergens og 2le-
sundsdistriktene.

I 3stfoll skal man ikke  lenger brukc "as,rb,gst"  under brevene.

O.R.18.00.
Fylkesmannen-i istfoll har i et rundskriv til administra-

sjonskontorene i fylket meddelt at man ikke lenger skal av-
slutte brevene med "-srbödigst." Enten skal man ikke bruke
noen slik liflighetsform, eller så akal man bruke den foxm
som må Være naturlig nå, nemlig "Heil og ssal."

Fiskerne får större kafferasjoner.

O.R.18.00.
Direktoriatet for rasjonering og proviantering meddeler

at fiskerne i Lofoten og sildefiskexne på Vestlandet skal få
200 gr. kaffe nver. Dette kommer til å berbre ca. 45 OPO
mann.

Trondheims havn skal utvides.

3.R.l8.00 Utydelig.
Havnerådet i Trondheim har vcdtatt å utvide havna i byen.

K.öttsmu lersaken.

O.R.21.00.
Ss_ken mot kjöttsmugleren Kristoffer Nordlie er kommct

tilbake fra statsadvokatene. På grunn sv sakens karakter
hsr statsadvokatene nedlagt påstand om ubctinct fengselsstr ff
i 60 dager.

Hva de 39 kjöttmottagcre aneår ble det fr.msatt begjer
om bötcx fra kr. 53.- til kr. 1000,-, subsidiert 12 til 60
dagers fengscl.

Postforbindelsen innskrenkes.

Poststyret meddeler at på grunn av manglonde transpoxt-
midler vil såvel ordinær som luftpostforbindelsen med J.)ct
fjerne östen og Libyri bli innstilt. Også luftposten til
Syd-kmerika skal innstilles.

Svensk innsamlinr, til norske 2„g_finske barn.

S.R.19.00.
Stockholm stads tjenestemenn har startet en innsamling

for Norges og Finnlands barn. Det er sstt ned en kommite
med dette formål. Innsamlingen ventes å ta 14 dager.
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Teaterdirektoriatets dramatiske konkurranse.

Adolf E eberg intervjuer Finn Halvorsen, 


O.R.18.15. ("Aktuelt").
Statens teaterdirektoriat har som bekjent utskrevet en

konkurranse for norske forfattere om det beste norske drama-
tiske skuespi11.

intervjuet uttalte Halvorsen: Det har ikke vært holdt
noen slik konkurranse tidligere. Det falt heller ikke den
gang statsmaktene inn å stötte våre dramatiske forfattere.
Det måtte en revolusjon på nasjonalt grunnlag til for 4 få
en endring i dette forhold. Takket vaere NS og "minister"
Lunde har msn nå kunnet utskrive den fdrste dramatiske kon-
kurranse som har vært holdt i Norden.

At teateret er en av våre stdrste kulturfaktorer, har
mange nordmenn vanskelig for å forstå. Det har også hendt
her hjemme at teateret arbeidet direkte mot kulturen.

Det er satt opp store premier for konkurransen. En
slik kohkurranse vil gi oss et overblikk over hva vi har av
brukbare norske skuespill.

Siden Ibsens og Björnsons dager har ingen norsk dramatiker
kunnet leve av sine skueSpi11. I den tidligere tid da leve-
standarden var så hdy og da vi etter sigende hadde det så
godt i alle måter, var det den visse hungersdöd for en drama-
tisk forfatter å forsöke og leve av sin kunst. Det var vanske-
lig å få verkene oppfört, og hvis man var så icldig å få dem
oppfört, tjente man i höyden noen få hundre kroner. Heretter
må og skal det bli annerledes.

Adolf Egeberg uttrykte til slutt det önske at konkurransen
måtte få stor deltakelse, og at norske skribenter nå ville
forstå sin besdkelsestid.

Ukens sport. Ved Storm Sörlie.

O.R.18.50.
Skdyteldperne er kommet langt i treningen, og enkelte

begynner alt å vise god form. Sköytebildet er forandret i den
senere tid. Mens vi tidligere hadde en 4- 5 stjernelöpere og
meget få juniorer, har vi nå bsre to stjerneldpere, men en
hel flokk juniorer.

Det er g1edelig at skbytelandskampen i Klagenfurt er
kommet i stand.

Også våre kunstlöpere har tatt fatt. Rekruteringen er god.

I Bygdöhuset fortsetter Norgesserien j håndballaSdndag
skal det spilles tre kamper.

(Fortsatt.)
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Sporten . . . (fortsatt.)

Også skil6perne skal i ilden til helga. På . . hytta
holdes det utforrenn 1rdiag med doltakere fra Oslo, Kongsberg
og sndre steder. Wrdag ho1des det også langrenn og söndag
hopprenn på Jevnaker.

Lan her nå fått oversikten over deltekelsen vcd skole-
idrettestovnenoi 1941. Den viser at all i all har 350 652
elever deltatt i disse stevner. Kom så å si at norsk ung-
dom ikke drivor sport lenger.

Resten av "Den aktuelle sendi":

18.20. Dagens dikt og melodi. Diktet var: "Ir1anU
sv Per Siv1e.

18,25. En sketsj: "Den nihalede katt". "fien nihalede
er et tortarredskap som engelskmennenc som også don

gsng var si-vilisasjonens forkjempere,var do fbrste til å
benytte, (og som sencre er blitt benyttot i So.7jot?)

Sketajon som foregikk ombord på en engelsk båt, skulle
vise hvordm torturen ble foretatt. Den mishnndlede var en
irlender.

18.55. "Verden og vil: Den britieke propaganda og
offensiven i Nord-Afriks.

T-rods all sin propaganda hr de britiske tropper ikke
oppnådd noe mer i Nord-Afrtka enn gencral Waveli.s tropper på
s=le: tid i fjor. Dette til troes for at man har Churchills
ord for at operasjonen var forberedt i fem måneder.

SmånItt fr222"2-£C-22

0
kommane i Numedai er blitt helt gjeldfr i. J.941,

forteller ordfreron.

O.R.18.00.
Smörproduksjonen Skiens mci ibolag er 3ket sterkt i

den senere tid.
Dladet "Varden" opplyscr at det cr mye rype i Skiens-

distriktet i år. Men reven er slom med den.

0.B.21.00.
På Borgens museum nsr msn registrert et jordskjelv i

Hordaland. Det var sterkest i Hardanger.

Det har vwt foretatt flere tyvcrier på ct hotell i Dram-
men, melder "Drammens Tii.ende". Tyvene har tatt mod seg 50
flasker champagne, 160 kasser J1 og den del h=etikk. -De har
ikke etterltt seg noe sor.
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Nytt fre Danmark. 


D.R.11.30.
Siden 7. april i fjor har et arbeidsutvalg arbeidet med

en revisjon av sosinllovgingen. Utvalget her n utferdiget
en enstemmig innstilling som blant annet går ut på at alle
over 18 år skal ha arlAidskort.

Kl. 17.35. ble det lest opp en redegjbrelse sngående
den nye sosiallovginingen fra Arbeids- og sosialministeren
som formet seg som beklagelse av at saken var blitt offent-
ligjort på det nåværende tidspunkt. De framkomne opplysninger
var for flere tilfeller misvisende og uriktige og hadde vakt
en viss uro blant folk. Arbeidsutvalget hadde hatt taushets-
plikt. Forslaget ville bli offentliggjort når tidspunktet
var inne, men sosialministeren fant det nbdvendig å korrigere
et par av de misvisende opplysninger allerede nå. Det gjaldt
særlig endringene i loven om arbeidsledighet og forsorgsun-
derstbttelsen.

Mange hadde oppfattet det som om den nye loven ville bli
rettet mot arbeiderne, og at understöttelsen til unge arbeids-
lbse uten forsörgelsplikt skulle gå ned. Dette er ikke rik-
tig, den nye loven går ut på å regulere forholdet, Det har
ikke vært tele om å frata noen arbeidsledig hans understbttelse,
men det det gjelder er at arbeidsledige som vegrer seg for å
ta arbeid Vil bli utelukket fra arbeidsledighetsunderstbttelse.

D.R.17.35.
Finansutvalget har anvist midler til en frivillig kolonne

til statens sivile luftvern.

D.R.11.30.
Kbbenhavn kommunes budsjett for inneværende år har oppfbrt

2 mill, kr. til barneopptaAelseshjem. De vil få plass for
5-600 barn, Hele anlegget kommer til å koste 5-6 mill.kr.

D.R.11.30.

	

Et konsortium har besluttet beplante de store hedene
i Gbrding, Nyborg og Næs sogn på Jylland.

N tt fra Sveri e.

D.R.17.35.
Den sVenske statsgjeld har i 1941 öket med 1 630 mill, kr.

Ved utgangen av 1941 val stetsgjelden på 6 milliarder, 148
mialioner kroner.

D.R.20.50.
Kriminaliteten i Sverige har siden 1939bket med nesten

30 prosent.

D.R.20.50.
Levnetsmiddelkommisjonen i Sverige arbeider med spbrs-

målet om kunstig vanning.

(Fortsatt).
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Nytt fra Sverige. (Fortsatt),

S.R.22.00,
Et svensk firma har i dag stilt kr. 50 000,- til dis-

posisjon for finake barn.

S.R.22.00.
Forhandlingene i Göteborg om ny avtalo for storsjöfarten

ble i utsatt ulL 11. jan, da nye forhandlinger vil bli
opptatt i Stoekholm.

.1Vyttfra, Finnland.

0.P.21.00.
Polsjovikene hsr gjort anrepsforsn: p flore steder på

östfrontens sydlige del. Alle angrepene er sl'tt tilbake av
de nnsko tropper. Bolsjevikene hadde mange faine og s%rede.
Soks sovjebfly Cr skutt ned, hotor det til slutt i den finske
h2rmLldinga.

D.R-20.50.
Om kort tid vil den finsko regjerin6 sette fram forslag

til ny lov om erststning for skade som skyldes krigen.

DÆ.20.50.
Hangö by er snart renset for miner. Finske pionerkorps

h3r funnet tusener av dem. olsjevikone har lagt fiere miner
Hangb enn p. noe annet sted i Finnland,

Værvarsel,

Vestkusten og
Vnernområdet

Hi,i 1.;ery-Jan9

Svak vind.
;ngen eller ubetydelig nedbör.
Temmelig kaldt.

Svak vind,
Oppholdswer.
Kaldt.

vvvvv VVVW vvvvv
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Radiosendin er freda 9. •an. 1942. Fortroli .

tt fra Nor e.

Rudio Paris på fransk.
Tysk-norsk forening i Norge arrangerer for tiden fore-

lesninger over hele landt.

0.R.18.00.
I 1941 ble 250 tonn korn fra 950 gårdbrukere brakt til

Kristiansand.

tt fra Danmark.

D.R.17.35.
KÖge gummifabrikk har med hell tatt opp fabrikering

av syntetisk gummi. Samme fabrikk har også begynt å ehand-
le kasert gummi. Man håper at fabrikken skal bli i
til å opprettholde sin nåværende produksjon i de neste åtte
måneder i det minste.

N tt fra Sven e.

S,R.22.00.
Den svenske överstkommanderendefoxeslår at man skal

undersöke mulighetene for å forenkledet sekretærielle arbeid
i hæren. Han har föreslått/det skal nedsLttes en kommite /at
av sakkyndige som skal studere saken..

D.R.17.35.
21 000 personer reiste i fjor til Sverige over Malmd.

8 900 var dansker.

tt fra Finnland.

Ibo Radio på svensk.
Helsinki Universitet har i dag besluttet at det ikke er

tilstrekkelig grunn til å åpne universitetet dette semester.
Det vil ikke bli holdt foreles±inger eller eksamener för
ny beskjed gies.

Presidenten stadfestet i dag loven om å beslaglegge utenlandsk
eiendom i Finnland. Loven er tidligere vedt.).tt av Riksdagen.
Bestemmelser om hvordan loven skal utföres og om hva som
skal gjbres med den beslaglagte eiendom vil bli gitt særkilt.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER.
ra

Regjeringens I. K. & H?grens Overkommandn.

11, 'anuar 1942. Nr, 262. Fortroli .
a losen in er r å an.

Aktuellt. 


O.R. 18.15.
"Aktuellt" idag var det et intervju med Erling

Bj3rnson i anledningen overdragelsen av hans gård "Aulestadl'
til hans  sömn  Harald. Intervjuet kunne ikke oppfattes tyedelig
men det framgikk av det at det hadde v,art en meget h?Jytidelig
stund på Aulestad da nverdragelsen fandt sted. Ejörnson brugte
meget hdytravende uttrykk og det hele fikk et mere eller
mindre latterlig skjær nver seg. Der var slektninger og
venner tilstede og det gjnrde ham særlig godt å se "min vakre
sönn Harald med hans familie stå der i stuen", for å bruke hans
egne nrd. Videre fortalte han litt slektshistorie og skröt
svært av seg selv som gårdbruker. Det var ikke m-åte på hvor
meget han hadde utrettet siden han overtok gården.

Denne overdragelse ville i realitcten ikke bety noen
forandring hverken f‘r ham selv eller s?innen idet Harald allerede
i mange år hadde drevet gården snm bestyrer eller forpakter.

In eniör Preuthun's

ukentlige svar til LER kunnee heller ikke oppfattes
på grunn av forstmelser. Det 1ot imidlertid til at han
hedde en hel del a si nm strandhugget på Vestkysten ng i
Lofoten.

"Nordmannsforbundet får "Nnrmannrfolket-utstillin en".

O.R. 11.00..
Utstillingen "Normannafolket" med alt utstyret og

bygningene er besluttet fnr3,3rt til "Nordmannsforbundet.

Seniorsvciten ir 5000 kroner til Minnehallen.

O.R. 11.00,
Osln Seniorsveit har nverrakt Vidkun Quisling en check

på 5000 kroner som skal brukes til den planlagte Minnehall for
falne N.S. medlemmer på jstfronten.

Ness ir skattefrihet til S.S. o le

O.R. 18.00.
Ordförcren i Noss har b,stemt at bygdcfolk som slutter

seg frivillig til Jaffen S.S. eller den norske legion skel
vr2re fritatt for skrtt.

"De artementet for rovianterin o ras'onerin "

Har forbudt servering av kyitt på alle restaurnter,
kfeer og hoteller på tirsdager, onsdger, torsdager og lördager.



2.

Nr. 262,

Radiosendinger lörd  g  10 jan. 1942. Fortroli .

Pers runnsmann död i utlandet.

O.R. 21.00.
Til familien i Porsgrunn kommer det molding om at styrmann

William Aslaksen er död i utlandet. Han reiste i mange pa
hvalfangst.

Skytelp på Hamar idag. 


O.R. 21.00.
I det atare nasjona1e sk6ytelUp på Hamar idag vandt

Hans Egnestangen 5030 meter med tiden 9.03.1.

Hvem  er de he1dise ?

O.R.
Pengelott•riets störste gevinster kom ut på fölgende

nummer:

	

50.000 kroner pånr. 77931.

	

20.000!,IIIl68227.

	

10.000 ttt  H 9 288,

	

i I.II  I 138431.

	

11itIttt 138615.

Forövrig henvises til dc resmitater som cr offentliggjort
i daspreseen.

Xytt fra Danmark,

0.R.
1;en samlede danske sukkerproJukhjon es ..(.11 270.000

D,E- 11.30.
,3cnta1m.issj.oh.en har fåttnic1ing om de 15 dnske

miss.,jonrer aom befinner sag 1 Indla cr alle rgoe. bohold eg
at dc fel3b1g ikkP ha i lidd ay neoa5k..enerni.ske vanskli hccr.

D.R. 17.55«
et te1egrsm soffl lendt fra det elTinre c=oralonsulat

B--ngkek den 8de januar heter d±tat danakc borgerc der
er i. god beh'Jid,

eiste 1)10 faatatt do-'6 ikk
ir.emme til enighet om for hvflket tidpuukt

imidlertid detto E;pbrsmål ilftVil og perleden
vi utlpe der. 20de

-j)et CT blitt besluttot å epprette cn. ny f-brikk i Danmark
for fa-b4:-Ikas-,;en av av medisAnvarer,

Det Tyake Forbund i L-,hmark har :nbudt c'ren tyske 'dkcnom
Perdinand Pri3 til å holde en rekke foredr?g i 1):rnmak i
jOi.TLO1 måned. Han skal tr;le cmn etterkijenf2 problmer.



,3.

Nr. 262.

R'Joilbosendin er 13.roL 10. .an. 1942. FortroliP.

N tt fra Svcri e.

S.R. 12.50,
Den svonske riksd'ag pnct idag for f5rste gang i det

nye år. Beggc kamre'var fulltallige.

S.R. 19.00.
En ny kontingent av svonske frivilligc p. ialt 90 mann

reiste idag til Finnland. Det cr mcningen at i en av dc w3rmoste
uker skal ennu en avdeling på 50 mann rcise til

Dot er nå bestcmt at det i Sverige skal innföres
restaurantkort p kj&tt. Man håper at ordningen kan tre ikraft
fra 20du j-,nuar.

S.R. 22.00.
Den uticnding som den 13dc desember ifjor ble arrestert

i ùstcrsund for spionasjc cr nå blitt d5mt til 3 Rineders
fengsel. Spinn:sjen var ikke rettet mot Svcrige.

Vermeldin cr.

S.R. 19.10.
Vostkusten: Svnk vind. Stort sett

oppholds= ng koldere.

Hele Norrl nds F'elltr.: Svakm vind med lokale
snebyger, Ingen uenneverdig for-
andring i temperaturen.

N tt fra

S.R. 1 .30.
F1 ,re svkc russiske angrepsforsök på dun finske öst-

front or blitt slått tilbakc mcd blndigc tap for bolsjevikkerne.
Det finske flyvevåpen har vrt i aktivitet og bombet

Murmanskbancn med hell. Firc russiske bombcfly og utt jagerfly
er blitt skutt n€d.

Nytt fra Isl-nd.

D.R. 11.30.
Fr: Reykjavik meldes at ltinskolens bygning cr fr=dles

benyttet av okkupsjonstroppene og det kjellerrum i univeruitctet
som har v=t benyttet av latinskolen skal nu overtas igjen av
universitetct. Det er imidlertid mcningen å bygge on ny bygning
for latinskolen de. den gamle på =ge mYter var utilfredsstillende
Det er meningen at den nyc skole skal bli kostskole.

Mange ute11ndske journalistur som i den scnorc tid har
bes5kt Island har skrevot en hel del om landet som hflr vist seg
å v=c, meget skadelig for den islndske kulturhistprie. Det cr
n. meningen å opprette ct slgs nyhetsbyrå som skal sikre at
kun dc riktige opplysninger blir offentliggjort i den uten
1rdske presse og i utenlandske tidsskrifter.

vvv v vv  VVVVVV vvvvvv



Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. '2.

(Fra B.B.D.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er 1rda 10. 'an. 1942. Fortroli

tt fra Nor e.

O.R. 18.32.
På Nasjonal Samlings Ungdomsfylkings ledermbte på

Gjessheim idag talte N.S.U.F.'s leder "minister" Aksel Stang.
Han overbragte Otislings hilsener til forsamlingen og önsket
velkommen til dette 8de mote i bevegelsen. Han sa at han
önsket å sende en hilsentil de medlemmer som ikke var istand
til å komme og ba forsamlingen å huske i dette 5yeblikk på
de kammerater som kjemper og på dem som trener for kampen.
Han refererte et brev som han hadde mottatt fra et medlem
fra fronten. benne mann uttrykte sin tro på Quislings sak
og på "Förerens" idecr og politikk eg sluttet: "Kjemp for
alt som du har kjært! Dö om så det gjelder! Da blir livet ei
så s=t. Döden ikke heller!".

Stang sa at en av bevegelsens viktigste oppgaver er å
få nordmennene til å forstå hvad denne kamp egentlig gjelder.
"Hvis den gamle generasjon nekter å forstå", sa han, "så skal
inllfall vi gjöre alt vi kan for å få Norges ungdom til å
forstå". Ikke enpngde mest opplagte beviser kunne få
nordmennene til a forstå hvorden virkelige fnre ligger.
En hver må se det klart for seg, sa hnn, at bolsjevikkernes
mål er å sluke Finnland og, uten tvil, strekker deres mål
seg også til det nordlige Skandinavia. Som et tegn på fare
pekte han på noen /..pporter om en russisk offensiv mot flexe
steder på den finske grense. "Rapporter fra den sektor, sammen
med britiske slag mot den norske kyst og Eden's reise til
Russland og hans samarbeidd med Stalin, skulle tjene til
å vekke det norske folk. Tviler noen på at Ynrges fra.mtid var
et av de spörsmål som ble diskutert i Moskva?" Stang sluttet
med å referere Quislings ord: "Du må forstå din tid og ha en
vilje til retten". "Heil og Sel".

O.R. 18.00.
Optland Preserveringsfabrikk har hatt rekordår iår.

1 million kg. syltetöy, preserves og grönnsaker er blitt
preservert. Disse varer vil bli fordelt over hele landet.

"Innenriksdepartementet har gitt tillatelse til
det blir foretatt folketelling i Marsund.

tt fra Sveri e.

BeR.Radio 21.45. lå italiensk.
De svenske frivillige som kom hjem fra fronten for

julen vender nå tebake. Den firste kontingent på 200 mann har
allerede reist og ytterligere 50 er klar til å reise neste
uke.

tt fra Finnland.

O.R. 07.00.
Den finske forsyningsministdr meddeler at Finnland mottar

kjött, mere kull og koks og andre nödvendige ting fra Tyskland,
et forsendelse med grønnsaker fra Danmark og noesukker og
poteter fra Sverige. Meldingen om at smörrasjoneringen er
blitt nedsatt i Danmark for å tillate forsendelse til Finnland
er blitt mottatt med stor tilfredshet i Finnland.

vvvvvv  VVVVVV vvvvvv



NYHETSOURSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONLR. 1.
Fra

Regjeringens I.F.K. & H-erens Overkommando.

12 jan. 1941. Nr. 263.Fortrolig.
Ra iosen inger sin Ofl jan.

Fiskepakkerne i Nord-Norge  fil cr ikke prisforskriftenc.

O.R. 18.00.
Ifilge pripspolitiet i Nord-Norge overtrer fiskepakkerne

i Ofoten, Lofoten og Vesterlen stadig vekk prisforskriftene
til tross for at mange blir ilagt b3ter.

Senest igr ble sledes en mann fra Vester41en ialgt
5000 kr. i bot, og tre pakkere fra Narviksdistrikter fikk hiye
biter foruten at varene deres ble inndratt.

NSUF.'s landsmite p. Jessheim.

0.La
Nyhetssendingene over Oslo radio har igr og idag st-tt

helt i NSUF's togn i forbinnelse med landsmtet det 8de - p.
Jessheims firerskole, men stort sett har lytteforholdene v.3rt
for dr1ige til at vi kan gi noe referat.

liandsmötet har imidlertid sendt et hilsningstelesram
til fireren, og det er blitt holdt en rekke taler av de for-
xkjelligste ledere. Ungdomsfylkingsfirer Einar Lustad ga f.cks
en oversikt over stillingen innen NS idag, os opplyste bl.a. at
medlemstallet var steget med 150 i (siste halvr av 1941?)

programposten /.1ctuelt ga skolens kommandant, over-
1-3rer Jacob Skogstad noen opplysninger om f3rersko1ens
kurser. re varer i ca. 10 dager og har siden ifjor h3st vrt
besikt av over 600 elever.

Bes3k 	 teaterskolen.

O.L. 18.30.
"Norsk Rikskringkasting" har avlagt et besök i "Den

norske teaterskolc" som holder til i Turnhallens lokaler.
Skolen ledes av Nationitheatrets sjef - for tiden Gustaf

- og har for tiden 30 elever. Ifilge sekret3r
Storsteen begynner undervisningen kl. 09.00 med plastikk
og fortsetter s utover dagen mcd timer i tysk, norsk, itali-
ensk, stemmebruk o.s.v. Skolen varer i 2 3,r med 8 idtneders
undervisning pr. r, og deretter avlegger elevene en slags
prve for en nedsatt kommite. Etter ytterligere 5 m4neders
pr3vetid tas det bestemmelse om de tilhirer scenen eller
ikke.

Kandt 1.3rerne merket vi oss skuespiller Trygvc
Lars n og jivind Bruusgård?

Sport.

O.R. 21.00.
Norges ldrettsforbunds Sköyte'vdelings uttagingslip

p- Hamar ble avsluttet i'_g. Hans Egnest'ngen vmdt 1 'eres-
pris.

500 m. seniors ble vunnet av Finn Hodt mcd tidon
44.8. Fgn st ngen var 1 m. etter i

1500 m. sen. ble vunnet av Egnestangen 2.27.2.
Gerd 1-111and Bj3rnst-)d foretok oppvisninger

kunstlip.



2.

Radiosending 	 sindg ijan. 191. Nr. 263. 


Snlnytt fra Norge,

0.1, 18,00.
LandbruLssokretren i P.O2land forteller at det el p1an-

1&gt ,niegge 76 potetkjellere i Nord-Ncre.

O.R. 18-00.
E.o(nskapot for Stavanges Sparekasse for 1941 viser en

sterk oppg:,ng i innskuddene og en tilsvarende nodgng i uttak.

1C,00.
Fykestiret i Rogld vil Lii avholdt den 18 mai, mol-

des det fra Stv2,ngs.r,

*u.lvoilokk herjer ie;ellene rundt meldes

O.F. 21.00.
et st,:,lomrenn 2ra Knutehytta ved Kongsborg deltok

ifilgc C`slo redi o ogar. de kjndte ski5.3persker Elisbeth
og Ellen Stri3mmen0

21.00,
dam1incss Derlingruppe errngerte iJirdag on

ovc..redentlig vellykket fest for de norske legiorrsrer.

	

Knud. Hor-
sens. -iTo1kest botyr frihet, an Li en de.6 ogs

1=cyn til staifaidei

0,E. 21,0u.
(.1._nsx.e skip Faul Wr1" tilhwende redoriet

er en mene i istersjben o ca sunket. Fo-
setnigen - 18 im.;n11. ble ttt ap av et .Tnnet skip.

Den Journ-.1ist2orcni holdt sitt rs-
ui.3tei Kob=havn.,Til ny fo=1.;nn istedetfor Rud. Nils Hftnsen,

- „

17,5,
i disse dgel p begynt oppfbrelsen

e-\7=1:2=2:,brikk.

eL
Ieiae hLlt nerckegouenswi:

Sv.k vind. Oppholdsv?r lued enkcle sne-
byge, Koldt,



3.

L.adiosendinger sbridag 11_19n. 1941. Nr. 263.

ytt fra Sverile.

P.R. 17.35.
".regningen p& det tredje svenske forsvarsln, begynner

torsdag. Det er ikke fastsatt noen grense for lnet, men man
sikter i fbrste omgang mot 650 mill. kr. Statsgjelden er alle-
rede oversteget 6 milliarder kr. og man venter at den vil pas-
sere 7 milliarder kr. innen utgangen av 1942.

D.F. 17.35.
Ten svenske forsvarstabhar utdelt en brosjyre med tite-

len "I'or et fritt 3.verige" til samUige innkallte.

r.E.
Stockholm bystyre har planlagt et ommfattende byggings-

program til avhjelp av den truende bolignid. Man regner med
bygge 1 .000 leiligheter til et belbp av ca. 40 mill. kr.

S.E. 19.00.
Statsrd Skiild opplyste idag for pressen at det vil

bli framlagt en 54rsepIan for forsvaret i Riksdagen i slutten
av uken.

Flanens kostende cr beregnet til 750.000 kr. om
Den bevegelige del av armeen vil bli gjort forholdsvis.stbrre
enn i noen annen arme, et nytt armeartilleriregiment vil bli
satt opp, ildkraften vil bli bket og panservernet og luftvernet
vil bli styrket. Videre vil man g til konstruksjon av en
middelstor panservogn.

111-ten vil bii forsterket med vesentlig lette krigs--
skip med torpodoer som vpcn, og med kryssere, num ikke med
stbrre panserfartby forelbbig.

S.R. 19.00.
Den 19-de mordbrand brit iformiddag ut i TOGT's lo-

kaler i irebro.

D.h. 20.50.
St-,tsrd Skiild opplyste videre at m-n for tiden had-

de tre kryssere under bygging og et konstruksjonon ev u-bg-
ter foregikk "") lipcnde 13nd". Flystyrken vilde bli utvi-
det til j det hele 16 flotiljer.

D.R. 20-50.
Den svenske evis Soci2ldemokr ten meddeler ?t man i

Sverige i n-3r frmtid vil g til storproduksjon av sellulose-
sukker. D t tekniske problem er lbst.

O.R. 21.00.
Den svenske avis Aftonbl'det engriper i en ledende

?rtikkel forl';get Bonnier for h- st rtet on boycotkhm-



p-nje mot bl'(dtt, og opplyser et det sk 1 vre pl nl-gt
en socil-demokr ;tisk eftonavis med Bonnier og L ndsorga-
nis-,sjonen som de ledende -ksjonerer..



4.

rYr söndP 11_,Lfl. 1941. Nr. 263.

'ftt

1.35.
kot meldes fym Helsinki t jernbneforhinnelsen med

bli gjenopptatt
-Jens 11-2,vn er helt uskatt og elektrisitetsforsyningen

vil komme iordeA. Alle vnnledninger er imidlertid full-



erdi odgt.

(:),50•
Det finnsko kommunike melder id'g ;-t troppene p Olo-

nhen ei s cu h. r =bret et rLssisk stöttepunIct.
russiV f1y blo skutt ned igti nien finneke tep

D.-E. 20.50,
73en fimske lottesjef ev1ogcr i neste uke et besk i

Unurn.

d,R. 21.00,
forsyningsmimtater her protestert mot den :lt-

for ensdle behndling oLv den finnske crsynirigssituosjon i
ck, svenske

vvvirsn" VVVVVV VVVVV7



1.

Tillegg til NYHETSOVERSIKTnr. 265.

(Fra B.D.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er sdndag 11 jan. 1942. Fortroli .

N tt fra Sverige.

0.R.
ren svenske regjering vedtok igr beslaglegge enkelte

januarnumre av fölgende tolv aviser "Nyheter frå.n Storbritan-
nia", "Sverige ar fritt","Tross Allt", "Arbetarfo1ket", "Ar-
betarfolkets rdst", "Vestmannlands Arbetarblad", "Dalarnas
Polksblad", ":irebro Lans Arbetartidning", "Nya Varmland", "ist-
götalands Arbetartidning","Smålandsfolket", og "Vstra Sveriges
Arbetarblad".

Nytt_f_ra Danmark.

D.R.
Tobakken Danmark opplgandes for tiden med humle. Ey-

retten i Randers har dömt en kjdp=n til en stdrre bot fordi
han i sin ;-vertering av  pipetobakk ikke hnxide opplyst at den
var oppb1 ndet med over 50% humle. Kjipm-nnen pt sin side pro-
testerte og henviste til at all surogtkaffe k'lltes for k-ffe
i rest,',11=tene.

D.R.
ransk radio overfrte ikveld en rekke hilsener fra

dansker på Island. Den danske sendemann erklm.te herunder at
alle dansker på Island befandt seg vel og levde under de tryg-
geste forhold. De vilde feire julen etter dansk m(3nster.

Nytt fra Finnland. 


Lahti.
Finnske rederorganisasjoner har tatt opp spdrsmålet

om understöttelse for de familier hvis forsdrgere har hatt
sitt arbeid ombord på beslaglagte skip. S73rlig gjelder det-
te skip som er blitt beslaglagt i britiske havner og hvor
mannskapet som regel er blitt internert. Spdrsmålet har

drdftet i det finnske skipsfdrerforbund ( Suomen
Laivapaalikkoliitto) og et forslag om at denslags familier
skal bli stilt i samme klasse som reservistfamilier, er
blitt oversendt sosialministeren. Saken vil i n-3r framtid
bli forelagt xiksdagen.

Lahti på engelsk.
Den finnske medisinaldirektJr opplyser sundhetstil-

standen i landet er meget god. Det er inntruffet noen få
tilfeller av tyfus i Uleborg, men alle forholdsregier er
blitt truffet.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADICSTSJONER
5-ra

Regjeringens I. K. & lEerens Overkommando.

13. jan. 1942. Nr. 264
Radiosendinger manda. 2. jan.

Reichskommisar Terbovenffir til aksjon for å få slutt å de

engelske voldshandlin&er mot Norge.

Alle tidligere aktive norske offiscrer feng.111.1.

Tyve tid1igere hoffembedsmenn og andle intime venner av konge-

huset  sendes til konsentraslonslcilysk1and.

O.R.
En rekke tidligele norske offiscrer har på en avgjdrende

måte wart med på de engelske landstigningene på Norskekysten.
Ifdlge offisielle britiske meldinger har i alt ca. hundre
noske offiserer deltatt på dissc toktene, sa3rlig i marinan
og luftvåpenct. Da disse offiserer er godt lokalkjente, cr
det i fdrste rekke deres deltagelse som har gjort det mulig
at disse landstigningene har kunnet foretas.

Disse offiserer har altså brutt sitt m'eslöfte om aldri
mer å ldfte våpen mot Tyskland. Sidon de avla sitt ldfte,
har de römt til England og stilt seg til disposisjon for de
engelske våpen. De har således gjort seg skyldige i et löfte-
brudd som savner sidestykka.

Reichskommisar Terboven har derfor forordnet at alle tid-
ligere aktive norske offiserer i flåten, h=aren og luftvåpenet
skal settes i fengscl. Da de flyktede offiserer hal brutt sitt
ldfte til den tyske förer, må alle norske offiscrer bctale for
det med tapet av sin frihet.

Rcichskommisar har samtidig forordnet at tyve tidligere
hoffembeds*nn og andre intime venner av det römte kongehus skal
arlesteres og sendos til konsentrasjonsleir i Tyskland. Delate
cr det tyske svar på den feige aksjon som förte til at åtte
uskyldige nordmenn ble bortfört til England undel en av de sis-
te landstigningenc på Norskckystcn.

De tiltak som Reichskommisar har sett seg raddt til gjdre
for å få en slutt på voldshandlingcne mot uskyldige nordmenn,
vil bli hilst med glede av alle tenkende nordmenn. Disse over-
grep har vært en skam ikke bare for den flyktede Nygaardsvolds-
rogjering, men også for hele det britiske imperium. Det norske
folk bdr være takknemlig over at de som har makt til å gjdre
det, setter en stopper for slike overfall på den norske sivil-
befolkning.

Det cr unektclig sdrgelig at også uskyldige norske offiscr-
er må gå den tunge vci, men de har bare sinc tidligerc kamerater
og den flyktede Nygaardsvoldsregjering, som ikke en gang unnså
seg for å före deaces land ut i krigen, å takke for det.

Da de engelske overfallene, som har vsart utfört med den
flyktede Konge og Nygaardsvoldsregjeringens bistand, har hatt
til resultat at uskyldigo nordmenn er blitt bortfört, har
Reichskommisar også slått ned på en del jdssinger her hjemme.

(Fortsatt).
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Radiosendinger mandag  l2.jan. 1942. Nr. 264.

Fiskerimelding. 


Vintersildfisket:
Alle meldinger viser at driverne har fått enten små fangs-

ter eller svrte garn.

Fiskerne opplyser at silden går for spredt til at noe
regulm't fiske kan beg-\,nne end:.

Kystfisket forövrig:
Fiskef2,ngstene siste uke var noe sbirre enn i den fore-

gende uke, men c'e var likevel små. Den samlede f-mgst under
fisket i Finn=rk i uken som gikk v:r 220 tonn.

Storsilden kommer.

Dette var en overföring fra Bergen i progr mposten "Atuelt".

Noregs sildesalgslag hP,r også i år satt i gang forsiks-
fiske etter vrsilden.

Fiskerikonsulent Georg D:,111 fort:lite i et intervju at
alt tydet på at det st3r sild fra Stelt sydover til Korsfjorden,
selv om f:,ngstene ikke er srlig store end-. Fiskot kommer
i år muligens i gang sunere enn vanlig.

Intervju om torvdriften.

O.R.18.35.
Intervjuobjekt v-tr kptein John Dukstad (?). Hen fortalte

at l'yreelskapet vil foreslå et torvdriften skal likestilles
med skogbruket når dot gjelder tildeling av arbeidskraft.

ITyrsLlskapct har dessuten nettopp sökt myndighetene om en
L-rranti for torv som er framstilt for s lg, men som ikke blir
solgL. Id,,n for tiden kan ,11 torv som produseres selgue med
letthet.

Torvprisene er stipulert noenlunde i forhold til vodprisenc.

Oslo Fadio anriper den nye svenske afte=is som skal komme,

O.R.18.30.
En sekret Storstcen (?) fortalte at "Aftonbldet"s

snqd.gsnum= ha3de inneholdt en r(:..degjt5relse om denne saken.
Form2Jet med det nye :.,ftenbladet er a bdelegge "Aftonbl'adet"
som sk).11 .• knekkes for en hver pris. Bak det nye bladet str
jödehuset 2)ennier og Landsorganisasjonen. Jöden Bonnier har
stilt "Dagehs Nyhoters" trykkeri til disposisjon. Men han gjör
ikke dette for ingenting, Landsorg-:nisasjonen må hemlig betale
ham hundre tusener av kroner for det, og Bonnicr skal ilsette
journalistene.

(Fortsatt.)
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Radiosendinger mandag  1 . 'an. 1942. Nr. 264.

Nytt fra  D a .anmrk. .

D.R.11.30.
En ny kontingent finske barn, ca. 40 i alt, kommer i

ettermiddag til K3benhavn. Tors'ag kommer ytterligere 240
finske barn. Sammon med de barna som kommer i ettermiddag,
kommer noen frivillige o; et par leger.

D.R.11.30.
Den skaden som ble gjort på en maskin ved eksplosjonen

i Rönne kraftverk forrige lördag har vist seg å være meget
st3rre enn først antatt.

D.R.17.35.
Utenriksministeriet meddeler at i fnge meldinger fra

Stockholm er rederiet Heimdals "Axel Carl" på 2170 br. reg.
tonn krigsforlist. Hele besetningen er berget.

D.R.17.35.
Fra og med förstkommende fredag skal mörkeleggingen i

Danmark vare fra kl. 18 til 8.30 - dansk tid.

 •••

Nytt fra Svcrige.

S.R.12.30.
Den svenske riksdag ble åpnet i dag. I sin trontale

uttalte Kongen at Sveriges politikk gikk ut på å sikre fri-
heten og uavhengigheten for landet og å holde det utenfor
krigen. Videre minnet Xongen om at stillingen på forsynings-
området v:er vanskelig, men man s?ikte å sikre forsyningene ved
forskjellige handelsavtaler. Kongen ga også en redegjrelse
for forsvarsutgitene, inntektene og skatiene. De samlede
utgifter vil belpe seg til 7,3 milliarder kr. Halvparten
vil bli fix.ansert skatteveien.

S.R.12.30,
Fra tebing.'Jon meldes til det svenske utenriksdepartement

at ingen slensker ble skadet ved det japanske angrep på Haway.

S.R.19.00.
Indeforhandlingcne i Arbeidsgiverforeningen fortsatte

i helo dag og vi1 bli gjenopptatt i morgen.

S;R.19.00.
Ut o7er landet har det ve3rt ca. 100 tilfeller av at

prisbesteme1se:-Ie or blitt overtrådt.

S.R.22.00.
Hjelpekommien for Finnlands barn h?.r sökt regjeringen

om fri reiee på de svenske statsbaner for finske barn slik
som under Unterkrigen.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tilleggtil NYHETSOVERSINTNr. 264. 


(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er manda l2 an. 1942. Fortr(4.1. .

N tt fra Nor e.

O.R.06.30 på tysk.
;Jist fredag ble det holdt en konferranse mellom embedgl.r

menn i Oslo og reichskommisars medarbeidere for okkupert
Norge. Terboven ga instrukser for arbeidet i 1942.

O.R.07.00.
Sjefen for sikkerhe..tspolitiet, Oldbjbrn, er for tiden

i Berlin. Han er invitert av sjefen for det tyske sikkerhets-
politi, general Dalfige. Det ble gitt en mottagelse for ham
i Nordische Verbindungstelle i Berlin.

N tt fra Sveri e.

D.R.20.50.
Tallet på arbeidsledige i Sverige er nå litt over 19 000

mann, hvi1ket betyr en bkning på 4 500 i 13pet av en måned.

S.R.19.00.
Det svenske budsjett på 2 304 000 000,- kr. overstiger

den antatte inntekt med 130 000 000,- kr. Ekstra inntekter
vil sannsynligvis bli skaffet tilveie ved ekstra forsvars-
skatt, forhbyelse av porto og jernbanebilletter og bket skatt
på drikkevarer.

vvvvv  VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER.
ra

Regjeringens I. K. & H'wens Overkommando.

14 "anuar 1942. Nr. 265. Fortro1i .
Ra insen in er irs 2 cn.

Turid Helland B'rnst  d h'emme i *e

I ".Pktuel1t" hörte vi en liten samtalc mellom Storm
Sörlic og Turid Helland Björnst_d som nettnp kom hjem fra en
tur i TysklJnd og andre steder i Europa. Hun fortalte at hun
hadde hatt en alldeles strålende tur og haddc over lt höstet
stormcnde bcgcistring. Et sted hadde publikum stormet bancn
for å hyldo hunne. Det var mcgct skarp konkur=sc og m-mgc
av damenc hr:dde vwt meget flinkc.

Tilslutt hadde S3r1ic ogs en samtalc mcd "Pappa"
Björnstad som Indde leds,gct Turid på turen. Han sa at henncs
tur i det store og helc hadde wsrt en strålonde rrklamc for
Norg_ der hun hadde opptrått i nasjonaldrakt o.s.v. Turid
hadde uomtvistelig vært den beste, men det hadde vært en
mcgct skrp konkurr2,nsc. Sörlic ncvnte Turid som verdens
beste ngtovende kunstlöperske og P-pp," lot ikke til å ha
noc diroktc å si på donne butegnelse.

Resten av den sending druknot i forstyrrelser.
En av postene i denne sending var bl.a. en biografi (wer
genr.r1 Wavell cv ingcniör Preuthun.

Radioap arat å Oslo Dr mmen toget.

O.R. 18.00.
På toget fra Oslo til Drammen fandt m-n idag morgcs i

on av vognene et radioapparat. K-ssen som tilhörto apparatet
var berSe slik at det brre var inmatLn som stod igjen. Alt
tydct på at appratot var s-tt der av cn eller annon som hadde
fatt dårlig samvittighet og forsöktc å s411c scg av med
app,rtet på den måten.

Hamstrina av vekslem nt.

0.R. 18.00.
Hns en handelsmann i Moclv har man funnet mellom 15 og

20 kg. kopporporger som han haddc 1-imstret i tidens löp

S ritt veri.

O.R. 18.00.
Pra Mj3ndalen Spritfabrikk cr det blitt stjr'llet en

beholder mcd 02 100 liter sprit. Det opplyses ng -t det sannsyn-
ligvis drcier scg nm den livsf-rligo trespriten.

Hesteskuer i'Vestfold.

O.R. 18.00.
InterLssen for hcstcavl har _;11tid v,-ert stor i Vestfold

og s-srlig i dot siste år. Det cr nå meningen nt det sk-1 holdes
endel unghestskucr rundt omkring i Fylket i tiden 15dc til 20do
febr=.
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Nr. 265

Pdiosondiner tiradas 13 J.:2.n. 1.942. Fortroltg

Djdvkke ved -',ernbanen i rrrordhe:i.m.

0.R, 21,00,
jernbanestasjonen skjedde inatt og idagmorges to

ulykker som krevet tre menneskeliv. Dc omkomne var Egil Tiller
og b=evokerno Solem og Vågsgård.

1,..n.k...1,ot for •.ktet livdvr

21,00.
Fra Drammen meldes et en grdhrukor i Skogor str tiltalt

for cn mef,;et e1vorJg affre Han skal ha sl.:ktet og solgt
u1ov1j.g 1?-) og dessuten ondel andre livdyr. Dessuten cr

'Cor en del andre forsoelscr,

PLeichborn Iljennerud holder forcdrag i Trondheim.

O.R.21.00.
"Norges Riks:idrettsförer" Egil Roichborn Kjcnneru3

holGt idsg et foredrag i Hg.ndverkerforenirgens Hus i Trondhcim.
Det vlr fullt hus. Kjenncrud talto om ideotten i Norge för
og nu og forklte hvilko mål ms.n har for idretton imdet nye

0.Rfl 16,00.
Honninseentralon moddeler t don i 1941 mottok ca• 20000

kg. hennins fr:z 215 leve=ddrer mot 12.000 kg. fra. 170
levcrfluddrer i 1540. .h.sken til dette forholdsvis lave kv2ntum
sky1des i förste rekke at flore rnterc ikko hP.r ettorkommet
deres plikt tilå levere honnins.

yyt t

D.R. 17.35.
•irjp,:nhvns Fluslojerforenirg har rettet cr henvendelse

til handolsdortementet om et .1-pan m. fi bonyto iallf?„11 tro
w'rr„tvannslYd hver 14dc dag Deps7'tementet h'1.2 sv.):rt et m-n
p. det nvronde tidspunkt ikke f]dner det mulig gi on slik
t111-telse d2 brend_so1ssp3rsm1e tj.11,‘tol

dansk nasjonceielistisk side cr dot rettet en
oppfordring til alle kvinner i landet
1111strikke uldV5y og Tar.ter og strömper til dc fiivillige som
iapr ved Östfronten, For de som vil sjöre det er det en
ordning slik t de fritt kan rekvircre det nödvendige grn.

Saken mot fxu Ka"Jrine B1um 30M or siktet for g,ha drept
sin momn med et haglgeaor ble pbegynt i dag. Fru B1um erkiDi'to
sog uskyldig i

1941 et rekerdår for fiskcomsotningen p fiskossuksjenen
i Hi:tshals. Ialt blo 9.8 millioner kg. fisk 2olst os• vordien
bc1p seg til 4 millioner kIoner. Hslvdelen v den omsattc fisk
var si1d.
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Nr. 265.

RadiosendinJer tirsd2 13. 'an. 1942. Fortroli .

N tt frn 711nmark.Fortsatt. 


D.R. 20.90.
I forbinnelso med den vanskelige bensinsitwasjon har

regjoringen fasts,tt endel swbestemmelser for å sikre en
rettferdig fordeling av bensin over hele landet. Det rettes
smtid en apell til alle forbrukere av bensin om vise
siorsomhet da det er usikkert når nyo kort kan bli ustedt.

Forsyningsdepartemenct har sendt ut en oppfordring til
a11c landhandlere om innen 5 dager /7D sende inn til departementet
on detaljert oppgave over dercs lagre av kaffe, kaffetilsetninger
te og kakaopulver.

Det er nedsatt et 1andsutv1g for å. ta seg av kampnjen for
bekjempelse nv rotteplagen. Innenriksdepartementet og Land-
bruksdepartementet samarbeider med saken.

N tt frn vcri e.

D.R. 20.50.
Det svenske trafikkdopartement meddelor at det cr

bevilget ytterligere 1.5 mil1inner kroner til jornbanefergen
mellom Malmb og Kjöpenhavn.

De svenskc st-;tsb=nor mcddelcr at alle jernbanobiletter
i Sverige vil bli forh3yet mcd ca 15 %.

0.R. 21.00.
Fra Stnekholm meldos at en svensk löytnant er blitt

drept da et av hisrens fly styrtet ned i r=hcten av Malmb idag.

S.R. 22.00
En svensk fiskerbåt V.G. 139 med firc mann omborri

h;r vert s,vnet i dögn. Ingen har i. denne tid sett noc til
bten og man har heller intet hört fra dons besetning og man
nrcr ny engstelse fox at -,11e 1/ann er omkommet.

S.R. 19.00.
REsjcringen har nå, oppuevnt en meglingskommisjon som

skal fors3kc megle i den store hyrekonflikt i G3tcborg.

Den utlending som den 23 dosember 1941 b1c arrestert for
spion,sje har nå fått 6 måneders fengsel ved byretten d
Stockholm. To svensker som var arrestert i samme forbinnelse
ble frikjendt på grunn av bevisets stilling. Spionasjen v,r
ikko rottet mot Sverige.

Svonsk Radio meldte i 19.00 sendingen at det i etter-
middag var holdt et konferansc mellom 9 av de okkupertc 12nds
representanter i St James Palacc. Blndt deltagerne merket

man seg de norske sttsråder Trygve Lie og Terje Wold.
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Nr. 265.

Radiosendin er tirsd-; 13. 'an. 1942. Fortroli .

sencre
byger,
Sencre

V=e1din er.

S.R. 19.15,
Vestkusten:

Södra NorrlandsFe11tr.: 


Norra Norrlandsfjelltr.:

Moderat til.frisk vind,
tiltagende med enkelte sne-
Sttbrt sett stigende temp.
noc kjöligere.

Moderat til frisk vind:
Noen 1okale sncbyger. Ufornndret
temperatur.

Moderat tiltagende vind.
Lette snebyger onkelte steder Lied
uforandret ollor stigonde temp.

‘tka,
Nytt fra Finnland.

O.R. 18.00.
Fra K-,relon er det intet vesentlig nyttmeldc. På

Aunusnesset har de finske tropper 4)robret endel russiske
stdttepunkter og tatt 101.a. 6 russiske kanoner, 85 forskjellige
infanteriv=91pen og ammunisjon s-mt 3 panservogner og 4 panser
bilr.

D.R. 20.50.
Den finske rikddng h-r behandlet et forsl-s "v sk ttc-

lovel. Det er meningen g forhdye sktten. Allo privIte
forretningsdrivende, =1ig 1gcr og tann1eger vlar f:tt
instrukser om g oppgi ndyaktige oppgaver over deres inntekter.

vvvvvv VVVVVV vvvvvvv
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Tillegg til NYHETSOHRSIKT Nr. 264..

(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er tirsda 13. 'an. 1942. Fortro i .

N tt fra Nor e.

O.R. 07.00.
"Aftenposten" skriber i sin lederartikkel idag: "Da

i Norge sluttet ga "Der FUhrer" de norske krigsfanger
deres frihet som en gestus til deres korrekte holdting som
sanne soldater. De norske officerer undertegnet fölgende
erkIæring: "Jeg erklærer på mitt æresord at jeg ikke
under noen omstendigheter vil ta del i noen fiendtlig eller
krigersk handling mot Tyskland, den tyske værnemakt eller
tyske borgere. Jeg er kIar over at et brudd av löftet vil
reSultere i de alvorligste straffer efter Jeg står an-



svnrlig overfor denne erklæring med all min eiendom", Det
har aldri vært tenkelig hverken for tyskere eller norske at
et æresord skulle bety mindre for en norsk officer enn for en
officer i et annet land. En officer kan miste sin helse
eller sitt liv; han vet det, men å ofre ° in ære (resten
kunne ikke oppfattes).

"Fritt Følk" sier i sin lederartikkel idag i forbinnelse
med Reichskommisars dekret: "Det er fastslått at ca 100
officerer, for det meste fru harinen og flyvåpnet, har brUtt
deres æresord om aldri å reise våpen met tyske soldater.
En del av dem har flykte+, til England og engelske kretser
fastslår at det siste angrep mot norsk territorium kunne ikke
ha vært mulig uten hjelp av norske officerer. Det er beklagelig
at norske officerer som har holdt sitt æresord skal lide for
sine æreslöse kollegers handlinger. Det er bedrdvelig at
norske officerer således bringer skam over sitt land, På don
annen side vil Den Nye Tid og Det Nye Norge skape officerer
som vil akte sitt land og sitt folk.

O.R. 11.00.
I forbinnelse med Reichskommisar's straff overfor

norske officererK skriver "Morgenbladet" idag: "Denne alvorlige
og hårde straff er et motangrep motmde britiske landingsangrep
og bortfdrelsen av N.S. medlemmer. Det vil bli forstått av
enhver og gjöre dypt inntrykk". Avisen peker på at innbyggerne
på de steder som var utsatt for det britiske angrep mottok
britterne med tilbakehodidenhet og hjalp de tyske sold ter, og
visen tilföyer: "Det er godt å vite nt menneskelighet ennå
eksisterer blandt ,?åre landsmenn. Det har alltid vært en norsk
skikk å hjelpe folk i nöd, både på land og på sjö og det vil
fortsette å være slik".

Morgenposten'fastslår i sin lederartikkel idag a det
britiske angrep på den norske kyst virker på den sivile
befolkning uten å forårsake noen viktige resultater hverken i
den ene eller annenr etning. Norske borgere må lide og se deres
eiendom og velferd truet. Det eneste disse angrep kan gjdre
er å slå fost ennå en gang, klart og fullt, til alle andre

nordmenn i landet,at Norge er i krigssonen og olle må huske
at deres ansvar ikke bare gjelder overfor dem selv.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fr2,

Regjeringens I.F.X. & Hrons Ovorkom=do.

15 *s-'.n. 1942. Nr. 266. Fortrolig. 

Radiosendin er onsd4 jn. 


Glassmoster G. . Lrsen sender hilsen til Norrönfolket.

O.R. 18.30.
Derc ev vårci?.ndsmcnn som :rbeider og strir i utl=det

bringer jeg i(Is• en nyttrshi1sen.
Vi her hjemme :rbeier for et semlet, nnsjonr1t Norge.

Norge sk.1 igjen bli stort, et Lnd for folk v norrön vstom-
Her :fl'beides, og hvor det :irbeides blir det ingen nbd.

Det nyo Norges ungdom går mcd bcgcistring inn for Norges gjen-
reising. Norgo slw.1 igjen bli et lykkclig lend. Det cr herlig
å vre norsk idg.

Dere av rorsk innstilling på forskjollige doler cv jord-
kloden vil knskje tro dettc cr propg:nd.

Dot er det ikke.
Vi trenger forståelsc kjrc 1Rndsmenn, ikke symprti. Vi

cr gor=sk ett og vi er lykkelige over det. Vi er lykkelige
over å yde vår skjerv i den kr.mp som pågår for den ger=nske
seicr, og den soicr vil bety frod og lykke for ,:11c gcr=ske
folk. Vi står her på post for Norges frihet og selvstendighet.
Kom dr hjem til Norge, de store muligheters icnd. Du er velkommen
kjæ'c lndsmRnn.

Også on hilsen til våre kammereter ved fronten, en hilsen
fre leros mddre her hjomme.

Herre, volsign du korstogets stridsmenn. HOrre, du .vre
mod scier.

Heil og sl.

Vcrdcn og Vi": Utvidelsen rv åkerre1et.

O.R. 18.55.
ikingen rv åke=e:Jet er fT:.ststt til 71.000 deks-J.r

i 1942, opplystes det ikveld under promgrmposten Vorden og
Vi. Derv skel mestcprten nyttes til potetdyrking mens
korrinrelet opprettholdes ufo=drot. Hver jordbruker vil
få beskjed fr jordstyret om hvor meget hr.n skal dyrke.
Bruk på undor 5 dekr må dyrke nok potcter til eget forbruk.

Frr  myndighetenes side, hut det videre,vil det bli
gjort ftlt for at pL.nen blir gjennomfört. Innförelsen av
T.nsvrsprinsippet burde gi sikkerhet for det.

SL'ktehussaken gjcnopptn.s. 


O.R. 11.00. (cget utydelig).
Slktehuss-ken i Oslo vil bli gjenoppt'.-tt inorgen

for Oslo Forhörsrett.
)c.JG cr oppstått en ny situ'sjon vcd oppd-gelson cv

f.lsk forkL-ring. I hvilken rctning kunne ikke oppf-ttcs.

B:erum frit-r frivilligo for skrtt. 


O.R. 18.00.
Oxdförer Jchr i R-9.rum har vedt2tt å frit, frivillige

i V12,ffcn SS og don Norske Legion for sk:At sUenge de cr i
tjeneste.
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Sketsj ".{„kkurt

C.R„ 15.3,
GoJd, hr. dir2ktr, de meg igjc12-
(odd,

br: for tiden. jcg fr iipC
flier i noen i

nek-.beldnne Dem,
'LLT-1& de viJri.,I jn, FA:ftre b11-1 det nok neg og IrRnge

i
ose hener tio co noe mindre

Vi Lin jeIder
det Sc on::,elske inesey. sulte ut en

;1,n indre frut ken b:Tte emmen.
Oppbeid(-:1 krer

FAE-te uke m'.Eftiovis v wz,t og
=et. J k.n ikke

1-1;-5. cu '7"4- rrlo('3 , + U V , tiden

ielcfonnn rircr)

Du.n tore mii, :_f*t -57=T:1- Lih J..jngt,c,
v:,.rebcholdninL', i kjell err, Urer for

7 00.0C(.:)
ou pcgc!)c. Tenk d?„

Det er cn
Od.1 si (1,2 1,:yiper o v-rer ±:er

2.5•(;n
d- t:711e

Tryii e]ler seor:.t
cr ,t ly5end

ri.ordmnn vil

Den senc'.iniT7

18.15 til 19.00.

HAk.c.1.1; "Ln kejndte ter-
tninJ„:;=.n.ya i Loiwd, hr 01ev Trgefle, om ±ei Jt til

oppr,,tt,11.E et nork reki (Hr, Trec
ellr '.rohivet Lehl-.gt til

ct beokjent
19.25. "-");:ns Dikt o do0i.".
18.0: Glesmr2etcr t51

Sketsj.
Dilog dr U n cm C 0oe humJrs ii

"IIV32 mon sitt rrky TrikkekonYo.k
L8.55 "Verden Jf:?, vJtv-1.(1.eleen

T ..ktenjJT.gkl. 10.4 tedto logneprest

Oelo rf.dio sender ikke 1oncr det it lcysisk ko=-
nike i wykerte fom, ret tyske dcrimot leses kÅde en ok
to 8-.ngor.
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Fiskerimeldinger. 


O.R. 12.15.
Pro, vintersildfisket foreliggcr dct idog 1Dre on cncste

melding fra 1.0sund hvor en driver er kommet inn.
3 bruk er kommet inn til L116y med smsild.

Landbrukomeldinger.

O.R. 12.30.
"Forsyningsdeprrtementet ho,r ideg utstedt en forord-

ning om omsetning oA rasjonering ev kjdttplegg. De n=cre
enkeltheter fMt bort i forstyrrelscr.

Kjdtt- og grinnsakstilfdrslene til 0s4,o va,r idog meget
minimole.

Prissentralens Wndsoversikt.

O.R. 12.34.
Skogsdriften over istlndet er i full gang og drives

megct intenst om dagen. Fdreforholdene cr fdrsteklasses.

potetmerkedet cr det ikke inntr4tt nocn lysning i
situasjonen. Mange ay bygdene hrr vanskeligheter med lvering-
gene. Tilgngen til .lesund hnr holdt seg mcget kno,pt, og til
Trondheim kommer det intet i det hele tatt. Ogs i Bodd begyn-
ner det bli mangel.

Av strfor hor det v-e,rt tilstrekkelig etter etterspdr-
sclen inOslo, men i Aker og Bwum cr det nesten umulig
kjdpt noc som helst. Ogsg„ ellers i 1 ,ndot cr tilförslene
helt uten betydning.

Grdrinsksmorkcdet i Oslo var litt lysere i uken som
gikk og det ver tilong p4 enkeltc v_resl-s som cllers ikko
h r v??,rt sett pO lengc ssom ldk o neper. Hovedm-.ssen cr
inidlertid fremdelcs kl og klrot som cl1ers i landet.

Tilfdrslene ov epler h-r avtott betr,ktelig.

Den venskelige forsitu, sjon gjdr seg st-dig gjeldende
i 1 ndbruket. Grisehold cr ricstn umulig, og det blir neppc
stort mer flcsk f^ kjdpt hvis ikke •orholdenc bedrer seg.

Tilfjrs,len :v storfes1 kt h'r bcdret seg litt, men
ligger enn?), l'ngt under tilfdrslene fdr jul. Tilgangen
gj5k:lv, s,u og l'm cr ubetydclig.

Fordvris er det fisken m-tn fr stolc 1Å for midd-gs-
miten, og m-mgc venter n spendt p. et vintersildfiskct sk-1
bgynne.

Det cr inntr')tt en bLdring p. ostenTrkedet. M-n v,..ntur
derfor stdrre rasjoncr i neste periode.

Ullprisene er de somme som fdr. Por ikke-kvalifisert
vore bet:lcs 4 kr. pr. kg.



Rediosendin er onsdez 14 12n. 1942. Nr. 266.

Smånytt frc, 


S.R. 19.00.
Sjdfertste1egr= til k:ptcin Hns Jebson: "Gå öst om

i1J1,d". Undertegnet: Fred. Olsen.

0.E. 18.00.
Ord:fdrcren i Lier hflr bestemt -t bygdcns gjcld ske1

bet-les så hurtig som mulig. I don siste tid er det tilb-kebc-
t-1t 200.000 kr. - 150.000 kr, ettcr ct vcdt,,:k p4 herredsstyret
igr.

O.R. 18.00.
Det skrd vare ulv på kjdlen mellom Jyer og Jstre Geus-

de,l, meldes det frr: Lilleh=cr.

0.E. 18.00.
Ry1kesskogmesteren i istfold opplyser t det er ffl„rt i

skogbrukct i fylket for tiden.

O.R. 18.00.
Skjcberg eg Berg Tr:vselskeper åpner sesongen sdndeg.

TTUndelgs 2rvb6zne håper men på egne löp for blodshester.

0.E, 21.00.
Fdrstkommende tirsd g finner Norges Idretts-

forbunds dommerkursus i fotbfl.11 sted. T?;_urset hflr33 delt-gere..

O.R. 07.00.
Under rbcid på en motorkutter som ligger i Trondheim

ML  2 mcnn skdet. Den cne, Arne Ruseth, cr senerc evgått ved
(]c,den.

0,11. 21.00.
Ifdlge Sta",venger Aftenbld cr det innbudt til offent-

lig konkurrensc on en byp1n for et ev Stvimgers sentTele
strdk çSkegcn Torvot Stre:nden). renger er stilt til
rådighe'c.

O.R. 21.00.
Nytt'iren-tt :vs1dret politict i St—v-nger en vidt-

1,3ftig gilttcb‹'f]do dom i det helc h'r utfdrt m4liom 40 og 50
hutikktyvericr. De 5-6 guttone 11,:r serlig kestct seg Over
r=uf kturvrer.

Nytt fre

7.h 17.35,
Dcn islindske soi'Lninister Stcfn Stef nson cr

trått tilheke. 1-12n sies å vare uenig mcd, regjcringens dyr-
tiy"s- og -rbeidspolitikk.

VT.3rw'rsci.

S.E. 22.00.
hcle norskegrensen: Middels bris ti1tngendc

mot nord, Stort sett oppholdsr. TColdt.
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N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Den d-nske riksdag holdt idag sitt fbrste m5te i det

nyc år.
Lederne  av  1=dstinget og folketinget utbragte på riks-

d:sens vegne en nyttårshilson til kongen og uttrykte hapet om
:t 11,-n lenge vilde vre istand til å utfbre sine plikter for
fedrelandet.

Kongen takket for hilsenen.

D:R.17.35. ,
- v den danske,landbrUksoversikt far siste uke framgår
det at 'sm5rprodUksjonen stort sett helder seg Oppc. Ogs!å egg-
prodiiksjonen stiger merkbrt etter at den forikke Icnge siden
var ncde i 1/10-del aV den normale.

, Indekstr.11et for den semlode landbruksproduksjon i
november .1941 v,?,r 57. :Dete, er over 40% 1:%vcre enn indekstl-
let fer nevomber 1939.

D.R. 11.30.
Det danske prisdirektorat har fastsatt nye priser på

epler. De tidligere,proJuksjonspriser forhiyes med 10%.

D.R. 17.50.
Et l00%'s dansk angoragrn kom idag i handolen i DTmmark.

D.R. 11.30,
D nsk Nsjonal-Soci-listisk Arbeidorprrti mcddeler at

det har utarbeidet et fors1 g til ordning innon de fleste om-
r'dcr av kulturlivet. Bl.a. foreslgs det opprettet en na.sj,-
soci listisk forf-ttexgruppe, tc tergruppe o.s.v.

Nytt fra. Sverige. 


D.R. 11.30.
Den 19 jnuar inncledos det forhndlinger i Woon-

havn mollom Dan=k og Sverigc om vareutvcksling og finans-
sØrsmål for 1942.

D.R. 11.30.
lacktrifisoringen av de svenske jernbaner vil bli

forts,tt som planlagt etter et m-n h r fgtt oversikt over
kullsituasjonen, m,ldes det fr2, Sverige. Bl.r. vil jern-
bmen gjennom Skåne bli elektrifisert.

S.R. 19.00.
Den uten1 ndske st,tsborger, som ble =csturt -v

Stockholm politi den 30 dos. siktet for sionsje, ble id:g
id5mt 4 måneders fengsel for Stockholms Rdhusn'itt. onas-



jon v-r ikke rettet mot Svcrige.

S.R. 19.00.
Den svenske levnedsmiddelkommisjon h,r innfört

r:sjonering av 7.11 rnt og pölsor som 1.-„ges av kjött. R,s-
joneringen tror i kraft don 2 fcbr.
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N tt fra Svcri o.

S.R. 19.00.
Imorgen sterter tegningen p?1,, det tred forsinrs14n.

Lnct cr treprosentig.

S.R. 19.00.
Dc to s:ilvnede fiskesköyter "Vestkusten" og "Trygg" cr

kommet til rette.

S.E. 2200,.
Trellebor;skipct "M ifr5.d" gikk icttermiddag 1J› grund

T,Lvb rcv utenfor Kristi_nsoter. Bergingsbt er undervcis,
cttert m=sk-,pet her hcist nödsign-ler, men den kan neppe
rckke fr= för imorgen. Skipet str h'rdt p. grund, og far
v nnet cr temmelig farlig. "M,,ifrid" er 1)), .000 netto reg. tons.

S.R. 22.00.
Den f5rste kontigent Astrid-barn reiser fra Belgien til

Svcrigc med tog i slutten v febru,r, meldes det fr,' Brussel.

vvvvvv VVVVn vvvvvv
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(Fra B.E.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendinger onsdag .14 ..jian. 1942.
	

Fortroli .

Nytt  fra Norge.

Det foreligger nå n3rmerer detaljer om det siste bri-
tiske angrep på Nord-Norge, meldes det fra Oslo. Det ser ut
til at de norske offiserer o2 mannskapers innsats har v.lart
ennå mere beklagelig enn Man fra fdrst av antok, og den bri-
tiske oppfdrsel skal ha wart ytterst slett. Et interessant
faktum er det at de fleste såkaldte norske frivillige i vir-
keliheten ble tvunget eller overtalt ved lögner og trusler
til a vwe med tilbake. En formann på kaien forteller så.ledes
at de britiske soldater straks de kom iland henvendte seg til
befolkningen for å få, dem med til England idet de sa at de
ellers vilde bli arrestert av tyskerne. Til tross for det
holdt nordmennene seg avvisende. En NS-mann legger til at hri
terne fantt på de mest hrreisende ldgner for å overtale be-
folkningen. De sa bl.a. at store britiske troppestyrker kunne
ventes hvert dyeblikk og at man gjorde best i å redde seg over
til England. En norsk offiser hadde fått i oppdrag av Nygårds-
volds regjering å få tak i alle nasjonal-socialister han kunne.
Det er derfor klart at x-kongen og hans skaldte regjering er
ansvarlig for de inhumane britiske overfall. En NS-mann var
heldig nok til å flykte gpp i fjellene og dermed komme seg
unda. Exiterne bröt seg inn i en skole hvor radioapparater
var lagret, og fordelte dem blandt befolkningen, men disse
var fornuftige nok til å levere dem tilbake såsnart strand-
hugget var over. En av stedets kjdpmenn spurte en britisk
soldat om hvad hensikten med angrepet var. Soldaten kunne

ikke svare på det. Den samme kjdpmann nektet også
for at befolkningen hadde hjulpet til med landgangen. Mest
interessant er en historie som er fortalt av tre ikke-Ns-
menn. En aften mens de satt samm.cm, åpnet ddren seg og en
mann i britisk uniform tråtte inn. De hadde ikke talt lenge
med ham för han hadde fått uttrykt sin bitterhet overfor
briternes behaniling av de norske soldater. Han erkl-arte
videre at både soldutene og sjömennene var meget utilfretse
med den norske regjering i England. Den såkaldte regjering
levde i sus og dud mens soldatene og sjdmennene ble behand-
let på verste måte. ingrcpet viser derfor ikke så litet av
hvad som foregår bak gardinene i London.

O.R .

Direktdr Onsager ved Nasjonalgallexiet i Oslo opp-
lyser at galleriet snart vil få sin egen portrettsamling.

Fremen (Zur Zeitgesehehen) på tysk.
Ifdlge Bremen radio er byggingen av Langli-dammen i

Nordmarka kommet istand på tysk initiativ. Arbeidet skal
snart være avsluttet.

Bremen radio opplyser også at Kalli Monrad har ut-
gitt en diktsamling som bl.a. omfatter endel politiske
dikt kaldt "1939-1941".

Lahti på estnisk.
Den finnske minoritetsbefolkning i Nord-Norge blir

behandlet meget vel. Mange steder holdes det finnske guds-
tjenester, og i framtiden må alle prester la3re seg finnsk
eller lappisk hvis de vil söke stillinger i menigheter
med finnsk eller luppisk befolkning.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Quisling er i beste velgående.

O.R.21.00.
N.S.'s förer er forkjblet om dagen. Dette har gitt

"Svenska Dagbladet" grunn til å komme med en Sensasjonsar-
tikkel om at Quisling skulle ligge meget syk, og at han nok
kommer til å måtte holde sengen en lang tid framover. Ifölge
den svenske avis skulle Hagelin midlertidig ha tatt Quislings
plass. Videre var det ingen som visste noe om sykdommens
karakter, men rykter ville vite at Quisling hadde wart ut-
satt for et attentat.

Etter å ha omtalt "Svenska Dagbladets" artikkel, slo
Oslo Radio fast at Quisling lever i beste velgende.

Nordmann  sporlöst forsvunn_et i Estland. 


O.R.21.00.
Nordmannen Kåre Mathisen fra HL5nefoss, som var revevok-

ter på Moens (?) revefarm utenfor Tallin, er sporlöst for-
svunnet under bolsjevikenes redsolsherred3mme i Estland.
I höst en gang kom det beskjed om at en norsk statsborger
var blitt henrettet fordi han hadde nektet å arbeide for
bolsjevikene, men det vites ikke om dette var Kåre Mathisen.
Röde Kors vil nå ta seg av saken. Mathisens foreldre
Hönefoss er meget engstelige for s3nnen.

Flere kommuner fritar legionaarne for skatt.

O.R.
W3nefoss og Som har ved sine respektive ordf3rere ved-

tatt at medlemmer av Den norske legion og regiment Nordland
skal fritas for skatt så lenge do er i tjeneste.

Julegavene kommet vel fram.

O.R.07.00.
Det er innlöpat melding em at julegavene til de norske

frivillige ved fronten er kommet vel fram.

N.S.-nytt. 


O.R.11.00.
Oslos östre krets av NS arrangerer i morgen kveld kl. 20.00

möte i Soria Moria kino. Det blir foredrag av kampfelle
Wessel Carlsen (?) som for förste gang taler offentlig i Oslo.
Dessuten vil det bli vist en ny oppsiktsvekkende krigsfilm.

O.R.18.00.
NS i Vestfoll har holdt en rekke vellykkede sammenkomster

på nyåret. Det venstes stor framgang for NS i dette fylke
i år.
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Vintersildfisket:
Det foreligger ingen fangsmeldinger om vintersildfisket

siste d7ign.

Om fisket i Finnmark er det innlöpet meldinger om en
del gangster.

i-a Troms iyike meldes det om fangster på opp til 1500 hl.
pr. båt.

Kyst og sTåsildfisket:
Trorlis3 by b1e siste uke tilfrt 327 hi. sild.

Landbruksmelding.

Til 0310 kom det i går ca. 100 nauteslakt samt noen
srPL partier av andre varesorter.

Til Gslo kom det i går noen danske gullötter og rödbeter.

Fra I3rum meldes det at ult salg av poteter OT under-
lagt rasjonering fra og med i da,z.

Ukemelding fra Gartnerhallen,

Oslomarkedet: Varetiltörselen har vrt meget titell., Av
det scm kom. r.det MeSt.kålrot.

Kristiansandsmarkedet: Knappe tilf3rseler, Potettil-
frselen er fremdeles meget vanskelig.

Stavangermarkedet: Her har man hatt en bedre tilförsel
av gulrdtter. Tilf3rselen av kål dekket behevet. Av andre
varesorter kom det bare lite. :Potetti1f3rselen dekker ikke
behovet.

Bergensmarkedet: Det Val" litt bedre tilförsel av gul-
rötter og kålrot siste uke. Ellers kom det iigen ting.

esundsmarkedet, Etter nyttår har tilföreelen av
-3nnsaker veert meget liten.

-Brann i Tvedestrund.

O.R.11.00.
Holt Mblle i 1.12vedesrand brente i går ned til grunnen.

Mbl1e. var assurert, Det vites intet cm brannrsaken.
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Smånytt fra Norge. 


O.R.11.00.
Fylkesgartner Langballe opplysex at det i fjor var

55 000 skolehager i Hedmark fylke.

O.R.18.00.
Det er oppnevnt et hesteavlsråd i Oppland fylke.

O.R.18.00.
Statens kornkontor er ferdig med oppkjöpet av korn i

Hadelandsbygdene. I Lunner og Jevnaker er det kj3pt 1 002 000
og i Gran 980 000 kg.

0.R.18.00.
I jsterdalen er det i dag 150 generatordrevne biler

i gang. Det kommer stadig flere til.

O.R.18.00.
Regnskapet for Kongsberg sparebank foreligeer ferdig.

Det viser et overskudd på kr. 100 000,-.

Den aktuelle sendingl

18.15. "Aktuelt": Sendingen var meget'utydelig, men
det hörtes ut som den behandlet nye tiltak på Vestlandet.
Vi kunne oppfatte at Lerdal elektrisitetsverk på det nTermeste
er ferdig med reguleringen av Sulavann (?).

Elektrisitetsforbruket bker meget på Vestlandet, men det
foreligger ingen eksakte tall.

18.20. Dagens dikt og melodi.

18.25. Hver mann sitt yrke. ± dag var det skuespilleren.

18.30. Linje til Hongkong. En sketsj.

18.40. Rikstalerne har ordet. Rikstaler K. V. Eikhoff
talte om bolsjevismen. Det aller mese av talen var om
Finnland og Sovjetsamveldet. Men her er et par stubbex:

Da Hitler tok makten i 1933,hadde vi nordmenn grunn til
å vwe glade. Vi kunne puste lettet. Hvis ikke Hitler hadde
vært herre i Tyskland i dag, ville Tyskland ha vært et nytt
Sovjet, og Skandinavia hadde ligget i en knipetang.

Slike tanker er det som driver finnene fram. Finnene
vet hva som står på spi11, og de aldri latt aeg forstyrre
propaganda.

Siste hbst hadde rikstaleren vr,2rt en tur i Finnland. Han
hadde wert en del sammen med noen svensktalende finske offi-
serer. Det var synd at han ikke hadde hatt en jbssing med
seg, for der ville han sikkert ha blitt kurert for sin
engelske syke.

(Fortsatt.)
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Den  aktuelle sending 	. (fartsatt.)

En dag hadde en av disse cifiserene spurt rikstaleren
om han hadde hört siste nytt. - Nei. Jo, eks-kong Håkon
har erklee,rt Finnland krig, Haa sier dere til det? hadde
ri.Kstaleren spurt. irian er en tåpe, var svaret.

18.55, "Verden og vi": Japans taktikk på Malakka-
halv5ya,

Sytt fra Da=eark.

D.R.11.30.
En rekke ;2.rosjekter om nye idrettsanlegg for K3benhavn

er sendt Kbenhavn kommune.

P.R.11.30-
Den 6. o,r7. juni skal det holdes et landssangerstevne

Odense med hans kongelige hbyhet kronprinsen som protektor.
Det ventos 900 sangere fra hele landet.

D.R.11.30.
Det er inalledet nye ±3orhandUnger or. flygeruten Köben-

havn - Jylland. Dansk luftfartsselskap gj'Jr seg klar til å
sette den gang på kert varsel.

D.R.11.30.
Dct kriper mPd fGtt5y for finake barn Danmark, dvis

noon kan unnsrere skot5y bedos de å sende dem til Kommiceen
for finsko barn. Undert3yvanskeligheto:e ei braktisk talt
evervunnet.

D.R.17.35.
Priskentrollrådet har dag opphevetmaksimalprisene på

:17riske egg i salg ti1 detaljiat. rreduksjonen av egg er
steget i den senere tid.

D.R.17.35.
Det er hittil kommet 1700 standard herrehabitter i• han-

delcn.

D.R.17.35.
,fotorkutteren "Anna Rbe" etterlysos. Den fryktes hava-

rert i nn2rheten av Bornholm.

D.R.17.35,
I Landbruksministerrets meddelelse angående Holbergsaken

heter det at suspensjonen av direkt:-Srene Arne og Erik HoIberg
skal opprettholdes til saken har vmet oppe i Landsretten.

D.R.17.35.
Danske arbeidere som har arbeide i ysk1and og Norge

har på et möte i dag stiftet en Forening for danske arbeidere
i utlandet. ForrirUet med foreningen skPl veere å oppretthol-
de forbindelsen mellom disse arbeider og njemmene.
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Nytt fra Sverige.

S.R.19.00.
Indeksoppgjöret mellom arbeidsgiverne og Landsorganisa-

sjonen er n klart. Arbeiderne fr blant annet ytterligere
tillegg til 1eveomkostninger.

S.R.19.00.
Forhandlingene om dyrtiJskompensasjon for industriar-

. ,beiderne begynner tirsdag.

D.R,17.35.
Det tredje svenske forsvarslån har f4tt en enda gunstigere

start enn det andre. I morgentimene i dag ble det tegnet
50 mill. kr.

- -

Nytt  fra Finnland.

D.R.11.30.
Det er utbetalt 41 mill, finske mark av President

Kallios fond for falnes etterlatte i de to r fondet har
virksomhet.

D.R.17.35.
Den finske forsyningsminister har gitt uttrykk for at

det er ham likegyldig om andre land jamrer over Finn1ands
forsyninger. Selv om situasjonen er vanskelig, er det ingen
grunn for det finske folk til & klage.

D.R.17.35.
Helsinki hadde flyalarm i formiddag. A1armen varte i

femten minutter, men det ble ikke konstatert noen bombened-
kasting.

0.R.18.00.
Dagens finske kommunike forteller at små sovjetangrep

er sltt tilbake p& Finskefrontens sydlige del.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fortroli .

Nytt fra Norge.

O.R.
Ordföreren i Aurskog har vedtatt at frivillige Waffen SS

og Den norske leginn skal fritas for skatt i den tiden de er
tjeneste.

O.R.
"Sosialdepartementet" har i en forordning vedtatt bestem-

melser angende arbeidernes 13nninger og arbeidsforhold og
samtidig offentliggjort straffebestemmelser for brudd 1:Å
ovennevnte bestemmelser. Om nsrmere enkeltheter henvises
til d:agspressen.

O.R.
Dr. Otto Dybing er Einsatt som foreleser i pharmacology

ved Veterinsrhöyskolen i Norge.

N tt fra Sveri e.

S.R.
Dampskipet "Maifrid" fra Trelleborg gikk i dag p grunnen

ved Majö. Redningsskip ey gtt et.

s .
Fagfolk som her undersökt sp6rsm1et om svensk delt.gelse

i industriutstillingene i Tyskland, har foresltt nt Sverige
lar seg representere p vr- og h?,stutstillingene i Leipzig
og p östutstillingen i Königsberg.

S.R.
Det ble opilyst i Bryssel i dag nt den frste kontingent

ev aksebarn koffimer til Sverige i siste halvdelen av februnr.

Nytt fra Finnland. 


D.R.-
Ln ny nikkelfabrikk med en knpasitet p 400 tonn vil om

kort tid bli åpnet i Finnland. Finnland trenger 60 tonn om
rct til eget bruk. Resten skal eksporteres. Finsk kopper-
produksjon har 3ket til 18 000 tonn. Men Finnland kan bare
eksportere en liten del av dette.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen in er re a 'an.

Potetras'onerin i Sar sborQ. 


O.R. 21.00.
Fra Srpsborg meldes at det nå skal bli rasjnnering

poteter i Sarpsbnrg. Hvert husstandsmedlem vil bli tillatt
10, kg. poteter pr.

N.S. har stor fram an i Sar sbnr .

O.R. 21.00.
Lagsföreren for NS kretslag i Sarpsborg kan i sin

årsr,pport melde om et godt år fnr laget der. Laget har
avgitt mange av sine medlemmer til taffen SS og legionen men
tilpngen har allikevel irwt större enn avgangen. En sterk
kvinnehird har også vokset seg opp i de 16 ar%neder som har
gått siden den nye ordning begynte å virke.

Tobakk brendt o p.

O.R. 21.00,
I hst ble et större parti tobakk sendt fra Stavanger til

Bj5rke1angen mblle for å törke. Nu viser det seg at det har
gått fyr i lagret og man regner med at ca 700 kg. tobakk er
blitt ödelagt.

Internasonalt slalom.

(D.R. 21:00.
Arets fdrste internasjonale slalomrenn skal avholdes

i Tryvasshbgda i nær framtid. Det er ialt anmeldt 65 de1tagere
hvorav 15 tyske fra luftvåpnet eg politistyrken.

2 årdsbrander i He land.

O.R. 18.00.
Fra Kristiansand meldes at bygden Hegland inatt har irert

herjet av to brarter. På gården Eikeland brendte hele uthuset
ned og all avlingen ng redskapen strök med. Assuransesummen
utgjorde 11.000 kroner men den vil neppe dekke skaden. Den
andre branden var på Båsland gård hvor hele våningshuset strdk
mcd. Innboet var assure±t for 3500 kroner og huset for ca
6000 kroner.

Skadet under tömmerhu st.

O.R. 18.00.
Fra Larvik meldes at en mann fra Hedrum kom stygt til-

skade under tömmerhugst. Han holdt på å felle et tre, en stor
gran, da treet plutselig knekket over og faldt over ham.
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147 gasgencratorbiler i Halden.

O.R. 18.00.
Den bilsakkyndige i Halden meddeler at der i Halden nå

er 147 gasgeneratordrevne biler. Av disse er 37 busser.

Travel tid for Buskerud landbrukskontor,

18.00.
Tra Dramman meldes 3t Buskerud Landbrukskontor i  siste

år har hatt en meget travel tid. Det er utaxbeidet en mengde
p1nnor for nydyrking og 7 bureisere har fått tilskudd.

O.R. 11.00.
Man rognew mcd at det vil bli meget god wypefangst

Ovre Jkirdal iår,

Av den aktuelle sending idng kunne bare dcn förste
eifl el'Tf3'1,tes. Denne bestod av sportskronikk av Stoxm Sörlie

hvori han snakket om det fowestående Norgesmesterskap i
sköytelöp. Ibipet skal holdes 1Z5rdag og se5ndag ft5rstkommende
på Bislet Stadion og det er anmaldt 14 deltagare. Pavoritter
ew Hans Egnestangen og Finn Hodt. Etter Sörlies
mening var det ikkc s. sikkert at Egnestengen ville viine
alle löp.

Forövrig snakket Mrlie en masse fram og tebake
ekte sportsstil og det fnmgikk helt tydelig at hvis ikke den
ene vandt s. var c'.et ikke tvil om at den annen hadde en ohnnee

Nytt fra Danmark,

O.R. 11.00.
Natt til torsdag slapp engelske fly endel bomber ned

over det sydvestlige del av Danmark. Bombene faldt ned over
åpent land og gjorde ingen skade. Ingen mennesker kom tilskade.

O.R. 21,00.
Inatt ble dr:t sluppet ned endel bomber over don sydlige

del av Dcnmark. Bombene faldt ned på åpen mark og gjorde ingen
skade.

D.R. 11.30.
Por å gi bedre seilanvisning vil det ved flere havner bli

anstt en navigasjonskyndig mann som skal assistere havnefogden.
Han skal lönnes av staten. I tillegg til dette er det blitt
bevilget 30,000 kroner til overtidsarbeide.

Det er besluttet å epprette et såkalt trafikk-kontor
som skal ta seg av klager og forslag til forandringer til
forbedring av trafikken i mörkeleggingen..

Det er pluner oppe om å en landskonsulent i kaninavl.
HeIns oppgave blir å gi opplysninger om avl av såvel pelskcnin
som kjöttkenin.
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N tt fra veri e.

S.R. 22.00.
På en liten jernbanestasjon i Ingerkannsland ble det

ettermiddag for3vet et rud i ekte gangsterstil. Enbgårdbruker
som kom inn på stasjonen ble plutselig overfallt av en
maskert mann som med en revolver i hånden tvang ham til
å trekke seg tebake til en mörk passasje.'Her fyrto banditten
av revolveren mot gårdbrukeren. Skuddet ble hört av kassereren
som trodde at det var noen som ville tömme kassen hans. Han
slo igjen luken med et slikt smell at banditten ble Skremt
og stakk av uten å få med seg gårdbrukerens lommebok 'med
flerc tusen kroner. Gårdbrukeren selv klnrte å slepe seg til
et nærliggende hus hvor han ble forbunnet. Han var imidler-
tid så alvorlig såret nt det er tvilsomt om han vil etå det
over.,

S.R. 22.00,
A/S Svensk Telegrnmbyrå feiret idag sitt 75 års

jubilcum. Samtidig feiret byrået sit± 50 års dag som
annonsebyrå. Plere av byråets fikk fortjenestemedaljen for lang
og tro tjeneste.

D.R. 17,35,
Den svenske femårsplan for utbyggingen av forsv_Iret

ble idng offentliggjort. Planen utgjorde 750 sider og dessuten
var det cn avdeling som er hemmelig. Denne hemmelige avdeling
h-ndler for det meste om marinene utbygging. Denne plan går
ut på å gy-Sre det svenske forsvar så Iterkt og lett bevegelig
som mulig. Det vil bli dannet 4 pJnserrigementer og tre
kavaleriregimenter. Hele plancn vil koste 3.8.milliarder
kroner. På Gottland vil det bli d,-mnet et panserkompani som
skal ta seg av et mulig angrep på denne öya. Et tungt
.rtilleri_regiment vil bli stasjonert i Qrebro. Ogsg luftværnet

vil bli öket kraftig og vil bli inndelt i 3 regimenter og 4
korps. F.:.stlandet vil bli inndelt ib 30 forsvi —områder. Kyst-
artilleriet vil tilföyet ytterlig rörlig ar

Et fremmed fly flat iJag innover SkPlne. Ecrat flyet
hadde sluppet ned et fallskjermlye i nwhei:,r av Lalmö forsvandt
dct igjen utover sjöen.

De svensk finske forhandlinger ska: inrlcdos i
begpnelsen av februar. Deltngerne i den fine --egasjon er
enna ikke uttatt.

Vmuelding. 


Vestkusten. Moderat vtnd. Enkelte
lette snebyger. Uforandret eller
nocatigende temperntur.

Södra Norrlands Svak vind lette snebyger
og noe koldere.

Norra Norrlands p'elltr.: Svak vind. Stort sett
oppholdsvr. Noe koldere,

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt fra Nor e.

O.R. 07.00,
"Nasjonalteatret" i Oelo ga igår fdrste oppfdrelse

av en av Holbergs komedier.

O.R. 11.00.
Sjdfartsmuseet i Bergen har mottat en modell av

"Eidsvo11sbåten". :Der eksisterer bare seks av diase båtene,
kjendt som "Venge" båtene og "Eidsvollsbåten" ansees for 4
være den eldste.

O.R. 18.00.
Haldenavdelingen av Norsk Selskap til Skipbrudnes.

Redning har gitt 25.000 kroner til redningsskbyten "Roald
Amtndsen".

tt fra panmark‘

D.R. 11.30.
Blandt forfremMelser i den danske bsernevAes kaptein

Skoldager Som er utnevnt til Oberetldytnant i artilleriet.
Oberstldytnant Skoldagers naVA Vil huskes fra den finsk -
russiske krig hvor han fdrst Var rAIStkommanderende og senere
bverstkommanderende for de danske frivillige og var under,

sitt opphold i Finnland utnevnt til major i den finske heen

D.R. 20.50.
Kjbpenhavns kommune har gitt samtykke til at arbeidsldse

samler koks i Valbyparken.

tt fta Sveri e.

D.R. 20.50.
Endel svenske firmaer er blitt satt på den amerikanske

svarteliste.

10.000 svenske familier har tilbutt seg å ta imot finske
barn.

tt fra Finnland.

Lahti 17.45. På engelsk.
Det fineke tollvesen ›pplyser at verdien av den sivile

import i 1941 var 8.818.000.000 mark og eksporten 4.188.000.0001
hvilket for importens vedkommende er en dkning på 50% og for
eksportens vedkommende 62% sammenlignet med tallene for 1940.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen inger ör a 'an.

In . Preuthun svarer Løndon.

O.R. 18.35. (15 min.).
I sitt ukentlige "svar" til "London Emigrant-Radio" be-

handlet ing. Preuthun ikveld til en begynnelse de utenlandske
nyheter og de krumspring som den britiske propaganda gjorde
for å bortforklare venskeligEhetene i östen.

Deretter henvendte han seg til redaktbr jksnevad som han
syntes var moden for en liten rekreasjonsreise igjen. Red.
iksneved skulle he talt flere ganger og derunder kommet med
rotede angrep på tyskerne og med de vanlige trusler mot "oss
quislinger". Sannelig var det på tide, sa Preuthun, at man tok
igjen.

Ettex å ha"svert" mr. Harriman et par minutter, fort-
satte Preuthun med referater fra velkomstfesten for de sist
ankomne nordmenn, Kongen hadde holdt en tale, fortalte han, og
hadde oppfordret barna som var tilstede til fortsatt under-



jordisk kamp. Noen bern hadde også sunget en hjemmefrontsang,
hvad nå den kunne were, og major Reisted hedde skrytt av
sitt flyvåpen, og hadde lovt snerlige norske bombevinger på
besbk. Hjemmefronten hadde videre fått sin hyldest.

Ing. Preuthun er forbvrig usedvanlig rotede i sine
"svar", som leveres i et betraktelig tempo. Han måtte igjen
komme inn på "faren for England" i bst fbr han kunne gå over
til å omtele protestmbtet i St. James Palace, hvor også Norge
var representert. Om mbtet sa han, at det gjaldt behandlingen
av "oss quislinger".

Preuthun tok så fatt i den "unge norske pike" som hadde
besbkt sjbfolkene, skrytt fBlt av dem og dessuten fortalt at
de ikke bare seilte for Englend men også litt for Norge. De
bregte penger til emigrantene og til verdens stbrste Skips-
reder, x-kongen, hadde hun segt. Sennelig syntes Preuthun
at "verdens stbrste judas" ver en bedre betegnelse

Siste del av Preuthuns sver omfattet Balkanpakten
og prof. Worm-Dffillers forkjblelse under dennes siste engrep
på Hitler. Han var forresten ikke så sikker på et det var
forkjblelse allikevel. Kanskje ver det fordi lbgnene hadde
blitt sittende fast i halsen.

"Verden o Vi".

O.R. 18.55.
progremposten "Verden og Vi" fortalte den såkaldte

"landsleder for Nasjonalhjelpen", advoket H4kon Foss, litt
fra et besök hen hadde evlagt i Nervik og omegn i julen.

Hen hadde kommet midt oppe i en xekke juletrefester
for barn som Nesjonalhjelpen hadde errengert i byens spise-
barakker. Videre hadde han inspisert flere spiseberakker
o endre barekker som var opprettet for arbeiderne. Han
hadde imidlertid fått inntrykk ev at det ende stod meget
igjen av gjenoppbyggingsarbeidet. Nordlendingene hadde
doe alle hadt tro og tillit til fremtiden.

Brand i Havnela eret i Oslo. 


O.R. 21.00.
I ettermiddag ble det meldt om brand i Havnelageret

i Oslo. Ilden ble heldigvis hurtig begrenset og slukket på
en halv times tid.
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Fiskerim. iry

0.L. 12.15.
SteYsil-121sket ser nå ut til å begynne for alvor E,tter

hvcd ggrdsd»gens iorholdsvis gode fLingste -r mellom Bulandet.og
Kol'lfjorden syne' å tyde p. SCr for nia fjorden var f'ngstene

sterkt rt,gende. Til Bul,ndet kom (tet inn 30 drivere, He11&5y
15, Blomvg 7, Ileggholmen 3 o.s.v.

Lng"iende fctsildfiskot meldes det -t det er kommet inn
fiskeskjytcr til Rel)p,rfjord og Sörreisa. I Nord1::nd foregår
det fremdeles godt snurpefiske og rUJdels også bra garnnot-
fiske.

Landbruksmeldin,ier.

O.R.
Ogs=1 ig?tr var tilgangen på kjitt til Oslo ganske bra.

0.k. 18.00.
Frisutvalgot for grnnsker, frukt og br har fastsatt

nye maksimalpriser.
Frukt vil b1i endel dyrere.

O.R.
Landbruksdepartementet har satt ig-ang on systematisk

undersnelse ever våre lagre av redskper for skogbruket.

O.R. 18.00,
disse dger holdes det et kninsjå i Brummunda1.

0.1.  1 .00.
V(..st-or meicrcier tok imot 10.530.000 1. melk i

1941.
•

er fra testt1rasjoneringen.

O.R. 18.00.
Forsyningsdepartementet har vedtatt t fölgende vnrer

sk 1 undtas fr tekstilrasjoneringen
Vatt, fi1Jrstoffer, dun, ha,lvdun og ? (en ting til).

fra Nore

O.R. 11.00.
Det cr uebeidet en 5-rs-plan for yrkesskoler i

Jstfold, mc1des ei fra Halden.

0,T., 18.00.
Fylkesfrw'en i Oppland opplyser at det er bestemt

å opprotte en ny erleidsloir ved ,Atjern i Brandbt.

Villaen bostyrer Signe Ellingsen i Asker er
brendt ned til grwnen.

Den 57-år g2tmle Aronson og hans gamle sönn
cr omkomme vod cd'Jmineulykke ved „Sr5ya d. 'innæark.
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Nytt 


S.R. 12.30.
Tegningen pa det tredje forsvars14n passerte iformid-

d.ag 200 mill. kr.

17.35.
Det svenske hospit:lskip "Prins C'rl" ankom igraftes

til Stockholm med vel 100 finnske

D.R. 11.30.
Den svenske stat forhGndler for tiden om overtgelsen

av forskjellige priv.::tbr.7,ner i Sdr-Sverige.

S.R. 19.00.
I Fiksd gen ids erkl.-te de forskjellige prtiledLre

sug for at Sverige forts,tt skulle holde seg strengt nöytrTlt.
Flere av riksdgsmedlemmene uttrykte sin store symr-.ti

for Norges og Finnl.nds k mp.

S.R. 19.00.
I Stockholm idag ble det innledet forhandlinger mollom

Verks-Ldsf5reningen og Metn11- och Industriarbetrförbundet
om ny lönnsavta1e. Avtalen ber5rer 150.000 mann.

S.R. 19.00.
Teste rnsioneringsperiode blir den siste periode f5r

neste vintur det vil finne sted noen tildeling av kaffe.
Rasjonene blir sltt ned til det halve av de riv9rende.

Nytt fra Danmark.

0.R. 21.00.
Arbeids15sheten i Danmark steg i desember nincd med

22 400 til 70 000.

1).R. 17.35.
Det danske hoff anlegger i anledning Duke of Connaughts

d5d hoffsorg i ti dP,ger.

-2.N. 17.35,
Den d.nske eplehöst for 1941 bel5p scg til 120 mill. kg.

N tt fra Finnl n .

S.R. 19.00.
En fryktclig togkollisjon inntrPff igr n-tt i ir-

heten av K_nsala stasjon i Finnl-nd mellom hurtigtoget
Hdsinki- Saavolaks og et godstog. L6 mennesker ble drept,
13 hrdt og 22 lett sglret.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy



Pra 13„B„ 0, s lyttert jeneste)

1

Zeesen paa engelsk,
Blanit ae effekter san ble inftlevert unler den sterre tyske

vinterinneanling for troppene paa Østfronten, befant seg ogsna et par ski
san engang har tilhart Priatjef Nansen, De va skjenket trir en tysk  for-
retningemann i Dazrztrk san hadde nottatt aem av Nansen personlig„ Nenaen
selv vilde ha satt stor pris paa at skiento ble benyttet paa denne neate.
flan f~tet balsjevlemen,

0.1t,
Orafetrezun iEidsberg har *edtatt aa bevilge 500 kr, 1

aarlig unlerst5ttelso for fenil..er tilhetrenle frivillige i. den norske
Videre har han bestent at frivillige slatl fritas for skatt,

Norges Vel aapner fredag den 30 jan, en -varemesse pea Gjerrik,
landbzuksdepartenentets pz.oduksjonsairektorat yder finansiell stairke,
Messen vil senere bli viet i 13 anlre byer,

'*fø

5.R.
her n innkalt  aarsklassons  1940 og 1941

for 160 daers vernsp1iltt •

ØverstbefUenle for  den  vonake arne neddeler at den
sam er medgaatt til tveungen nilitaertjeneste senare vil bli mea-

ret;not Ited avgjere1ser arn farfremelse eller 1emneforheere1ee, Kaartan-
derenta genorale erikletering er gjort i forbinaelse mea Letnnskamnisjonens
forslag til npesialkcetnensasjon for inrAkalte; saerlig for salciater med
leagre tjenestetid enn vallg. Generalen Inencr at de irmkalte har et
rettferdg knav paa en slik ordning,

Iohti, Den kjente finske arkeoleg, Alfred Haaku, er ave
gaatt ved eMen 1 Heleinkin,

manclag 19 jan, vil gasf3en. Helsinki bli
avstengt en halv t t ere enn fetr hverlager,

noa til
mer Helsi ci er brerPå.'t

vvvv IfV vvvv
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Ly-teforholdene har idag for Norges vedkommendevært

så håpldse at det ikke har vwt mulig å få tak i noenting.

Norgesmesterska et i Skd teld på

D.R. 20.50.
Norgesmesterskapet på sköyter ble avviklet på Bislet

Stadiom igår og idag. Norgesmester ble Hans Egnestangen som
.vndt 500, 5000, og 1500 meter. På 500 meter hadde han tiden
44.9, på 5000 meter 9.05.0. (Tiden for 150ø kunne ikke opp-
fntte .

I juniorklnssens hurtiglöp vandt Godtfred Berntsen.
Kunatldp for damer ble vunnet av Turid Hellnnd

Bjdrnstad. I juniorklassen wmdt Else Herberg.

N tt fra Dnnmark.

D.R. 17.3.
I Arhus ble idag en handelswnn frastjålet en lommebok

med 3500 kroner. Man fikk imidlertid et godt signalement på
tyven og ble senere nrrestert.

D.R. 20.50.
I nærheten av Hdrby er en gård nedbrendt. Alle dyrene

ble reddet men hele avlingen tillikemed alle maskinene strök med..
Man antar at ilden Cr irppstått ved at mnn hadde pakket et
tilfrosset vannrdr inn med halm og sekkestrie og satt fyr på
for å tine det opp.

Hylt_112.2innland.

D,R. 17,35.
Det finske kommunikee melder at finake tropper har

renset opp et erobret terxeng på den sydlige del av fronten;
En mengde russisk krigsmateriell ble tatt.

Nytt fxn Sverige. 


D.R. 20.50.
Det svenske eksportoverskudd for 1941 viser 321 millioner

kroner mot 314 millioner kro= ifjor.

Vestkusten:
	

Svak til modernt vind. Opp-
holdsvr og noe koldere.

Hele Norrl?nds Pjelltr.: Svak vind. Oppholdsvw. Kalt.

Vestkusten tre strök: Lett til frisk nordostlig bris.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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tt fra Nor e.

O.R. 2100.
En utydelig melding om en middag igår gitt av fylkes-

menn ...? til mTe for Quisling. Værten holdt en tale og
etterpå takket *uis1ing for hyldesten og framholdt nødvendig-
heten av sam4o1d og lojalitet og viljen til å kjempe knmpen
ijennom.

tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Det er vel kjandt at flere tærdyinger, for det meste

ungdommer kommer til Danmark. En tredjedel av befolkningen
landsbyen (Boeg?) er kommet over. Landsbyen har bare

50 mennekker. Denne opplysning kom etter en diskusjon med
Heine Deienesen. Han er født i (Boeg?) og sier at hans seke
brödre er i Kjöpenhann. Han mente at omtrent 10% av hele
den færöyiske befolk4ing nå befinner seg i Danmark.

tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
Den svenske nasjonalbank viser et nettooverskudd på

19.4 millioner kroner for 1941. Dette var omtrent 4.5 millioner
mindre enn i 1940.

Den kongelige familie har ydet 800.000 kroner til det
tredje svenske forsvarslån. Kongen selv ga ,50.000 kroner.
Det stdrste tilskudd er fra Gdteborgs Bank på 10.000,000
kroner. Alt i alt er det inntil idag kommet inn 200.000.000
kroner.

S.R. 19.00.
Et bjergningsskip fra Neptunekompaniet har nå klart å

heve Tmlleborgdamperen "Majfrid" som tirsdag natt gikk på
grunn ved Kristianopel.

tt fra Finnland.

Lahti 10.50.
På et möte i statsråd den 16de januar ble det besluttet

å oppnevne en kommitee som skal tn seg av konfiskeringen av
utenlandsk kepital i Finnland.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Fortroli
aosendir  mandag 19. *an.

Norsk ski senket ev britisk undervannsbåt.

O.R.21.00.
Atter er et norsk skip i fredelig kystfart falt som

offer for den britiske piratvirksomhet. Denne gangen er
det dampskipet"Söröy" som er torpedert og senket av en
britisk u-båt utenfor Norges vestkyst. Dampskipet "Sördy"
var bygget i Trondheim i 1910 og var på 1560 br. reg. tonn.

Norske s'dmenn finner döde i ödeka italistenes t eneste.

O.R.21.00.
Det inn1dper stadig meldinger om norSke Sjdmenn som har

funnet ddden i Eng1andsfarten. DiSse dödsfall er e meget
smerteligeresomvSdkoMmende sjbmenn har mistetUvet
tjeneste for jddekapita1istene. Nå aist er det segneprest
. . ? . .i Sandar (?) soM gjennoM Rede Kors har mottatt en
liste over omkomne nerske sjdfOlk4

Her ble det lest opp endel navn.

13rann å Otta *ernbanestas on.

O.R.18.00.
Tidlig i dag oppstod det brann'i hurtigtogsbygningen

på Otta jernbanestasjon. Hele bygget ble lagt i aske.

(Det ble ikke sagt noe om brannårsaken, hel1er ikke at
den var ukjent.)

Pen elotteriet utvider i en.

O.R.18.00.
Direktdr A. Pettersen i Det norske pengelotteri forteller

at pengelotteriet igjen ex gått til ny utvidelse. Grunnfon-
det skal dkes med kr. 150 000,- slik at det kommer opp
2 mill. kr.

N ras onerin av s ises'okolade.

O.R.21.00.
Direktoriatet for proviantering og rasjonering har fast-

sattnye xasjoner av sjokolade. I tiden fra og med 1. febr.
til og med 28. febr. kan det på merke E 96 kjdpes 100 gram
spisesjokolade over hele landet. Om =mere enkeltheter
henvises til avisene.

Enda en vell kket NS-fest.

O.R.11.00.
NS' bryggegruppe holdt ldrdag en vellykket fest i l'o1-

kets Hue. Ca. 600 bryggearbeidere var tilstede. "Minister"
Lippestad talte og understrekte at det som kreves i dag er at
man er rede til å gjdre et personlig offer.
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Piskerimeld .

Vintersildt eket:
De siste meldinger tre drivgarn ekerne vtgler et tangs-

tene er blitt bedre. Det vieer seg at det etkr atskillig
med puld gOrover fra 11;u1F,J24et.

Peteildflektt:
Det torelk meUlinger om flereenurpefangeter, man gern

og landfiaket var mindre w_ete døgn.

ndbrukeme ldjn

PriadJ.rektoriatet her i deg kunngjort nye makeimelpri-
oer på vinterepler og grönneaker.

Også lördag kom det ganøke bra med kÖtt til Oelo.

* melerier Veetlendet.

"A:ktuelt', var et Javtervju med ordtreren i Bergen om
de nye melerior på Veetlandet.

Av nye en1egg nevnte ordberen tbret det nye meieri
Vik i Sogn. Dette er(kommet 1,enget,og har nettopp begynt

driften. Xepeeiteten er 2 mill. 1iter. Om et per ukers tid
kommer Romedal meieri i. drift. Det er ogeå nyanlegg.

Reindel (9) meieri i Nordmøte er J.kke kommet så langt,
men det vil bli terdig ut på våren.

Foruten nyanléggene er mange meierler blitt pkbygget og
utvidet. De har gjerne tått w•Wrre yeterier.

Alle diese enlegg bl1r fullt moderne. Hittil har det
vmrt umulig å ekafte materia1e t±1 alt som er planlegt, men
det blir nå ordnet med det.

1 Sogn og Fjordene ekeieterer det tremdeleø 80 emer1eg.
Ti.Iøkuddene wom her vmrt tatt vekk an tid, gie nå tilbeke.

41t det b5ndene kan produsere går unda i dieee tider.

Mannen •o hadde ulovli ra&ioa ae römte til eko e,

O.R.18.00.
Yi kunne ikke oppfette hvor, men et eted i Norge )1endte

fOlgendes
lienemannen i bygde fant ut gt mannen på en gård hadde et

radioapperet. Zenemannen bega eeg til skrden tor å t affmre.
Gkrbrukeren nektet at apperatet var hans. Det tilhørte en
gammel manni som hadde bodd på gården tidligere, men som nå
var sendt pa gamlehjem. Apparatet hadde han ikke fått med
seg.

(Fortsatt.)
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Mannen römte . . . fortsatt.)

Lensmannen satte i gang undersdkelser og fant ut at
gamlingens apparat alt var blitt bes1aagt. Han så seg
derfor nødt til å arrestere mannen, og sendte lensmannsbe-
kjenten til gården for å -loreta arrestasjonen. Gårdbrukeren
ble sint og sparket lensmnnsbetjenten i brystet. Deretter
rdmte han til skogs. Siden har ingen sett ham.

Oslo-k'ö mann död.

D.R.11.30.
Kjöpmann Gade i Oslo er avgått ved ddden. Hans virk-

somhet dtives nå av stnnen. Kjdpmann Gade vnr födt i Dan-
matk.

Den aktuel1e sendin :

18.15. "Aktuelt."
18.20. Dagens dikt og melodi.
18.25. Reportasje fra Göte4org. Det var sportsmed-

arbeider Storm Sörlie som hadde overt et boksestevne i
Göteborg hvor hovedkampen stod mellomivensken Olie T,,,InJberg
og italieneren Mecina. Tandbexg vant kampen på polnt, men
etter Sörlies mening skulle den ha vært uavgjort.

18.33. Hver mann sitt yrke. I dag: Tolderen.
18.40. Hvorfor ikke et strikketdy for eksemPel? Dette

var en dialog fra Kristiansand av Julius Hougen
18.48, Besdk i et båtbyggeri. Medarbeider Kalmo tok

lytterne med på et besdk på et båtbyggeri i Fredrikstad.
Vi fikk höre at mnn hadde mye å gjdre om dagen. Kappronings-
båter kunne man imidlertid ikke bygge, da man ikke kunne få
materialene. Dessuten ble vi fortalt at'båtbyggerfaget har
ligget nede i lang tid. Grunnen er at faget ikke er håndverk-
beskyttet. Dette er et spørsmål som må tas opp.

18.55. "Verden og vi": Nederlandsk Indias skjebne.

N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Köbenhavn kommune har i inntektsåret 1940-41 hatt en

inntekt på 1,2 mill, kr. og Staten en inntekt på 1,4 mill.
kr. i böter og skatteetterbetalinger som skyldtes uriktige
selvangivelser.

D.R.17.35.
Ved utgangen av 1941 hadde Dansk radio henved 900 000

lyttere. Det er en ökning på 37 000 lyttere i 1941.
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N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Dette var en henstiling til de 2n 0(_,n som

kjörer bil i Danmark om forsignet
på gatene i mörkelegnings _len.

NItt fra Sveri e.

D.R.11.30.
dag tidlig brente Folketeateret i Gidteborg ned. Byg-

ningen som irar av tre, ble sterkt skadet.

S.R.22.00.
Tre stockholmere er arrestert for å ha stjålet en ny

våpenteknisk konstruksjon. Deretter hadde de forfattet en
skrivelse hvori de framböd konstruksjonen til salgs til
flere legasjoner i Stockholm. Saken skal behandles av en
s9arskilt knigsrett i Stockholm og av Rådhusrettens femte
avdeling.

S.R.22.00.
Et kursus for de nye hemortsbefalhavende begynte i dag.

Sjefen for Forsvarsstabens luftskytesvdeling er kr=sts le-
der.

S.R.22.00.
Fra I. februar skal kjörehastigheten for busser og laste-

biler i tettbebyggede strök settes ned fra 50 til 40 kffi. For-
målet er å spare gummi.

S.R.22.00.
Walter !Imann er utsett til ny annensekretær i Landsorgani-

easjonen.

S.R.22.00.
I dsg brente det i Frimanns gummifabrikk i Torsgatan

Stockholm. I kjelleren ble det oppbevart 1200 kg. rågummi
som ikke ble skadet.

S.R.19.00.
Det tredje svenske forsvarslån har allerdde i dag over-

skredet 200 mill. kr.

S.R.19.00.
Det årlige biskopmöte begynte i Stockholm i dag under

erkebiskopens ledelse. Det kommer til å vare i to dager.

0.R.21.00.
1 Sverige har man nå innf5rt restaurantkort på kjött.

Dessuten dröfter man å senke kj5ttkvoten.

D.R.11.30.
"Svenska Dagbladet" meddeler at tennislandskampen mellom

Sverige og Danmark skal spilles i Uppsala 7.og 8. eller 14.
og 15. februar.

Nr. ?
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N tt fra Sverige.

S.R.22.00.
Bandy-landskampen 111:11:-)m 3pil-

les på Stockholm Stadio.'? 22. ,j.et sv b;,,ndy-
forbund ser seg ikke til å noen D-1-Jndskamp
år.

N tt fra Finnland.

Den finske gesandt i London, Giriberg, og personalet
er kommet til Lisabon hvorfra de fortsetter til Finnland.

Værvarsel.  

S.R.22.15.

Vestkusten og
Wtnernområdet:

Södra Noxrlands
fjelltrakter:

Norra Norrlands
fjelltrakter:

Svak til moderat vind.
Opphold.
Kalderc,

Svak vihd.
Oppholds=.
Skarp kulde.

Svak vind.
Oppholdsvær.
Kaldt.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.C.'s 1yttetjeneste).

Radiosendin er manda 19. 'an. 1942. Fortroli .

tt Fra Nor e.

O.R.
"Minister" Lippestad talte i Svelvik i går. Han telte

om pliktene til wdlemmene i NS. Han fortalte nowdmennene
hva de har å gjdre hvis Norge skal vinne den plassen det
fortjener i Europa.

På Kongsvinger ble det i går holdt et mbte for NS' tjenes-
temenn i Glåmdal distrikt. M. Lundegård og Fuglesang talte
om arbeidet til NS' tjenestemenn.

Lbrdag holdt NS i Bodb mbte. FylkesfdrerVasselden talte.
Medlemstallet i NordIand fylke bketmed 119%i siste halvdel
av 1941. Det er stor interesse over hele fylket,og gode
lbfter om videre framgang.

Ord±rereni Kviteseid har bestemt at den gamle norske
hilseiû "Heil og sml" skal brukes ev alle kommunetjenestemenn
både i tale og skrift.

Det er foretatt opptelling av pelsdyra i Vest-Oppland.
Tallet er gått tilbake,men det betyx at man er blitt kvitt
mindre verdifulle og ulbnnsomme dyx. Talret på kaniner og
sauer stiger.

Prisdirektoriatet' melder at maksimalprisen på poteter
skal forhdyes med kx. 1,- pr. 100 kg. Forhdyelsen siden
oktober er kr. 2,- pr. 100 kg,

giew.  •••

tt fra Danmark._

Det Store prosjekt om å drenere Lundbystranden ble diskutert
i Odense i ettermiddag. P1anen går'utpå å drenere 1 018 hekt-
ar. 1,rbeidet er beregnet til å koste kr. 1 575 000,-. Etter
planen skal arbeidet viwe ferdig i mai 1944

D.R.20.50.
LTransportmitlister Gunnar Larsen var tilstede på et mbte
Saxkbbing hvor Man diskuterte'forandringene-i'planene for

innkjbrse1en og utkjbreelen av den nye veien nær Saxkdbing.
Resultatet ble at veien fra Kbbenhavn og innkjbrselsveien til
Rbdbyhavn vil bli slått sammen til Nystedveien. Dette ble
vedtatt i overensstemmelse med Saxkbbing. bytings dnske.
Veien til Kbbenhavn kommer som tidligere planlagt; tilå gå
3st for Saxkbbing.

tt fra Finnland.

D.R.17.35.
Den finskeregjering har bevilget 150-000.000 finskemark

til gjenoppbygging av landbruket i de gjenerobrede finske
distrikter. 60 000 me1kekuer vil bli sendt til disse områder.

vVvvv VVVVV'vVvvv
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Radiosendin er tirsdaan.

Lytteforholdene fortsetter holde ses ytterst slette

for alle norske stasjoners vedkommende. Det 1V5res ut til at

stasjonene nedsetter sin styrke like för det såkaldte "aktuelle

program". Det tyske ettermiddagsprogram kommer nemlig gjennom-

gå.ende godt inn. Kortbilsen'er helt umulig.

In en omkommet ved "Sbrb s" forlis.

O.R. 18.00. (Meget utydelig).
Det viser seg heldigvis at ingen er omkommet ved det

skjendige britiske overfall på kystskipet "Sbröy". Flere er
imidlertid såret.

Av avisenes kommentarer til senkingen kunne intet opp-
fattes.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 11:00.
Askim krets av Nasjonal Samling holdt söndas et vellyk-

ket stevne hvor bl.a. "minister" Riisnes talte. Hele forsam-
lingen reiste seg da "Ministeren" mintes de faldne på, 5st-
fronten.

O.R. 18.00.
En rekke unghestesjåer skal holdes rundt i landet i

wgrmeste framtid.

O.R. 18.00.
Fylkesmannen i istfold meddeler at fylkestinget

innkaldt til et ekstraordinrt mijte lbrdag 24 jan.

0.L. 18.00.
Etter forslag fra Nasjonal Samling har ordföre-.coil

Borre fattet vedtak om at kommunen skal kjbpe en trakto
for småbrukerne i bygden.

O.R. 18.00.
Et mindre bruk på. Lundamo i S5r-Tr3ndelag brendte

isår ned til grunnen. Noen husdyr strk med.

D.R. 11.30.
De nordiske sparekasser samledes idag til et möte

om propagandasp3xsmå:l i Köbenhavn. Norge var ikke repre-
sentert.

Vwvarsel. 


S.R. 22.00.
Langs hele norskegrensen:
Vekslende vind. Oppholds=. Koldt.
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Ökonomisk ukeme1d1

O.R. 12.204
I wer framtid vil det bli opptatt forhandlinger mellom

Belgia og de nordiske land om en händelsavtale for 1942.

Valutasituasjonen er i det store og hele som för. På
Oslo B5rs og på de böxser som har interesse for oss under de
nåverende forhold har det ikke inntrå_tt noen forandringer.

Etter som flere varer kommer under kontroll i de Forente
Stater og forsåvidt også i andre land, tar prissvingningene på
varebörsene mere og mere av. I USA har man avskaffet de offi-
sielle sukkernoteringer.

Tendensen på aksjebörsene er ujevn. Berlins Börs har
et fast preg og heller ikke Londons Börs har undergått större
forandringer. Englands Banks seddelomlöp er steget til 750
mill. £.

Også Stockholms Börs viser fremdeles et fast preg. Det
svenske statsbudsjett er framlagt og forutsetter innförelse av
en ny verneskatt.

Tendensen ved Oslo Börs er gjennomgående fast men med
en viss svakhet for obligasjoners vedkommende. Omsetningen var
liten forrige uke og interessen mindre enn vanlig.

Aksjemarkedet var ujevnt. Index for industriaksjer ialt
gikk ned fra 102 til 99.9,og også treforedling og hval f llt.
Skipsaksjer var faste.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12,15.
Vintersildfisket:
Etter de meldinger som foreligger viser det seg at det

finns betydelige mengder sild langs hele 3ygarden st
Bergen, En rekke drivere er-kommet inn med bra fant--te
Noe snurpefiske har det ikke vwt siste dbgn.

Landbruksmeldinger. 


O.R. 12.30.
Prisutvalget for huder og skinn har fastsatt maksi-

malpriser på saueskinn. Det inndeles i klippede og uklip-
pede skinn, ullne (mer enn års ull) og ikke ullne skinn.

Som kort meddelt igår er mdeimalprisene på grönnsa-
ker og vinterepler forhyet fra den 19 jan. 1942. Enkelte
oplesorter som stod i klasse II er rykket opp i klasse I.

Videre har Pirektoratet fra.og med igår forhyet
prisene på matpoteter. Siden oktober ifjor er prisene ste-
get med 2 kr. pr. 100 kg,

Tilförslene av kjött til Oslo i siste uke var ganske
bra. Også igår kom det mer enn på lenge og mere variert.

Grbnnsaker ser det derimot mindre bra ut med denne
uken. Et lite paxti riktig pene gulerötter fra Stavanger
ble pent mottatt men gikk også unda i en fei. Noe salat
som er kommet, var i dårlig stand,
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N tt fra Sverige.

S.R. 19.00.
Bergingen av destroyeren "Clas Ugla" er nå kommet så

langt at skipet har kunnet føres inn på uunnt vann.

S.R. 19.00.
Det störste fartdy som noensinne er bygd i Sverige,

gikk idag ut fra G5teborgs havn på prövetur. Det er tankski-
pet "Julius" som er bygd ved Gbtaverken for et svensk rederi.
Skipet er på 17.300 tons deadweight.

S.R. 19.00.
Fra neste mandag innföres det kjöttkort på de svenske

restauranter.
Levnedsmedelkommisjonen har lenge planlagt en slik ord-

ning for å undgå ytterligere nedskjp,ring i de vanlige
kjöttrasjoner. Gjester vil få rasjoneringskort utdelt på kaf-
feene. Biff f.eks. krver 10 kuponger, stek 8, reinsdyrstek 5,
pölser mellom 7 og 3, oksesuppe 1. De fleste supper ellers
er kupongfrie.

S.R. 19.00 & D.R. 11.30.
Siste uke har v-wt usedvanlig kold i Sverige. Ifd1ge

Svenska Dagbladet meldtes det således imorges om 50 graders
kulde på et litet sted i IY;Irjedalen. Utenfor Vinga er det
drivis, men ellers er issituasjonen ikke så slem som ifjor på
den samme tid.

S.R. 22.00.
Tegningen på det svenske tredje forsvarslån nådde ikveld

opp i 300 mill. kr.

S.R. 19.00.
Etter en rekke forhandlinger har den svenske arbeids-

giverforening innvilget i å henstille til sine medl=mer om
en bonusforhöyelse fra 12.7 til 16.7%.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Det danske handelsdepartement har vedtatt å sette

igang en epletelling over hele landet fredag fdrstkommmende.

D.R. 17.35.
Nye rasjoneringskort for bensin utstedes i Danmark

disse dager, men det er ennå ikke tatt noen bestemmelse
om hvor lenge de vil vere gyldige. I almindelighet antr.r
man nt rnsjonene vil bli sntt ned ved at perioden forlen-
ges. .11e lastebileiere har fått oppfordring til å insta-
lere &:;ssgeneratorer snaret mulig.

N tt fra Finnland.

D.R. 11.00.
Finnland innförte i 1941 for 8,8 milliarder fM.,

og utfbrte for 4.2 milliarder FM.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



1.

Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 272.
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Radiosendin ex tirsda 20 'an. 1942. Fortroli .

tt fra Nor c.

Moskva på tysk.
3 russiske fanger er skutt av Hitlergangsterne på Jr-

landet utenfor Trondheim. For den norske sivilbefolkning er
det forbunnet med livsfare å hjelpe fangene.

tt fra Sveri e.

S.R.
Svexige vil deltn med ,Atstillinger iår på mesaene i

Leipzig, Wien og Kbnigsberg. 27.5 mill, kr. er stillet%til
rådighet for utstillingskommiteen.

Schenectady.
14 overlevende fra den senkede svenske fraktdamper

"Shantung" er kommet inn til Buenos Ayres ombord på "Tunaholm".
"Shantung" skal v:ere senket juleaften.

tt fra Finnland.

Lahti.
På grunn av bkede matvareleveranser fra Tyskland - mere

ventes i februar - har det finnske forsyningsdepartement be-
sluttet å forhbye mel- og sukkerrasjonene.

Eiere av kort A eller barn under 7 år bibeholder ras-
jonene på 200 gr. i februar.

Eiere nv kort B folk med lett arbeid får forhbyet
sine rasjoner fra 200 gr. til 250 gr.

Eiere av kort C folk med tungt arbeid - får 300 gr.
mot tidligere 250 gr.

Eiere av kOrt D: 403 gr. mot 303 gr.
Wiere av kort E folk med smrlig tungt arbeid -

får 510 gr. mot fbr 427 gr.
Dette gjelder mel.
Sukkerrasjonen ex fastsatt til 750 gr. for februar,

og i enkelte tilfeller utdeles det tilleggsrasjoner.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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22. jan. 1942. Nr. 273.,
.Radioseri=er.TOns ap  . 


Brann  i et Trondheimsfen sel.

S.R &D.R.
I går utbröt det brann i Fengselsbygningen i Kongensgate

i Trondheim. Hele östflöyen ble (5delagt av ilden. De 98
angene som satt i fengslet, er blitt overf3rt til et annet

fengsel.

Svenske biskoYer sender hilsninpstele ram til bisko Ber rav.

S.R.
Det svenske biskopmöte som er holdt i Stockholm, ble

avsluttet i går. På avslutningsmJtet vedtok man 4 sende et
hilsningstelegram til biskop Berggrav.

To av folkene ombord på "S?.5r5 " er av ått ved dbden.

O.R.18.00.
To av folkene ombord på "Wrby" er avgåttved dbden av

de sårene de fikk da båten ble senket. De to er Pedersen
fra Bovik som var 74 år gammel, og Reidar Hansen fra Hammer-
fest som var 23 år gammel. i.Jtså har også denne engelske
udåd kostet menneskeliv.

"Folkedomstolen" avsier nye dommer. 


O.R.21.00.
"Folkedomstolen" har igjen behandlet en sak om de såkalte

hemmelige aviser. Denne gangen gjaldt det en avis som har ut-
kommet med tre nummer siden juli i fjor. Det var seks tiltalte

alderen fra 22 til 37 år. 1le seks tilstod og erkjente
seg skyldige i foretagende med den nevnte avis. Det ble avsagt
dommer som ldd på fra seks måneder til tre års fengsel. Dessuten
b1e tre frad?imt sine statsborgerlige rettigheter for et tidsrom
av ti år.

N forordning av "minister" Riisnes. 


O.R.21.00.
"Minister for justisdepartementet" Sverre Riisnes har i

forordning av 19. januar på nytt slått fast at unge nordmenn
som ennå ikke har nådd myndighetsalderen, ikke trenger snmtykke
fra foreldre ellex formyndere.for å gå inn som frivillig i
regimentet Nordland, Den norske legion eller Den tyske verne-
makt.

Samtidig Irar "justisministeren" forordnet at arbeidere som
tar frivillig kxlgstjeneste skal kunne si opp sitt arbeid med
bare åtte dagers varsU uten hensyn til lov og avtale. Det
skal stå fritt for en hver nordmann å verge sitt land.

Snmtidig gjöres det oppmerksom på at pårörende til dem som
velger å gå inn umidelbart i tysk krigstjeneste, vil bli sikret..
ved tyske bestemmelser på samme måte som pårörende til frivil-
lige i Nordland og Legionen er blitt sikret ved bestemmelsene
i den norske forordning av (18. juli?) 1941.

.Fortrolig.
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Fiskerimeldin

Petsildfisket:
Om fisket i Nord-Norge meldes at det i Eidvågen (?),

Reppafjord og et sted til er gjort snurpefangster på 500 - 800
hl. I Ballangen er det gjort snurpefangster på tilsammen
1800 hl. Dessuten meldes det om en del mindre fangster i
Ofoten og Salten.

Om kyst- og småsildfisket meldes det om bra fangster i
Nordland.

Landbuksmelding.

I går ble Oslo tilfört et par hundre nauteslakt og noen
hesteslakt.

Tilgangen på grönnsaker var minimal.

Dessuten inneholdt sendingen en melding om at det er
satt nye maksimalpriser på ved, men lytteforholdene var ikke
gode nok til at detaljer kunne olpfattes.

Prissentralens landsoversikt.

(Delvis meget utyde1ig.)
Januar er vanligvis erLstille måned i landbrukshandelen.

Også i år er denne måned stille, men det har andre årsaker enn
tidligere. Transportforholdene er stadig vanskelige. Ellers
har også kuldebölgen i den senere tid vært årsak til at det
er blitt liten tilförsel til varemarkedet. Videre må en regne
med ensidig og mangelfull foring.

På stråformarkedet er det like vanskelig med forsyninsene
som det har vært. På de fleste steder er handelen lik null.

Potetsituasjonen blir verre og verre istedenfor bedre.
Fra hele landet strömmer det inn meldinger om forsynings-
vanskeligheter med hensyn til denne viktige vare. Man må
derfor erstatte potetene med kål, og mange husholdninger har
alt for lenge siden slått inn på den vei. Det blir derfor
ettex hvert innfört omsetningsregulering også for

Tilförselen av grönnsaker er knapp over det hele. Fra
19. januar gjelder det nye maks. priser for grbransaker.

Av storfeslakt er en varesort helt forsvunnet. Kjött-
kvaliteten er imidlertid god.

Eggmarkedet har vært litt lettere i det siste. Den
norske produksjon er riktignok liten, men den har vært stigende.

(Oversiktens siste del kunne ikke 11,3res.)
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Rekordår i fruktomsetnin en i. Ber en.

O.R.18.15. ("Aktuelt".)
Innlederen begynte med å si at det i år har wert rekord-

år i fruktomsetningen i Bergen. Ja, byen blir fremdeles
tilfört litt frukt.

Etter denne innledningen fikk vi höre et intervju med
en "kjent mann". "Kjentmannen" fortalte imidlertid at
de siste oversikter begynner det nå 4 ebbe ut med omsetningen
i Bergen.

Hva grönnsaker angår, kommer det fremdeles en del kål og
litt gulerot.

Her kom hallomannen igjen tilbake til frukten og fikk
dratt ut av "kjent=nen" at det fremdeles kommer litt frukt
til Bergen. Lördag kom det således 300 kasser frukt fra
Sogn. Tilförselen i år har gitt rekordår. Fra Hardanger
har frukttilförselen til Bergen i år kommet orp i 130 000
kasser.

Skogsarbeidet gikk bra i sommer. Særlig satte den sterke
vedhugsten sitt preg på den. Dessuten er det mange steder
rddet nye beiter. Det er også blitt bygget flere skogsveier
pa Vestlandet.

Intervjuet, som ble sendt fra Bergen, sluttet med at det
hadde .-rt få skogbranner i året som gikk.

Kursus for meierimaskinister.

O.R.18.00.
Etter at det i en lang tid ikke har vrt holdt noe kursus

for meierimaskinister, skal det nå settes i gang et slikt
kursus på Tönsbergs Andelsmeieri.

290 ,as eneratordrevne biler

er nå i drift i Sarpsborgdistriktet.

A.T. -nytt. 


O.R.11.00.
Inrulleringssjefen i 3stfol1, Bjarne Aas, forteller at

i jstfoll er det inrullert 1500 mann til arbeidstjeneste i
1942.

O.R.18.00.
Om vinteren hrer man ikke så mye om Arbeidstjenesten, men

det arbeides likevel. Kursor skal settes i gang, leirer skal
planlegges, og dessuten er det et par leirer i drift. I morgen
begynner for eksempel et arbeidstjenestekursus i leiren ved
Haugesund.



4 .

Radiosendinger onsda 21. 'an. 1942. Nr. 273.

Svensk politiker feller hvass dom oyer=jerin en N aardsvoll.

0,R.18.00.
Den tidligere sosialdemokrat Hermann jahansson har i det

svenske bladet "Tidens Röst" skrevet en artikkel om Norge.
I artikkelen heter det blant annet:

"Jeg var i Norge i 1930 og fulgte den politiske kamp
foran valget. Sosialdemokratene reiste rundt og agiterte
med avskaffelse av foxsvaret. Folket lot seg rive med, og
sosialdemokratene fikk den majoritet de önsket. På Stortinget
begynte de avrustningen av landet, Etter å ha gjort det
kastet de Norge ut i en krig og xdmte landet. Det fins bare
ett ord fox en slik styring: "Humbug"."

Frå 'twtterdam ved krilsutbruddet.

Overlöperen ka tein Tollefsen har aldri sett slik hat

som det som har mött ham fra 'össin ene.

O.R.18.30.
Talens undertittel var: Pen tidligere bestyrer av De

skandinaviske sjömannshjem i Rotterdam, kaptein Tollefsen,
forteller om sine opplevelser i Rotterdam i dagene för og
etter krigsutbruddet.

Kapteinen fortalte först om livet blant de norske sjö•
mennene i Rotterdam fbr krigen. Man hadde holdt flere fest-
lige sammenkomster, og Norges forsvar og alt norsk var meget
gilt på disse m3tene. Det var som regel den norske general-
konsulen der som ledet det hele, også de fine talemåtene.
Men da påkjenningen kom til Norge rbmte han og de andre til
England.

Krigsbegivenhetene i Norge hadde man fulgt med stor inter-
esse. Blant noxdmennene der nede hörte man daglig at snart
ville den britiske flåte komme å kaste tyskerne ut. •Den
norske generalkonsuls bil stod alltid utenfor den britiske
legasjon.

En dag hadde kaptein Tellefsen og alle de andre norske -intt
et skriv fra generalkonsulan om at det ville bli anledning til
å evakuere til England hvis krigsbegivenhetene tok en vmding
som nbdvendiggjorde det. Kaptein Tollefsen hadde straks vist
brevet til sin hustru, og hadde straks fattet beslutning cm å
forbli i Holland, komme hva komme ville.

En dag hadde kapteinen vært på genexalkonsulatet. Da hnn
fortalte at han ville reise hem gjennom Tyskland, ble han
mött med en kaldflir. I Tjsk3.and ville han bli skutt eller i
det minste bli satt i konsentaasjonsleir. Norge var jo i krig
med Tyskland. Men hans be:31utning var tatt. Når hun ble
slengt i nesen at han van tyskvennlig, hadde han svart "Jeg
er ikke uvenner med noen." Men kapteinen hadde pådratt seg
et hat som han aldri hadie sett maken til. Det samme hatet
hadde han mött hjemme i crge. Ja, selv hans egen familie
sitter inne med en god de av det, dessverre.

(Fortsatt.
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Fra Rotterdam . . fortsatt.

Selv så sent som den 8. mai mente nordmennene i Rotterdam
at den britiske flåte snart ville fordrive tyskerne fra Norge.

Men det verste av alt var at alle norske sjbfolk som gikk
ledige i Amsterdam, ble beordret til konsulen en dag, og ble
samme dags ettermiddag stuet ombord i et skip og kjört til
England. De fikk intet valg. Også det hollandske politi
hadde fått instrukser: det var forbudt for norske sjbfolk
å forbli i Holland. Stakkars folk, de var ikke frie mennesker
lenger. England trengte dem. På denne måten var det England
fikk de norske sjdfolkene fra Holland.

Den norske generalkonsulen og mange med ham römte til
England, og siden hadde ikke kaptein Tollefsen hört noe fra
dem.

Norge hadde nA ingen representasjon i Holland. Tollefsen
hadde derfor henvendt seg til den svenske konsulen, nen der
hadde han fått det svaret at det svenske konsulat ikke hadde
fått noe oppdrag fra Norge. Deretter hadde han henvendt seg
til konsulene i Amsterdam og Haag. De var hollandske og var
meget forbauset over å høre at Norge ikke hadde noen represen-
tasjon i landet.

Da Rotterdam ble bombet hadde Tollefsen og hustru for-
latt byen. De kom nå opp i mange vanskeligheter med det
hollandske politi, men omsider nådde de fram til de tyske
mynigheter. Der ble de godt mottatt.

På reisen gjennom Tyskland kunne de få se alt det de ville.
De så ingen bombIng. Det var orden og renslighet over alt.

Ved hjemkomsten til Norge hadde kapteinen truffet sin
familie og sine gamle venner. Da de forstod at han og hans
hustru ikke hatet tyskerne, ble de mött med et hat som de aldri
hadde sett maken til för. I det hele hadde Tollefsen.og frue
mött et hat blant jössingene hjemme i Norge som de aldri hadde
tankt seg .muligheten av.

Om Sveri e.

("Verden og vi").
Et sted omtrent halvveis mellom Moskva og London har

kommunismen fremdeles en borg igjen. Stedet er nabolandet
Sverige.

Det er aldri blitt tatt noe virkelig effektivt skritt
mot kommunismen og dens agenter i 3verige. Men spörsmålet
beskjeftiger den alfinnelige svenske. Likevel foretar den
svenske regjering seg intet mot kommunismen. De svenske
kommunister og jöder danner faktisk Europas giftarsenal.

Mange svensker er oppmerksomme på dette og önsker at det
skal komme en opprydning. Spörsmålet har også v!.)3rt oppe
Riksdagens annet kammer.

(Fortsatt).
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Om Sverie . 	. (fortsatt).

Og statsminister A1bin Hansson hr vg3rt nidt til å
svare på spörsmål. Men han har med be'iendighe viidt seg
unda. Allerede etter disse unnvikende dvar frs Albin Hansson
var det klart at kommunismen ikke vill bli forbudt i Sverige
denne gangen.

Man blir mållbs etter å ha vært vidne til s:dke akro-
batiske handlinger av ansvarlige menn i et opplyst land.
Det svenske folk har det travelt med å p uttrykk for hvor
sterkt Sverige er, men aldri har maktes15sheten vist seg
stbrre enn nettopp nå.

Nå må man bare kunne slutte at den svenske-regjering
er i et sterkt avhengighetsforhold tiljlbskva -:som Nygaards-
vollsregjeringen var det tidligere her iljemme. Statsminister
Albin Hansson t5r ikke forby det svensk(I kommunistiske parti.
Grunnen får en hvex svenske finne ut se.v. Det skul1e ikke
veg3re vanskelig, 


Heim o samfunn.

O.R.12.20.
I dagens "Heim og samfunn" talte en kvinne om kvinnehirden.

Her er i korte trekk hva hun hadde å si:

Alle norske kvinnur mellom 18 og T.')5år kan bli medlemmer
av kvinnehirden. Formålet er 4 utdanne :.edere og å lggre kvin-
nene til å forstå. Kvinnehirden skal daåtne eliten. Den
strengeste disiplin må gjennomföres, ellt!rs ville det ikke
være mulig 4 gjennomf3re en dlik organisssjon. Målet skal
være å vinne alle norske kvinner for NS.

Uniformen forplikter. Mcdlemmene må opptre slik at de
kan v-sre til gagn for bevegelsen.

Fbr lguto kvinnene 4 tenke internasj)nalt. Nå skal do
derimot lære å fo:-stå at det er hjemmet min må bygge på. De,
skal gjenrcise den g-mle kultur, og som seektens oppdr-gere
skal de holde rasen ren.

Det gjelder å skaffe de norske kvinner den plass I
samfunnet som de har krav på. Derfor sti:Jes det store
krav til kvinnone i dag.

Den aktuelle sending.

18.25. Do umyndiges r5st. Om denne programpost kan det
utvilsomt sies at den var under all kritikk. Det var en sam-
tale med en gutt på seks år - Arne - som var blitt klt j5ssing.
Posten var ikko vittig, ikke underho1denc og manglet et hvert
poeng.

18.48. Australia driver östover. Trogrammet ble ikkc
sendt - sannsynligvis fordi kaptein follefsen talte for lenge,
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Svensk h'el til norske barn.

S.R.22.00.
Et hundretall av representanter for (Stockholm_kommunes

tje.nestemenn ? ).. var i.dag samlet til mbte i Stockholm for
å planlegge hjelpearbeid for barna i hovedstedene Helsinki
og Oslo.

I Göteborg er det nedsatt en underkommite som skal drfte
spbrsmålet om å ta norske barn til Sverige. Lands14fding
Jacobsen er kommiteens formann.

Smån tt fra Nor e.

O.R.18.00.
Norske aviser har vist en enestående velvillighet ved

å gi gratis spalteplass for Nasjonalhjelpen.

O.R.18.00.
Travsesongen i Tröndelag begynte sist sUdag med et

stevne på Orkdalsvatnet.

O.R.18.00.
"Minister" Jonas Lie som nettopp er kommet hjem fra

Sovjet, taler på et stort möte i Klingenberg kino fredag den
23. jan. kl. 20. Det vil også bli vist fram en film.

O.R.07.00.
%finister" Jonas Lie har skrevet en bok om Balkanfelt-

toget.

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Den 21. april skal Medisinsk selskap i Ribenhavn holde

sitt möte nr. 1000.

D.R.17.35.
Siste uke måtte det gjennomföres en ny betydelig pris-

nedsettelse på egg. Eggprisene ligger nå 40 öre lavere enn
for to år siden.

Affile  wig•  • •••

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
I Riksdagen i dag ble det forslått å beskatte visse

tidsskrift.

Forhandlingene om krisetillegg for statstjenestemennene
vil sannsynligvis bli innledet neste uke.
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N tt fra Sveri e.

S.R.22.00.
Det tredje svenske forsvarslånet nådde i dag 300 mill. kr.

Papirindustriforbundet plaserte * mill, kr. i lånet.

O.R.11.00.
Jageren "Göteborg" er hevet og brakt inn til verft. Den

andre av de forulykkede jagere "Clas Ugla" er også hevet og
slept inn på grunnt vann. Den tredje vil sannsynligvis bli
liggende til våren.

O.R.18.00.
"Svenska Dagbladet" melder at brödrasjonene i Sverige

er mindre enn i de fleste andre land i Europa.

O.R.21.00.
Ved krigshandlinger har den svenske handelsflåte mistet

118 skip under krigen hittil. Disse skip representerer
300 000 br. reg. tonn og en samlet verdi på 90 mill. kr.
Nesten 800 svensker har mistet livet med disse båtene.

D.R.11.30.
Utenfor Malmö er alt fiske innstilt på grunn av is.

Tilförselen av fisk til Malmö har derfor vært meget liten
i de siste dager.

D.R.17.35.
Det har rast veldige snistormer i den sydvestlige delen

av Skåne. I går stanset trafikken over alt, ikke en eneste
vei er fårbar. Is har isolert mange av smådyene.

D.R.17.35.
Et'n.ytt svensk kompani frivillige reiser om kort tid til

Finnland.

N tt fra Finnland.

O.R.21.00.
Fra 1. februar kommer matlagrene i Finnland til å bli

betraktelig foröket takket være store forsendelser fra
Tyskland.

S.R.22.00.
De finske statsbaner meddeler at persontogenes antall

vil bli ytterligere formimsket fra 25. januar. Folk opp-
fordres til å innskrenke sine reiser så mye som mulig og bare
benytte jernbanem når det er absolutt nbdvendig.

Værvarsel. 


S.R.22.15.
Langs hele Norskegrensen:
Svak til moderat vind. Oppholdsvær. Sterk kulde.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Den norske skd tetro avreiat.

O.R. 21.00.
Den norske sköytetropp som sk21 mdte de utenlandske

skdyte14pere i Tyskland reiste idag med utenlandstoget.
Sköyteldpene skal avholdes den 28de og 29de januar i(...?).

Troppen bestod av 5 hurtigldpere, nemlig. Hans
Egnestangen, Finn Hodt, Godtfred Berntsen, 53i.vind Rolf og
Jon Gabrielsen. Representanter for Norges Idrettsforbund og
Oslo Sköyteklubb var tilstede på stasjonen for å önske
löperne god tur,

Judas Lie tebake fra Sd.v.et.

O.R. 21,00.
"Minister" Jonas Lio som nylig er vendt hjem fra en

tur i Sovjet-Russlemd skal den 23de januar holde et foredrag
om sin reisc i Klingenberg Kino. Foxedraget vil bli 1edsaget
av en film om kampene i sten. Hnn vil tale kl. 20.00.
(19.00 BST).

Brann ved Stavan er.

O.R. 21.00.
Fra Stvanger meldes at Klingenes gård som tillörte

St vflnger kommune er nedbrendt. Hele våningshuset strdk med
og det lykkedes ikke å berge innboet. Man vet ennå ikke hvord..:n
ilden er oppstått, men man antar at små barn har vm't uforsiktig
med ild.

'Forskrifter omsal av uberedte skinn.

O.R. 21.00.
"Landbruksdepartementets" landbruksdirektoriat har f-st-

satt forskrifter for salg av uberedte pk1sdyrskinn ved auksjoner.
Ifdlge disse forskrifter kan slike skinn selges ved auksjon
under forutsetning at de bare selges til de av staten autoriserte
grosserere eller eksportfirmaer eller direkte til utenlandske
pelsdyrfirmaer.

F lkestin et i Ro aland berammet.

O.R. 21.00.
Fra Bergen meldes at fylkestinget i Rogaland fylke nå

er berammet til den 18de mars. Alle saker som skal behandles
må vre innlevert senest innen 15de mars.

Nor esmesterska ene.

O.R. 21.00.
Styret i Norges Idrettsforbund har holdt bernmmelses-

möte og alle Norgesmesterskap er fastsatt for hele sesongen.
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De dvrige sendinger fra Oslo har ikke vært mulig å
få tak i idag. Nyhetssendingen kl. 18.00 begynte bra med
de utenlandske nyhetene, men da de lokale nyhetene begynte
hörtes det nmrmest ut som om sendestyrken ble satt ned endel.

Av den nktuelle sending kunne vi höre "Verden & Vi" som
var et kåseri om Irland og de Talera's nbytralitetspolitikk.

Landbruksmöte i Oslo imor en.

O.R. 21.00.
Imorgen skal der i Oslo holdes et stort landbruksmöte

for å forberede våroffensiven innenfor landbruket.

O.R. 18.00.
Ordföreren i Drammen har bestemt at alle medlemmer

3V Den Norske Legion og Waffen S.S. sknl vmre fritatt for
sk=.ttetrekk.

N tt fra Sveri e.

Det framgikk av flere meldinger fra Sverige idag nt
isføholdene er meget varskelige i Istersjben. T'et nv disse
"f2,rt3ystelegrammene" ble det således meddelt at skipet måtte
legge opp og mannskapet avmönstres og i et annet ble det nevnt
nt isbryterassistanse ikke. kunne ventes på en stund.

En annen melding löd slik: På grunn av isforholdene
kan los ikke påregnes for Skant3r red.

S.R. 19.00.
I Sverige har man tenkt å gå igang med å lage en film

som skal vise billeder fra Riksdngen og Regjeringen og hvordan
arbeidet foregår der.

Forsyningsdepartementet meddeler at Sverige er vel
forsynt med ferdiglaget skotby. Importen av huder fra Syd-
Amerika har hittil vært tilstrekkelig for landets behov og det'
s=e har vært tilfelItt med landets egen produksjon.

Den Svenske Handelsbnnk hadde i året 1941 et netto-
overskudd,på 8.7 millioner Itroner. Det ble besluttet å utdele
9 % utbytte.

S.R. 22.00.
I Sverige er det n4 aammenlagt 450 finske sårede. Idag

kom det et invalidetog fra Haparanda med 100 sårede. Da toet
kom til Stockholm var prins Carl tilstede for å önske de sarede
velkommen.

Idag er det kommet inn flere nye millioner til det tred4e
svenske forsvarslån. Således har Svenska Livsförsikringsbolaget
tegnet for 12 millioner kroner.

I ishockeykampen idag mellom Hsmmarby og Hexmcs vandt
Hammnrby med 3 mot 2. Kampen ble spillet i Stockholm.
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N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Den Danske Nasjon,1bnnk meddeler at valutastyrelsen her

besluttet fra og med imorgen å bke verdien av den d-nske
krone med ca 8 %. De nye valutakurser vil fra og med imorgen
se slik ut: Sterligg 19.34, USA do1lar 4.79, Riksmnrk 191.701
svenske kroner 114.15, norske kroner 109.00 og finske mark
9.74.

. Det er bevilget 25 millioner kroner til regjeringens
forskjellige beskjeftigelsesarbeider.

Landstinget har begynt arbeidet med revidere
arbeidslöshets og foraorgslovgivningen.

Folketinget behandlet i dag forslaget om bevi11ing.:t1,1
rensing av vannverkene.

Finnland vil man bli meget tilfredse hvis DeMmark kfm
imot noen flere finske barn. Kringkestingen gjorde i denne

forbinnelse oppmerksom på et det ikke bnre gjelder å skaffe
pleihjem til disse barna men også penger til transporten og
oppholdet i Kjpenhavn mens de venter på bli bragt til deres
respektive pleiehjem.

D.R. 71.30,
Finnland har anmodet Denmark om å få tilsendt et större

nntall danske gertnere.

Industrinrbeiderforeningen i Odense har gitt alle
melkekusker i byen ordre om å oppsi sine plasser fre den 30te
januar. !krsaken er visstnokk 't 13 kusker ble oppsegt.

N tt frn Finnland.

O.R. 21.00.
Pa Helsinki meldes nt 5 gutter i 14 års alderen fendt

på at de skulle römme til fronten uten sine foreldres samtykke.
De fikk skrapet sammen et par hagge1gevrer og noe ammunisjon
samt endel vintertby og med dette steg de på toget til Rovanjemi.
Foreldrene fikk imidlertid snusen i affron og da guttene kom• •
til Rovanjemi stod politiet og ventet på dem og sendte dem hjem
til Helsinki.

D.R. 11.30. •
Den finske utenrikshandel var i 1941 större enn i 1939.

Over halvdelen av den finske eksport gikk i dette året til
Tyskland. Handelen med Danmark ble fardoblet mens handelen
med Sverige var omtront densamme. Finnland har ialt 174 skip
gående i fart på østersjöen.

S.R. 19.00.
Det finske kommunikee forteller nt de finske tropper

har slått tebake et russisk angrep og tilintetgjort praktisk
talt et helt russisk regiment.

vvvvv  VVVVV vvvvv



Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 274.

(Fxa B.B.C.'s lyttetjeneste).

R diosendinger torsd-, 22. *an. 1942. Fortxo1i .

Nytt fra

O.R. 18.00.
Alle frivillige ungdommer fra Drammen til 7ffen SS

og Legimj.en er blitt fritatt for skatt.

Fra Brandbu meldes at det er blitt gjort skade på
de gamle (hadelandske?0 museumsbygninger. En mlangde g1ass
var kastet inn i noen åv bygningene som ligger bare noen få
meter fra veikanten

N tt fra Sveri e.

O.R. 12.00. På tysk.
Den svenske kronprinsesse som er tysk prinsesse av

huset Koburg reiste idag til Tyskland for å delta i sin
yngste brors bryllup. '

O.R. 06.30. På tysk.
Motortankskipet "Julius" er nå ferdigbYgget ved

Mteborgs Mekaniske Verksted og levert til det komi)ani som
har bestillt det. "Julius" har en 1astekapasitet pa
17.300 tonn og er det stbrste skip som hittil er bygget i
Skndinavin.

N tt. fra, Danmark.

TNBI (175&) 17.30..På finsk.
Det siste nummer av " American Scandinavian Review"

melder at den danske historieskriver professor Wilhelm (?Lecur)
og'hans forlegger Arne Sörensen nylig ble dömt til 20 dagers
fengsel for en artikkel hvori de sammenligner forholdene i
D.nnL,rk idag med Tyskland under NapoIenaskrigene. Dette var
henhold til den tyske historiker (?Fichter). sine foredrag

ved Berlins Universitet oppfordret Fichter tyskerne til å
reise seg mot de tyxraniske makter som trengte seg inn i
1ndet. Lacur refererte Ficb,trs ord da han sa at, hvis vi ikke
kan befri oss selv, har vi/bare et håp formframtiden, England,
den eurppeiske frihets siste festning. Hvor Mye vi kommer til
å skylde England hvis det ettor en lang krig befrir de europeiske
for fra vold. Den danske rett, under tysk trykk, avsa dommen
på det grunnlag at refereringen til den tyske historikers ord
ville ha en skadelig virkning på anmarks gode forhold til
rusten av vcxden.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER, 1.
Fra

Regjeringens I.F.K. & Hærens Overkommando.

24 jan. 1942. Nr. 275.Fortroli .
Radiosendin er fredac 2 'an.

Potetras'onerin innföres i Oslo.

O.R. 18.00,
Mandag den 26 januar innföres det potetrasjonering i

Oslo.
Kort utdeles av forsyningsnevnden og gjelder fra 1 febr.

Forbvrig henvises til nærmere enkeltheter gjennom presse og
kringkasting.

Norsk-svensk bokelearin .

D.R. 11.30.
Mellom Norge og Sverige er det undertegnet en avtale

om bokc1earing.
Ti1tbrse1en av svenske böker til Norge i 1941 nådde

bare 25% av ettersprselen, På den annen side mener man i Norge
at det leSes alt for:lite notskelker i Sverige.

Svensk domstol bestrider den norske re 'erin s dis osis'onsrett

til norske ski .

S.R. 12.30.
Av en utydelig melding over svensk radio iformiddag fram-

går det at beslagleggelsen over det norske skip "Ingrid?" som
ligger i Trelleborgs havn, vil bli opprettholdt.

En svensk domstol skal være kommet til det resultat at
disposisjonsretten over skipet fremdeles tilkommer rederiet
og ikke den norske regjering i London. Dommen skal vwe
apellert.

rMinister" Riisnes taler til norske le ionrer ved Stettin.

O.R. 18.00.
En avdeling av den "Norske Legion" ble forleden tatt

i ed på sportsplassen ved Eckebergewald utenfor Stettin.
"Minister" Riisnes talte og'framhevet betydningen

av det norsk-tyske v'åpenbrorskap.

Viktia landbruksmdte i Oslo.

O.R. 21.00,
LJndbruksdepartementets produksjonsdirektorat har

sammenkaldt til et viktig möte som holdes i Oslo i disse
dager fox lukkede dörer.

til det n e radiohus.

D.R. 20.50.
Hade1cnds Glcssverk har levert sitt store dekora-

sjonsvindu som skal oppsettes i det nye kringkastingshus
i Oslo. Vinduet er 6 m. bredt og 20 m. höyt.
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Radiosendin er freda 23 'an. 1942. Nr. 275,

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30. '
Potetti1ft5rslene til Oslo holder seg fremdeles nede p4

et lavmål. De fleste familier har måttet s14 seg til t4ls med
k41, som det kommer forholdsvis nok av.

Uken har imidlertid vist jevnt-bra tilgang pA kjött.
Senest igAr kem det ogs4 130 gris til Kjötthallen. 80 av disse
var beslaglngte skrotter.

O.R. 18.00.
UnghestesjAet p4 Brandbu, som skal holdes den 29 og 30

janunr, vil bli det störste som noensinne hr forekommet p4
Hadelnd: Det er innmeldt 250 dyr.

Kursus for fotballdommere.

O.R. 18.15.
Norges Idrettsforbunds fotballavdeling 4pnet tirsdag

et kursus i Oslo for fotballdommere.
Lederen nv kurset, bergenseren Herman W. Madsen, opp-

lyser til kringkastingen at kurset har 52 deltagere fra hele
landet deriblandt den tidligere fotballdommer Fritjof Resberg
og Fredrikstads m41mann Georg Schuster. Det vil bli avlagt en
teoretisk pröve imorgen, men den endelige pröve vil ikke fin-
ne sted för til sommeren.

Hr. Madsen meddeler ogs4 at Norges fotballedex, Egil
Hoel, har opphevet graderingen mellom krets- og forbundsdom-
mere. For framtiden skal det hete: Norges Idrettsforbunds
dommere.

"Verden o Vi": Revolus'onsun dom.

O.R. 18.55 (Utydelig).
Såvidt vi kunne oppfatte skal det vsre kommet ut to

sm4 böker p4 norsk for kort tid siden om Hitlertiugend og
unghirden. Den siste skal were skrevet av "minister" Fug-
lesang.

Disse to böker ble behandlet i dagens "Verden og Vi".
KAsören mente at de kunne ha sin interesse for alle som
Jrisket t sette seg inn i nasjonalt ungdomsarbeid. Den nye
ungdom ble oppdratt uten hindringer frn demokratiets side
i tro p4 sin förer, sin beve gelse og sitt lands framtid.

"Den nns onale Time".

O.R. 19.00 - 20.30.
Hver fxedag bringer Oslo rndio som kjendt en s4-

kaldt nasjonal time med det mest forskjelligartede innhold.
Timen,som forvrig varer time, innledes gjerne med en
hirdsnng, og fortsetter s4 med den ene propagandatnle
etter den andre avbrutt av musikk og sang. Fra idag innfö-
rez ogs4 et sangkvarter kl. 20.15 - ledet av opernsanger
og kampfelle Albert Vestvang, soM skal wgre blitt utnevnt
til sangleder for Norge. Man vil da gi praktiske instruk-
sjoner og direktiver til de forskjellige sangledere xundt
i landet. Skriftlige anvisninger vil ogsA bli sendt og
forespörsler vil kunne rettes til "Sangavdelingen", Toll-
bodgaten 10,.Rikshirden. Sangen skal bygges i det nye Norge.

.(Fortsettes)
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Radiosendin er freda 23 *an. 1942. Nr. 275.

"Den nns'onale Time".

(Fortsntt).
Innholdet av den nasjonnle time er som oftent umulig

få tydelig frnm på den tiden ev dagen da programmet sendes.
Oslo langbölgestesjon er gjennomggende best, men den disponeres
for nyheter på engelsk for Eire kl. 20.00. Lytterne henvises
da til de 3vrige sendere.

Idag kunne vi oppfatte fblgende:

(Mellom fanfarer)
Stemme:

Vi kjemper for Norge, rettferd og fred.
Vi kjemper for ..?.. mellom menneskene.
Vi kjemper mot j5dedom, demokrati og marxisme.
Vi kjemper for en ny verden og et nytt Norge.

Deretter tnite "riksprop-gandasjef" "minister" dr. Gul-
brand Lunde:

I tider som disse oppstår det en fnre for det norske
folk å miste seg selv.

Her gjelder det å forstå at det nye Norge må bygges opp
på norske kulturverdier, pg det nasjonale i oss, på det sær-
pregne norske og på det som er nlle nordmenns eie. Nasjonen må
ikke miste sin folkekarakter.

Hvad er det da vi mener med det slarpregne norske?
Etterhvert gjennom kampen mot naturkreftene har .

nordmennene utviklet en sikker seiersvilje. Knmpen var mrlig
og folket ble seigt og skapende. Hver enkelts prestasjoner
ble nktet og en klar rettsbevisdhet tråtte fram.

Under den liberalistiske gnd kok imidlertid det nor-
ske folk på nvveier. Den enkeltes innsnts fikk mindre betyd-
ning og man mistet forståelsen av den gamle förer- Og an-
sverstnnke. Bare tilknyttingen til jorden odelstnnken -
kunne opprettholdes til tross for alle angrep fra demokra-
tietes side.

Norge ligger med sin lange kyst ut mot havet og fram-
byr til samkvem med andre folk. Vi har nllikevel kunnet be-
holde vår nasjonale egennrt. Det var ofte oss som förte vår
kultur til andre.

Vår nasjonnle kunst hadde et tilbakefall under den demo-
krntiske periode. Den utenlnndske, moderne kunst vil imidler-
tid eldri kunne leve videre. Istedetfor urskogstoner
fra andre himmelströk vil folk igjen fg forståelse f'pr våre
folketoner.

Vi er her inne på et problem som er meget viktig for
oss. Skal vi bygge et nytt Norge må vi bygge det på nasjo-
nal grund. Vi kan ikke 17gge det på de utenlandske bykul-
turer. Disse kulturerx ma gå opp i den norske.

Det ligger veldige skapende krefter i det norpke
folk. De er bare ikke kommet fram skikkelig. Vi har Mistet
kontakten med vår egenart, og feilen ligger hos den del av
folket som hnr mistet evnen til g föle norsk. Vi vi gjen-
reise det nasjonale mg vi ta ondet mod roten og skaffe oss
av med funkis og Hollywood.

Vi apellerer derfor til nlle byggende krefter i fol-
ket å stötte opp om dette program. La de fremmede bykulturer
gå opp i den norrbne.

(Fortsettelse)
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Radiosendin er freda 23 'an. 1942. Nr. 275.

"Don nasionale Time".

..(Fortsatt).
Etter Lundes foredr_g sang fru Cally Monrad endel folke-

viser.

Mottagingen ble deretter mcget utydelig. Av
neste propcs:ndataler hdrte vi derfor bare fdlgende lösrevne
setninger:

"Samtlige landets fylkesmenn er idag medlemmer av NS.
Aldri har noe parti stått så sterkt".

"De som er imot oss her hjemme må vre klat over at de
norske legionwer kommer hjem engang og vil kreve alle til
ansvar",

"Det er mange ennå idag som ikke tror vi har evnen til
gjenreise det norske folk".

Ogw% en fru Ellen Kissler fra Bergen

Smån tt fra Nor e.

O.R. 18.00.
Rakkestad Sag og Hövleri har opprettet en pcnsjonsordning

for sine funksjonrer og arbeidere. Tiltaket er i pakt med den
nye tid.

O.R. 18.00.
Til familien i Porsgrund er det innlöpet melding om

at den 44-år gamle Otto G. Lie er avgått ved döden i utlandet.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Den danske Nationalbank har idag fastsatt fölgende

nye clearingkurser: Svenske kr. 114.02 (fdr 123.33) og
finnske mark 9.70 (För 9.50).

De flcste kurser er ikke fastsatt.

D.R. 17.35.
På arbeidsgiverforeningens hovedstyres fdrste mdte

iår og på Dansk Seilskipsrederiforenings årsmöte ble det
vedtatt å sende hilsningstelegrammer til kongen.

D.R. 17.35.
Folketingsmann Oscar Levinson er avgått ved ddden.

D.R. 17.35.
Lederen for .nbringelse av finnske barn i Danmark

lektor fru Ebbr. Winsterhielm reiste igår tilbrke til Hel-
sinki.

D.R. 11.30.
Hjemmcfronten for danske frivillige på bstfronten

meddeler at det söndag avholdes en konsert i Konsertpaleet
i Köbenhavn til inntekt for legionærene.
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Radiosendin er freda 23 'an. 1942._ Nr. 275.

N tt fxa Sveri e.

D.R. 17.35.
Iformiddag ble det undertegnet en tbmmeravtale i Berlin

mellom representanter for de tyske, svensko, danske og finnske
regjeringer. Avtalen forutsetter at det nedettes en skog- og
trevarekommisjon med sete i Berlin.

D.R. 20.50.
Den störste transformator som noensinne er bygget i ver-

den er n4 levert av Aseafabrikken i Sverige. Den skal brukes
i kraftledningen frP Norrland.

D.R. 20.50.
Studentene i Lund har p.''begynt en innsamling for sårede

finnske studenter.

S.R. 12.30.
Hurtigtogene fra Storlien og 3vre Norrland til Stockholm

var idag henholdsvis3 og 2 timer forsinket p21, grund av sne-
hindringer.

V'wvarsel.'

S.E. 22.00.
Langs hele norskegrensen:

Svak vind. 0ppho1dr. Koldt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 27

(Fra B,B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er freda 2 an. 1 42. .Portro1

N tt fra Sveri e.

0 R.
Inntil nå er 40 svenske handelsskip, som har Imrt avekå-

ret fra hjemlandet på grunn av krigen vendt tilbake til Gbte-
borg. De har bragt med seg last av rålitaterialer og matvarer til
en verdi erv flere hundre millioner kkroner.

S.R.19.00.
Den nye  evenske aftenavis "Aftontidningen" har  besluttet

å anmode hr. Frank Severin om å bli blndets sjefredaktbr.

N tt fra Finnland.

Lahti.
Bystyret i Helsinki har vedtatt å henlegge den ukjendte

soldate grav til plassen utenfor Storkyrkm.

Lahti.
Fr krigen fandtes i Karelen 451 fabrikker som beskjefti-

get 21.000 arbeidere. Den-samlede verdi av produksjonen b1,7
anslått til 2 milliarder fK.

Krig'en'har imidlettid medfört store 6de1aggelser som det
vil ta lang.tid å reparere. Ved årets utgang var bare 72 fab-
rikkeI 1 drift, og de fleste eiere 3nsker ikke å foreta noen
reparasjonerför skadetakst er fnstsatt. Störsteparten av
maskinene ble bortfört av russerne under tilbaketrekkingen.

De 451 fabrikker omfatter: 16 metallurgiskef., 43
mnnufakturf.,33 teglverk, glass- og torvf., 13 kjemiske f.,
111 sagbruk, 87 matvaref., 9 skotr, 41 tekstilf., 30 pnpirf.,
og 17 trykkerier..

Lahti.
Ensofabrikkene har vært utsatt for mindre sk,-1de enn

fra först av antatt, og man har kunnet gjenoppta arbeidet
med kraftutbyggingen, som ble planlagt i stor stil f6r kri-
gen.

Byen Kakisalmi ble nesten fullstendig ddelngt, Av
byens tidligere befolkning på 5 500 har bare 100 kunnet vende
tilbake forelöbig. Den store (Vanhau?)-fabrikken, som tid-
ligere hadde en årlig produksjonskapasitet på over 100 000
tons sellulose, fikk hele sitt maskineri bortfört av rus-
serne. Bygningene er imidlertid uskadt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER
Fra

Regjeringens I. K. & Ilærens 0verko~4ø.

26. 'an. 1942. Nr. 276„ Fortroli .
Ra losen in er örda --2 . an.

Le ions resten får n tt embede.

O.R.18.00.
Sogneprest i Marsfjord, Bjarne Geelmuyden, er fra 10. jan.

utnevnt til sogneprest i Horten. Hr. Geelmuyden er for tiden
feltprest i Den norske legion.

Tre fiskere driver til havs.

O.R.18.00.
Torsdag formiddag dro tre fiskere fra Ogna på Jæren ut

i motorbåt. Da de ikke var vendt tilbake om kvelden, ble en
redningsbåt sendt ut for å lete etter dem, men uten resultat.
Man frykter derfor for at de tre fiskere er drevet til havs.

Skinnauks'onene for 1942 be nt.

O.R.18.00.
I går og i dag begynte skinnauksjonene for 1942. Det

var platina, blårev og mink som var under hammeren. Gjennom-
snittsprisen for platinaskinn var kr. 510,-.

Helsetilstanden i Hedmark .er som vanli

O.R.18.00.
lielsetilstanden i Hedmark fylke har vært som vanlig i det

forlöpne år, uttaler fylkeslegen. Forandringen i kostholdet
synes ikke å ha hatt noen innvirkning på helsa,

N.S.-arran ementer.

O.R.
jstfoll lndbruksråd holdt,i formiddag ,sitt förste möte

på nyåret,

Romerikes fylkesorganisasjon av N.S. holdt onsdag og tors-
dag stevne på Lederskolen på Jessheim. Flere ypperlige og
instruktive foredrag ble holdt.

Faggruppeorganisasjonen i Vestfoll holdt i går et vellyk-
ket möte i Sandefjord.

Söndag kommer til å stå i Ungdomsfylkingens tegn. Det
kommer til å bli arrangert flere skirenn, både hopp- og lange-
renn. En spesiell omtale fikk rennene på Kongsberg og i
Brumunddal. Man venter det beste vi har av skilöperungdom
til disse renn.
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Radiosendin er lörda 24. 'an. 1942.

Fiskerimeldin .

Nr. 276.

Vintersildfisket:
Det forligger i dag meldinger som viser at en del

drivere har gjort gangster, de fleste på 20-30 hl.

Fetsildfisket:
Om sildefisket i Nord-Norge meldes at det i Eidsvågen

er gjort snurpefangster på 1500 hl. I Ballangen er det
gjort snurpefangster på 350-1500 hl. I Sandfjorden er det
gjort et steng på 1500 hl.

Kyst- og bankfisket:
uken som gikk hadde .Ålesund en tilgang av fisk på

64 tonn. Til Målöy kom det aste uke 4 tonn, og til
Bergen 136 tonn.

Sildefisket i Troms:
Av denne meldingen kunne bcre oppfattes at den aller

störste delen av fangstene hadde gått til sildolje.

Landbruksmelding. 


(Meldingen meget utydelig.)
Det ble först lest opp en bestemmelse om at det skal

gies statstilskudd til ökning av melkeleveringen til meie-
riene. Av Prisdirektoriatets nyordning kunne vi bare opp-
fatte enkelte punkter. Det het blant annet at tilskuddet
ikke ville bli gitt til alle meierier. Enkelte meierier vills .
som de hur fått hittil, få tilskudd fra Landbruksdepartementet.
Stateti1skl4dete grunnaatsblir 6 øre. Tilskuddet vil öke
i forhold til økningen av  melkeleveringen.

$42 melding om at Norgee veterinærhOyekole har f4tt dia-
peramejOn tra en eIler annen beetemmelee torbindaløø med
trawipet ev levenda dyr.

Tilförselen av kjbtt til Oslo har holdt seg jevn hele
uken. Også i går var tilförselen bra. bg til å ware lördag
var det slett ikke så stille på Kjötthallen i dag.

Hush'elpens skal få rkeso lærin .

("Aktuelt").
"Det ser endelig ut til at vi skt.l få en fast yrkesopp-

lwing for hushjelpene," begynte taleren, hvis navn ikke
ble oppgitt,

Senere fikk vi höre at Oslo kommunes yrkeskurser skal
utvides slik at de også skal omfatte hushjelpfaget. Dessuten
er det blitt opprettet et lignende opplæringskursus for
hushjelper i Horten, Dette blir dog begrenset idet det bare
kan ta tolv om gangen.

Her fulgte det et intervju med (direktbr?) Lund ved Oslo
kommunes yrkeekursor som fortalte at det skal holdes et halv-
årig pr3vekurs i vår. Det kommer sannsynligvis til å begynne
i fbrste hal,vd.nen av februar.
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Radiosendin er 1.rda 24. an, 1942. Nr. 276.

In enibr Preuthuns oversikt over London emi rantradio.

O.R.18.40.
Oslo Radio har nå forandret; "Ingeniör Preuthun svarer

LER" til: "Ingentør Preuthuns ukeoversikt over LER."

Den förstedelen av sin oversikt brukte Preuthun i dag
til å tale om president.Roosevelte rustningsprogram. Han
kom til den konkluejon at "etter den eöte klI5e kommer den
sure svie." Hva evien bestod i kom ikke tydelig fram, men
det var visstnok noe om at Roosevelt hadde overvurdert et
eller annet.

Ellers fremhever London Radio at det er herredmme på
havet som kommer til å avgjøre kxigen i (isten. Det sier
man selv etter de japanske senkninger av de amerikanøke krigs-
skip i Pearl Habour. Men London Eadio forklarer det,på den
måten at det er det etore sjöslag, som må komme som skal
avgjøre herred4mmet på havene. Ja, historiens 1rdommer er
alltid avhengg av dem eom blar i bogen.

et program talte en norek soldat som tidligere var
medlem av Kongens garde. Selvfblgelig fikk tyskerne det hint
at kunsten å gå på ski ville de aldri lære, selv om de beelag-
la skiene.

Sist söndag kom Usnevad igjen med et angrep på NS. Denne
gangen het det at NS misbrukte fedrelandets symboler. Man
benyttet ikke bare nasjonalsangen, men også de gamle sagaer.
Videre fikk vi höre at alt vil ende bra, og at slagget vil
skille seg ut selv. Preuthun syntes dt'det alt var gjort en
god begynnelee idet man var blitt kvitt London-slaget. "Det
er deilig å kunne vmre enig med Usnevad fox en gangs skyld."

Lytteforholdene som var meget dårlige under hele Preuthuna
tale, begynte nå å bli helt umulige. Det Mirtes dog ut som
om han hor snakket om at London RacUo i ein propaganda hadde
hatt en radiounderholdninghvor man fikk hre noen ejbmenn tale.
En av disse sjömenn hadde viestnokgjort en bommert idet han
hadde sagt noe slikt som at: "Min kone sier at jeg ikke er födt
til å drukne , . .119 men så hadde han skjönt at det bar galt
avsted og hadde tilfd hurtig: "Straks jeg hadde kommet meg
vekk, ble det tyske skipet som jeg hadde seil med, senket."

Her forsvant Oslo helt for en stund, og da vi 4.gjen så
noenlunde kunne fölge med, behandlet Preuthun den måten som
London Radio omtalte kampene i Russland, Libya og Det fjerne

Den aktuelle-sending.  

18.15. "Aktuelt."

18.25, England og Tyxki, Tore Toreaen ga en ox'j.entorng
om fox'holdet Tyxki - England. Toreon var helt overbeviet om
at det aldri ville lykkee England å lede naejonalstaten Tyrki
bort fra den politeke ei det hadde slått inn på.

(Forteatt.)
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Radiosendin er lörda 24. 'an. 1942. Nr. 276.

Den aktuelle sendin . . • (fortsatt .

18.40. Ing. Preuthuns oversikt over LER.

18.55. "Verden og vi": Organisert amerikansk gangster-
virksomhet. Vi fikk först hbre om amerikanske gangsterfilmer
som tidligere hadde undexgravet moralen i vårt land, og som
fremdeles undergravex moralen i nabolandet. Som et bevis på
det nevnte taleren at man for en tid siden hadde måttet stenge
HoteA Atlantic i Stockholm.

N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Utenriksdepartementet meddeler:
Som fölge av de endrede krigsforhold ved Amerikas inn-

treden i krigen, har det hervrende amerikanske gesandtskap
forlatt IWbenhavn for å begi seg tilbake til De Forente Stater.

Utenriksdepartementet meddeler videre:
Alle dansker i Singapore er fremdeles i beste velgående.

Danske kvinner er evakuert.

Det danske luftfartselskaps Jyllandsrute åpner onsdaga
Flyet går fra Kastrup 11.45 og kommer til Jylland (nær Ithuø)
13.15. Inntil videre blir det ikke befordret fraktgods. Prisen
er kr. 60,- plus rutebil til Ruten vil bli opp'Tettholdt
så lenge bensinsitussjonen tillater det.

D.R.11.30.
Fra förste februar forandres igjcn mörkelegningsbestemmel-

sene for Danmark. Mörkelegningen, skal vare fra 18.30 til P.15.

Dansk-islandsk selskap har sendt ut meddelelse nr. 26.
Den inneholder blant annet en redegjörelse om forholdene på
Island under krigen.

En kaffegrosserer i Köbenhavn er anholdt av Köbenhavns
politi for å ha solgt kaffe uten merker. Man mener at det
dreier seg om 15 000 kg. kaffe.

Fiskekutteren "Ellen" som har v-,ert savnet noen tid, er nå
kommet til rette, Den ble funnet utenfor hönne uten bensin.

Utviklingen på Virum jernbanestasjon har fört til en over-
belastning. Stasjonen skal derfor utvides og personalet for-
ökes. Arbeidet skal settes igang hurtigst mulig.

D.R.11.30.
Danmarksmesterskapet på ski skal holdes i Haslau den 8.

februar.
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N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
I Riksdagen i dag ble det foreslått obligatoxisk regi-

strering av kvinnelig arbeidskraft.

Riksavtalen for treindustrien er forlenget til årets
utgang. Avtalen vedrörer 10 000 mann.

Indeksavtalen for Industriforbundet er forlenget til
årets utgang. Denne avtalen vedrörer ca. 8000 mann.

D.R.20.50.
428 utlendinger ble i fjor svenske statsborgere.

N tt fra Finnland.

S.R.19.00.
Ved en avslutningshdytide1ighet i Den finske riksdag

i dag talte president Ryti.
Presidenten slo fast at Finnland igjen var tvunget til

å före en forsvarskrig. Krigen har i sin helhet forldpet
vel for de finske våpen. Det hadde lykkes å flytte krigs-
öperasjonene bort fra finsk område, og det var gjort bare
liten skade på finsk eiendom. I höst- og vintermånedene
hadde det vårt forholdsvis liten virksomhet på frontene sam-
menlignet med sommermånedene. Tapslisten over döde og sårede
viser også det. I höst- og vintermånedene hadde disse vært
bare 13 prosent av tapene i juli og bare 11 prosent av tapene
i august.

Om den engelske krigserklwing uttalte presidenten at
denne ikke hadde fört til kirekte krigshandlinger. Men det
var blitt rettet en ondsindet propaganda mot Finnland som gikk
ut på at Finnland skulle ha fört hemmelige forhand14.nger om
våpenstillstand. Alle slike påstander var imidlertid helt
grunnldse.

Presidenten slattet med å si at det finske folk måtte
stå fast sammen. Det finske folk vet at situasjonen har for-
bedret seg i det siste år, men det betyr ikke at faren er
avverget. Vi må holde sammen for å vinne.

Deretter nevnte presidenten hjelpen fra de nordiske land,
Ungarn, Romania og smrlig hje1pen fra Tyskland. Fo å bedre
forsyningssituasjonen hadde FinnUnd inngått 19 nye'hande1s-
avtaler.

D.R.20.30.
Foran lUksdagsbygningen skal det reises en rytterstatue

av Mannerheim,

D.R.17.35.
Det finske finansdepartement hax opprettet en egen av-

deling for folkehusholdning.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendiner lörd'ag 24. jan. 1942. 	 Fortro1

N tt fra Norge.

O.R.
Det var rekordframmbte til Jonas Lies foredrag i Klingen-

berg kino i gr kveld. Ministeren an at han i löpet av de
tre 1.11.:er han hadde opi=ho1dt seg i Russland, hadde ftt det
Tinntrykk at det ikke var noen krigstretthet blant de tyske
soldater. Alle var sikre p4 at resultatet av krigen alt var
avgjort, og at "vi er mye storkere enn fienden. - Jeg sier
vi fordi norske gutter tar del i felttoget." Mange nord-
menn hadde sine meninger om forholdene i Sovjet-Russland,
men bare Quisling hadde fbrstelÅnds kjennskap til dem.
"Russland og vi" som kom ut i 1938, gjör Quisling oppmerk-
som p4 den fare som truer Norge, og takket wsre det mot
med hvilket han tok opp kampen, er Norge blitt reddet fra
ruin. Foredraget ble mottatt med orkanaktig bifall.

O.R.
Fossnes landbruksskole skal f4 gymnastikksal. Ben skal

byges i r. Staten har lovet yte et bidrag.

O.R.
Dyrlege Oscar Hereid fra 4istiansand som er fy1kes-

leder for Vest-1.,gder, er n val til fylkesleder fol? Roga-



land. Han skal inneha begge sti1lingene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendin er sönda 2 . 'an.

TRE NORSKE ST;TSBORGERE D&T TIL DnEN OG SKUTT.

O.R. 21.00.
Tre norske statsborgere er av den tyske feltkrigsrett

dbmt til döden for forsök på å begunstige Storbritannia

Dommene er blitt fullbyrdet ved skytihg.

De dömte var:

JOHAN MARTIN HANSEN fra Gravdal, Laksevåg.

ÅGE JOHANSEN fra Bergen.

HJALMAR MOLVÆR fra .hesund.

Dimt til döden for å ha forsökt å rmme over til

England for der å slutte seg til de fiendtlige styrker.

Dessuten er OSKLJR A. INGEBRIGTSEN fra .!klesund dömt

til 3 års tukthus for å ha forsökt å sende et brev med de

drate til sin bror som befinner seg i England. Brevet inne-

holdt skjellsord og mrekrenkende beskyldninger mot Tysklands

og W:sjonp3.. Samlings förere.

H£rdre iment 1 i Moss.

O.R. 18.00.
Hirdregiment nr. 1, Viken, holdt igår kveld et

kameratslig samvmr i Moss Hotel. Det ble holdt flrre foredrag
og det var mye underholdning. Blandt annet var det en fiolin-
konsert av Jim Johannessen.

Mye mår 


0.R. 18.00.
Formannen i Lus-bgder Jaeger og Fiskerforening opplyserat

det iår er meget mår i Austngder.

Eidsiva Hirdre iment holder möte.

O.R. 21.00.
Eidsiva hirdregiment holdt idag sitt förste mbte i det

nye år i Hamar. Det var et meget vellykket möte og det b].e
holdt mange taler.
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Den Aktuelle sendin .

Denne sending begynte som vanlig kl. 18.15. Förste
post var "Aktuellt" som var et intervju med sangerinnen Boja
Rönneberg. Hun har i lengere tid ikke opptrått, men nu skal
hun förstkommende tirsdag gi en konsert i Aulaen.

Kl. 18.20 var det "Dagens Dikt", "Det hvisker i skogen"
og "Dagens melodi", "Til Våren" av Grieg.

Kl. 1825 var det en musikalsk sketch med Willy
Storstein og Arvid Nilsen, "To sjögutter frisker opp gamle
minner".

Kl. 18.33 var det en dialog fra Kristiansand. Det var
en mann og hans frue som diskuterte et ball de hadde vært på
kvelden i forveien og dialogen het: "Nste dag var det over-
skyet vær med tegn til nedbör." Tittelen taler for seg selv.

Kl. 18.41 sang ge Brårud en vals: "Du er min hemmelige
lengsel".

111. 18.45 var det et kåseri om kamuflasje i krigstid.
Om hvordan den skal brukes og ikke brukes og

kl. 18.53 Verden og Vi som denne gang var den "Ukentlig-e
Militæroversikt".

Kvinne skadet i Ski er aten.

O.R. 18.00.
I et hus i Skippergaten ble igårkveld en kvinne sterkt

skadYt ved at en primus eksploderte. Hun ble straks bragt til
Ullevåll sykekus hvor döde inatt.

N tt fra Danmark.

Det hersker for tiden meget streng kulde over hele
Danmark. I meldingene fra Kjöpenhamu heter det at både brann-
vesenet og redningsmannskapene har hatt flere utrykkinger idag
på grunn av kulden som har forrsaket sprenginger av vannrörm
og småbranner etc, samt flere mennesker har fått skade av frost.
I denne forbinnelse ble det gitt mange gode råd om hvordan
publikum skdl forholde seg i kulden.

100 årsdagen for den danske språkmann professor William
Thomsens födsel ble idag feiret med kransenedlegging på hans
grav på Solberg kirkegård. Imorgen skal ået holdes en stor
minnefest i Universitetet.

Kringkdstingen gjorde oppmerksom på at mange mbter
sportsarrangementer og stevner rundt omkring på landsbygden
er blitt avlyst på grunn av trafikkvanskelighetene og r"4.det
folk til å undersöke om dette fbr de bega seg til de respektive
tilstellinger.
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Radielsendin er sönda 25 'an. 1942. Nr, 277

N tt frn Danmnrk.Fortsatt.

D.R. 20.50.
Dronningens utstilling på 0harlottenborg hndde idng et

besök på ca 1000 gjester. Utstillingen går idag inn i sin siste
uke.

Under ledelse av sjefen for det vestre luftvmrn ble det
idag holdt en stor luftvmrnmanövre i (Törno?). jvelspne ble
avsluttet med en felles bespisning for nlle deltagerne i
Seminariet.

I en tre etasjes flöy i ...? landbruksskole utbrbt det
iettermiddag brann. Det lykkedes for de elever som bpdde der
å få reddet m esteparten av sitt t3y.

O.R. 21.00.
Den forandrede situasjon som krigen mellom Tyskland

og USA har medfört har gjort det formålstjenlig USA
trekke den amerikanske legasjon i Kjöpenhavn tebake.

N tt frn Sveri e.

Også i Sverige er det streng kulde og meget snefall
og dette har forårsaket mahge forstyrrelser i trafikken.
Således vnr Norrlandstoget til Stockholm imorges fire timer
forsinket allerede i Salla ? Sporveiene i Stockholm har like-
ledes hatt mange vanskeligheter å kjempe med idag på grunn
av islegg på skinnene. Både i Stockholm og andre steder i
Sydsverige er flere personer kommet tilskade på grunn av
kulden.

I jstersjöen blir isvanskelighetene stadig mere akutt
og trcfikken til Gottland måtte helt innstilles idag Trnfikken
mellom Hels±ngborg og Helsingör har dog ennu ikke vært avbrutt.

I Norrinnd har det vært meget snefnll men der har dog
ikke trafikken vmrt i den grad sjenert som i det sydlige Sverige.
Idag begynte dog vanskelighetene å melde seg i det sydlige
Norrland i forbinnelse med en kraftig snestorm.

På jland hadde mnn,idag messefall i 10 forsamlinger på
grunn av snestormen.

I göteborg er det utsendt en melding om at skolebarn.
som har lang vei til skolen eller som man frykter for vil tn
sknde av kulden ikke behöver å melde seg på skolen imorgen

S.R. 19.00.
Et hvilehjem for eldre damer utenfor G5teborg eT inatt

brendt ned. En gammel kvinne brendte inne.

Værmeldin er:
Ves us en: Modernt til frisk bYget vind,

senere noe nvtagende med stort sett
oppholdsvær. Til å begynne med koldt.
Senere noe stigende tem ".

Södrn Norrlands F elltr.: Frisk byget vind. Olpholdsvmr og
noe koldere. 


Norra Norrlands F.elltr.: Moderat til frisk vind. Opp-
holdsvmrog_streng_kulde.

Vestkustens tre strök: Stiv bris til frisk kuling frp
nord eller nordost.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radiosendin er sönda 25. .an. 1942. Fortroli .

N tt fra Nor e.

O.R. 06.30. På tysk.
Gårsdngens oppfdrelse av "Zigeunerbnronen" på det

tyske teater i Oslo var en overveldende suksess. Höytstående
representanter for den tyske hmr og norske autoriteter var
tilstede.

O.R. 18.00.
Fylkesförer Kvasheim og hans frue forlot fredag Stnvnnger

for å overtn sin nye stilling som politisjef i Möre og Romsdal.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Presidenten for Board of Trnde, Halfdan Hen'riksen

fortalte på et möte ikveld at det ikke var noe i ryktene om
t det sknl bli rasjonering av klmr.

Nytt fra Sverige.

S.R. 22.00.
Når landet er i krig eller i lignende tilstand bdr det

vmre mulig, uten alt for mye vanskeligheter å sette en
kompetent person til en viktig militmr stilling uten å sette
tilside de ordinmre fredstidreglementer. Dette er den svenske
Överstbefalendes forslag som nylig ble forelagt forsvars-
ministeren. Han önsker å gjdre det mulig å forfremme unge
offiserer over eldre hvis nddvendig.

Det svenske Röde Kors' landsinnsamling som nu har vart
i syv uker hnr som mål å hjelpe både Finnland og Norge,
melder kommiteen. Det er framdeles endel vanskeligheter
forbunnet med å bringe norske barn over til Sverige, men man
håper å kunne overkomme disse vansker. Det to andre ting som
trenges for Norge, et nytt barnehjem og flere fosterforeldre
Innsamlingene i begynnelsen av januar iår at innsamlingene
begynte fox alvor og man har allerede fått inn over 500.000
kroner. Dette er imidlertid ikkc tilstrekkelig.

N tt fra Finnland.

D.R. 11.30.
Den finske organisaøjon "Ungsoldater" hnr nå 60.000

medlemmer. Så'snart guttene fyller 17 år vil de begynne sin
trening. De skal benyttes for det meste som kurerer, A.R.P.
og brannvakter. For det siste er det ibruk 18.000 gutter. Det
cr omtrent 150 treningsleirer i Finnland og ca 4000 gutter er
for dyeblikket under trening.

	

Radiosendin er manda 26 'an. 1942. Nr. 278.

D.R.
Den danske höyesterett har avsagt dom i en sak av stor

interesse for hjemvendte sjdmenn. Sjömennene har krevd full
lönn inntil den dag de vendte hjem, men dette krav har tidli-
gere vmrt avslått av sjöfartsdomstolen. Wyesterett ga dem
imidlertid rett og skipsrederne må ytterligere betale saks-
omkostningene.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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Radlosenainp.er man a 2 'an.

orsk sic„ senket utenfor den amerikanske östk st.

O.R. 11.00.
Ennå et norsk skip er sunket i farten på England melder

det amerikanske marinedepartement. Det gjelder skipet "Varanger"
-på vel 9000 tons som skal were torpedert og senket utenfor den
amerikanske östkyst. Hele mannskapet på 40 mann er reddet.

Norske s'bmenn omkommet.

O.R. 18.00.
ntter en gang er det kommct melding om at norske sjöfolk

har satt livet til i dödsfarten på England.
sofmcprestn nd,r cr fj12,(n,le 5 sjimenn fr

blen orlkommet:
Styrmann Lauritz Pettersen
Styrmann Skarpsno
Styrmann Ole Kristiansen
Kokk Ottesen
13smann Lnker nndersen.

Politimesteren i Follum trer tilbake.

O.R. 18.00.
Politimesteren i Nord-..?.. er utnevnt til politister

i Follum etter Paul Sandvig som er trått tilbake grunnet dår-
lig helse.

De n c f lkesmenn overtar sine embeder.

O.R. 18.00.
Fylkesmannen i Rogaland holdt igår det förste möte

for fylkets representanter. Fylkesfbrer dr. Hereid önsket
ham velkommen.

Den nye fylkesmann i Vestfold, Hektoen, overtok sitt
embede idag.

I Wnsberg holdtes det foreleden et vellykket av-
skjeu mbte for fylkesfbrer Elieson som er utnevnt -41 fyl-
kesman i Vest-ngder.

N dödsdom i Nor e.

O.R. 21.00.
Nordmannen Henry Henrichsen - födt 1909 på Nordstrand

nsr Oslo - cr d3mt til dUen av den tyske krigsrett for for-
, r.,3deri og rdbing av milit-sre hemmeligheter. Dommen er full-

byrdet ved skyting.
Den dömte var reist til utlandet for å sette seg i

forbinnelse med den norske emigrantregjering i London og med
de britiske milit=yndigheter. Ved tilbakekomsten til Norge
hadde han utfbrt virksomhet til skade for den tyske verne-
makts interesser.

(Over Oslo radio vqr Meldingeitåtukket bort blandt
mindre viktige norske nyheter).

Ifölge svensk radio vnr Henrichsen fra Kirkenes og
ansatt på et tynk kontor der.
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Radiosendin er manda 26 jan. 1942. Nr. 278.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Fra vintersildfisket meldes at det hnr vwt et fåta11

drivere ute inatt: Fangstene var mindre.
Resultatet av bank- og kystfisket har wert bra undtagen

for Mdre og Romsdals vedkom=de.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30.
Forsyningsdepartementet? har utstedt en forordning hvor-

etter enhver som tilbereder skinn plikter å anmelde virksomhe-
ten til departementet senest innen den 15 februar.

O.R. 18.00.
Representantskapet i Östlfl.ndske Melkesentral har sendt

oppfordring tiI sine leveranter om å sette opp melkeproduksjo-
nen så meget som mulig.

O.R. 18.M.
Hugsten i Ringsakerbygdene er praktisk talt slutt for

ivinter, meldes det fra Barndbu.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 11.00.
Hamar Kreds av NS holdt igår et vellykket mdte i Fes-

tivitetslokalet. Rikstaler Wessel'earlsen holdt et oppgjör
med jössingene.

O.R. 11.00.
Trondheim og Strinda kommuner har besluttet å etter-

gi skatten til de frivillige i den norske legion og i Waffen
SS.

O.R. 18.00.
Ringsaker kommune hnr vedtatt å avbetale 90.000 kr.

på gjelden.

O.R. 18.00.
De tre savnede fiskere fra Ogna på J,wen er ennå ikke

kommet tilrette. Man nntnr derfor at de er omkommet.

O.R. 11.00.
HordJ,1and politi har arbeidet intenst med oppk1nrin-

gen av den uhyggelige mordsak i (Tysse?). En =nn er arre-
stert som mistenkt.

O.R. 11.00.
Et innbruddstyveri er forövet på Uthaug poststsjon.

Tyvene har brutt opp et pengeskrin som inneholdt 3000 kr.

O.R. 18.00.
Kristenfolkets Edrue1ighetsrd holdt igår sitt års-

måte i Oslo. Formannen ble gjenva1gt.

O.R. 18.00.
Igår kveld holdtes det et vellykket travstevne p4

Gokksjö, meldes fra Scndefjord.
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Funks'ormrene ved U11evå1 S kehus sammenkalles til möte.

O.R. 21.00.
Som et ledd i Nasjonal Samlings opplysningsnrbeid ble

funksjon?rene ved U11evål Sykehus idag snmmenknldt til et möte.
Foredragsholder vnr ing. Gustaf Bonde.

Den svenske Ner eåh'el bevil er en ex for norske barn.

S.R. 19.00.
Landskommiteen for Norgesh1pen i Sverige bevilget

idng 20.000 kr. til stötte for norske barn. Kommiteen hnr mot-
tatt en rekke större pengegnver frn det svenske kongehus.

Rikshirden i åstfold får e et or an.

O.R. 21.00.
Rikshirden i åstfold arbeider meget energisk og kan

notere stadig stigende styrke, opplyser sveitförer Midttun.
I Sarpsborg har hirden fått sitt eget organ "Borgarhird" som
utkommer hver 14de dag. Det trykkes i "Den Nye Tids” trykkeri.

Uthusbrand i Bö.

O.R. 18.00.
Igår kveld brendte uthusbygningen tilhörende Olav

Otteberg i Bö ned til grunnen. De to hestene ble reddet
men resten av besetningen strök med.

Ber enserne s iser blåsk'ell.

O.R. 21.00.
Fra Bergen meldes det nt man vil gå igang med å ut-

nytte de store mengder blåskjell 80111finns langs kysten.
Man vil også oprytte en fabrikk for framstil1ing

av hönsefor av blåskjell.

N tt fra Finnland.

D.R. 11.30.
Levnedsmidde1omkostningene i Finnland er steget med

50% siden krigens begynnelse.

D.R. 17.35.
Kuldebölgen over Nord-Europa herjer også i Finnland.

Igår måltes det -32 gr. C i Helsinki og det er like koldt
idng.

S.R. 12.30.
Dagens finnske kommunike melder om livlig artilleri-

vriksomhet langs hele den nordlige del av bstfronten.
Olonetz-nesset har finnsk nrtilleri avvist gjentatte rus-
siske angrep.
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N tt frn Danmark.

D.R. 11.30.
Det danske utenriksdepartement meddeler:
Den 24 jnn. 1942 ble det i Köbenhavn undertegnct en

overenskomst om det dnnsk-svenske varebytte for første halvår
av 1942.

Ifölge avtalen skal Danmark innföre for 60 mill. d. kx.
og utfbre for 46 mill. d. kr. Forskjellen skyldes visse leve-
xanser til Finnlend. De danske leveringer vil vesentlig bestå
av sukker, kaffesuxogater, egg, ost, melkekonserver, fisk,
maskiner ete. Sverige vil vesentlig levere trevarer.

D.R. 11.30 & 17.35.
Den sterke kulde over Danmark dp siste dager har medfbrt

en rekke vanskeligheter på forskjellige områder. De danske ny-
heter hnr v,:ert spekket av meldinger i denne forbinnelse. Vi
gjengir dem i rekkefölge.

Skipstelegrammer:
Fra Svendborg til kaptein Rasmussen på motorseileren

"Danebrog": "Er bekjendt med deres posisjon 24 jan. Forsker
stadig å holde oss underrettet. Isbryterassistanse forelöbig
ugjörlig. Såfremt besetning eller skip i fare, heis nödflgg".

Til kapteinen på dansk skip "Energi": Lvseil til Arhus
med isbryter. Bekreft til rederiet. Sign. Holmsild".

De danske statsbaner meddeler:
Togferjeskip innstilles frn ideg på bl.a. f31gende

ruter:
Köbenhavn - Malmö; Stubbeköbing - Nykdbing, FIlster;

Rödbysund; og på Bornholmöene.
Regelmessig forbinnelse opprettholdes ikke lenger på

fölgende ruter:
Storebelt; Kallundborg - rhus; og Esbjerg - Fanö.

Gassverkene i Köbenhavn har sendt ut fölgende melding:
Den sterke kulde har bevirket at gassforbruket cr ste

get og at driften ikke lenger kan foregå normnit. Det foreligger
umiddelbar fare for at gassleveringen kan svikte.

Gassforbrukere bes derfor iaktta fölgende: Spar mest
mulig på gassen både til koking og oppvarming. Hvis gnssen
skulle svikte, steng av alle gasskraner.

Lignende oppfordringer er også utsendt nv andre av
landets gassverker.

Kdbenhavn her kulden allerede krevet to eU3dsofre,
samt en rekke forfrysninger,i det hele over hundre. Vann-
ledninger er frosset og et per hundre biler står fast med
frossen blokk. Brandvesenet har stadig vært utkallt til
mindre branner som skyldtes uforsiktig opptining nv rör.

Melken til Köbenhavn var idag forsinket med flere
timer. Det kom heller ikke mer enn helvparten av normalt

D.R. 17.35.
Det danske poststyre mcddeler at luftruten til Jyl-

land også befordrer postforsendelser
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N tt fra Danmax',.

D.R. 17.35.
21.500danske biler drives fremd,:-Ins med bensin.

D.R. 17.35.
På et mbte i en dansk redexiforening opplyste formannen

at mange av skipshyl7gningene i Danmark hadde måttet innstilles
på grunn av mangel p dansk tre.

D.R. 17.35.
Köbenhavns Universitet feiret idag 100-års-minnet for

den kjendte språkforsker Wilhelm Thompsons födsel.

D.R. 17.35.
Utenriksdepartementet meddeler: Etter forhandlinger

med de tyske myndigheter er innmeldingsfristen for anmeldelse
av tilgodehavender i Polen excl. Generalgouvernementet for-
lenget fra 31 jan. til 28 febr. 1942.

N tt fra Sveri e.

D.R. 17.35.
tyske politiske krtser exkl=er man seg meget til-

frets med at Sverige hnr sluttet seg til Tömmeroverenskomsten,
meldes det fra Berlin. Man sier ellers nt det er for tidlig
4 vente ytterligere tilslutning fra Sveriges side p4 andre
områder.

D.R. 17.35.
I Stockholm er man nå begyndt å spise revekjbtt.

Kjöttet må underkastes trikinundersökelser.

S.R. 12.30.
Den störste kollektivavtale som noensinne er under-

tegnet i Sverige, er n4 ferdig for 1942. Det gjelder verkstads-
nvtalen som berörer 100.000 arbeidere. Den gamle avtale er
forlenget med innförelse av indeksregulering.

S.R. 12.30.
Aktiebolaget Flottindustris store montasjehallp4

Linhamns skipsverft nr Malmö brendte igår kveld ned til
grunnen. Slukningsarbeidet ble hindret av kulden.

100 arbeidere var for tiden beskjeftiget i montasje-
hallen hvor det ble framstillet e.assgeneratorer. Hallen
vil snarest bli gjenoppfört.

S.R.
Kulden hadde slått seg litt over Sverige idag og

stockholm måltes det "bare" - 13 gr. C, men omslnget vil
bare bli kortvarig etter meteorologers mening.

I Knresuando målte man idag 39 gr. og på jland inatt
-38 gr. Blekinge hadde den levenste temperatur i manns
minne med 391- gr. C.

Over:lt har kulden medfart store vanskeligheter
for kommunikesjonene og for det daglige liv. Togfor-
sinkelsene har v-srt tildels meget store - s=lig i Norr-

(Fortsatt)
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N tt fra Sveri

(Fortsatt).
land, og mange skips=ter har ±nnstilLs.,
Ruteskipet "Heimda1 som var på til Stoelm med

finnske barn ble sittende fast i isen. må forclWaig vente
på "Lreturus" som forlater Finnland idag med assistanse av
isbryter.

Ruten på Gottland er helt innstillet. I mel1omtiden
har man opprettet en flyrute beregnet på postforsendelser. Det
vil bli forbinnelse med Visby tre ganger i uken, tirsdag, tors-
dag og lördng.

Innenfor Jland er n11 skipstrafikk opphrt. Falsterbo-
kanalen holdes dog åpen, men isforholdene er meget vanskelige
i jresund. KöbenITIvnferjen har måttet snu.

Kulden har v2rt mcst ubehagelig langs vestkysten hvor
sno og fuktighet har tvunget skolebarn i Göteborg for stör-
stedelen å hoJs seg hjemme idag. Gteborg målte igår den
laveste temperatur på 155 år - minus 26 gr. C. Havet utenfor
er frosset og all skjwgårdstrafikk er innstillet. Selve hav-
nen holdes dog åpen.

I Stoev:holm har vanskelighetene for sporveistrafik
ken fortsatt, og idag måtte mnn ta inn 2500 arbeidere for sne-
rydding. Det cr meldt om en rekke forfrysninger, noen sier
henimot 600:

V-srvarsel:• 


S.R. 22.00.
Langs  hele norskegrensen:

Frisk vind. For det meste oppholdsvr. Koldt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radlosendin er tirsda

Enda en nordmann skutt.

Denne an revisor Harald Skjold fra Bergen.

O.R.21.00.
Den norske statsborger, revisor Harald Skjold fra Bergen,

er av en tysk fe1tkriurett til d3deu or agitatorisk

virksomhet med sikte på å nedsette de tyske soldaters forsvars-

vilje. Den dömte hadde delt ut skrifter a7 nedbrytende inn-

hold blant soldatens. Dommen er fullb:frdet ved skyting.

En annen nordmann, jernbane. . Enok (?Djuptvedt?) fra

Nesttun er dömt til tre  års  tukthus for å ha delt ut agita-

toriske skrifter som inneholdt grove beskyldninger mot Tysk-

land.

"Harmonien" i Trondheimbrent 


O.R.11.00&18.00.
Litt för klokka 6 i dag tidlig brUt det ut brann i den

vakre bygning "Harmonien" i Trondheim. T det törre treverk
grep ilden hurtig om seg, og etter en halv times forlöp stod
hele bygningen i lys lue. BIannvesenet kunne intet gjöre for
å redde bygget fr fullstendig ödeleg,selse, men arbeidet ener-
gisk for å redde de tilstötende hus, hvilket også lykkes.

Et av de mest verdifulle kulturminner ikke bare i Trond-
heim, men i hele landet er dermed gått tapt. Dessuten er hele
innxedningen innbefattet et uerstattelig rokoko-
möblement.

Skaden anslåes til l mill. kr. "Harmonien" var bygget i
1771. .Årsaken til brannen er ikke kjent enda.

Tolv ulovli e radioa arater i Dran edal.

O.R.18.00.
Lensmannen i Drangedal opplyser at det hittil er funnet

tolv ulovlige radioapparater i bygda. Det er foretatt fire
arrestasjoner. Videre etterfÖrskninger pågår, og flere
arrestasjoner ventes.

Motorsk3 te fr ktes forlist. 


O.R.18.00.
Motorsköyta "Vatnew fra Kopervik, som torsdag dro ut på

fiskefeltet, er ikke kommet tilbake. Man har 114 funnet vrak-
rester fra sköyta vest for Marsteinen, og den fryktes derfor
forlist. Det var seks mann ombord. Redningsbåt fra Bergen
er kått ut for å lete sammen med oppsynsskipet.
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Radiosendin er tirsdag 27. jaT942.

Fiskerimeldin .

Nr. 279.

VintersildfiE,ket:
Det meldes ou del drivore som aa tatt fangster fra

Bulandet og sydover, Fangstene er små og ujevne.
Snurpefisket har vmrt ubetydelig.

FetsildfiskeT:
Det var melgef om en i"angstel Nord-Norge i går.

Kyst- og bankefisicet:
Siste uke var fisketilgangen til Tromsd 16 tonn.

Torskefisket j 1Testeråle31:
Pisket har vm:ct nokså bra sist d(5,2,n,

Landbruksmeldin .

Arets förste skinnauksjoner begynte fredag. Stemningen
har fra först til sist vmrt den beste.

Her er noen priser vi kunne oppfatte:
Rödrev ble solgt for kr. 150,- til kr. 200,-
Hvitrev laget sensasjon ved å komme opp i over kr. 200,-

Gjennomsnittsprisen ble dog kr. 145,-.
Korsrev: Tilslaget falt fort vekk over kr. 300,-. Gjen-

nomsnittsprisen b1e kr. 190,-.

Fra Vestfoll er det blitt solgt ca. 8000 reveskinn.

Denne uke begynte med meget dårlige tilförse1er av 4111e
slags kjöttvarer til Oslo.

Tilförselen av grönnsaker har tatt seg litt opp igjen.
Men enda tærer byen på beholdningene av hodekl og kålrot.

Fra 1. februar blir det rasjonering av poteter også i
Oslo. Rasjonene blir 250 gram pr. dag pr. person i hushold-
ningene. Restaurantene skal regne med 150 gram poteter pr.
person.

Skinnauks'onene.

("Aktuelt").
Dette var et mikrofonbesök til skinnauksjonene. Man

hdrte först auksjonarius gjenta budene og bruke klubba. Han
talte tysk.

Deretter fortalte en norsk dage at man også tidligere
hadde ropt op tilbudene på tysk. I et etterfölgende intervju
fikk man hdre at auksjonene hadde begynt med salg av platina,
Prisene var temmelig uforandret fra forrige auksjon, muligens
litt fastere. Så fulgte blårev. Prisene var som i desember.
Minkprisene var fastere enn för jul. For blårev var topprisen
kr. 420,-.
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Loven om måling av skurelast ska1 overholdes.

O.R.18.00.
I lov av 6. juni 1930 hetex det at skurelast som selges

etter standardpris og som omsettes innen de seks jstlands-
fylker, skal underkastes m.ling. Men i den senere tid har
det vist seg at en slik måling ikke alltid er blitt foretatt.
Politiet har derfor tatt seg av saken, og flere bdter er
allerede ilagt.

Obli atorisk f.öskontroll

er vedtatt for Sör-Tröndelag.

Sko eier Hans Hau

er död 73 år gammel. an har utfört et banebrytende
arbeid for reiselivet.

Statue av Johan Svensen.

det Kongelige Teater i KöbenhaVn ble det i ettermiddag
avslört en statue av Johan Svensen.

"Minister" Jonas Lie

talte i Fredrikstad i går.

Den aktuelle sendin .

18.15. ,9.1ctuelt".

18.22. Magens dikt og melodi.

18.27. Oppleentng av to muntre historiet.

18.39. Yemminutter fe? filetelieter.

18.45. Byste av Johan Svensen avsldres i Köbenhavn.

18.55. "Verden og vi". Churchill forsvarer seg i Det
britiske underhus.

N tt fra Danmark.

Også i dag brakte Dansk Radio meldinger om-kulden som
hersker i Danmark. Den kulden man hadde sdndag yar den
strengeste på 200 år. I går kom det et emslag, og temperaturen
steg. Det har vmrt flere dödsfall på grunn av den sterke kulde.

(Fortsatt).
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Nytt fra Danmark. 


Klokka 17.35 meldtes at foruten de tidligere omtalte
d3dsfall, hadde kulden krevd ytterligere tre menneskeliv.

Köbenhavn brannvesen hadde i går 630 utrykninger i an-
ledning forfrysninger, frostskader og småbranner i forbindelse
med opptining av vannrör. Det er så mange vannrör frosset
i IWbenhavn at Vannverket i går hadde mellom 7 og 800 mann
beskjeftiget med å reparere skadene.

Et annet sted i Danmark hax elektrisitetsverket måttet
innstille driften da vannkraften var frosset. I .hborg har
godstogene hopet seg opp da det har vært vanskelig å holde
lokomotivene i gang i kulden.

Den i går utsendte oppfordring til beboerne i Kdbenhavn
har ikke hatt det resultat som er nbdvendig. Det gjentas
derfor at alle Köbenhavnsbeboere må nedsette gasforbruket så
meget som mulig. Hvis ikke det gjdres straks, vil det opp-
stå vanskeligheter i gasforsyningene til byen.

Med hensyn til melkeleveringen var situasjonen i K6ben-
havn lysere i dag. Det er kommet mer melk til byen i dag enn
man antok i går ettermiddag. Man har likevel vanskeligheter
å overkomme da en hel mengde melkeflasker er frosset i styk-
ker.

D.R.11.30.
Foreningen "Det nye Grönnland" holdt generalforsamling

i går. Det ble vedtatt å sette i gang en vervingskampanje
av nye medlemmer.

O.R.21.00.
I Ilborg er seks personer dömt til fengselstrat'fer for

kommunistisk virksomhet.

N tt fra Pinnland.

D.R.11.30.
If,31ge en melding i "Svenska Dagbladet" overve4.es det å

innföre obligatorisk arbeidstjeneste for finske skolebarn i
feriene.

D.R.17.35.
I det finske kommunike heter det at det har imrt mindre

sovjet,angrep på forskjellige steder på fronten. Alle angrep
er blitt sltt tilbake. Finske fly har på nytt angrepet
Murmanskbanen.

S.R.22.00.
Helsinki hadde flyalarm i kveld. Alarmen varte i en

halv time.



5,

Radiosendin er tirsda 27. 'an. 1942.
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N . 279.

S.R.22.00.
Ca. 10 000 plasser er innmeldt til b.jelpekommiteen for

finske barn.

S.R.22.00.
P. innbydelse fra det finske utenriksministeriums pres-

seavdeling reiser flere ledende svenske journalister til
Finnland neste uke. De skal oppholde seg der noen dager, og
skal blant annet bese Hangö.

S.R.22.00.
Det tredje svenske forsvarslån nærmer seg halvmilliarden

idet det nå har nådd 405 mill. kr.

D.R.11.30.
den svenske riksdag er det satt fram forslag om at

fadderskap for finske barn skal medföre skattefradrag,

D.R.20.50.
Tuberkulosedödeligheten i Sverige er gått tilbake i den

sist,e femårsperioden.

Værvarsel. 


S.R.22.15.
Vestkusten og
VtInernområdet

Hela Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
Oppholdsvær.
Streng kulde i natt.

Frisk, bygig vind.
Upålitelig for sntS her og der.
Kaldt, men i alminnelighet noe
mildere.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra 133.0»s lyttetjeneste).

Radiosndin2or tirdad 27. jan. 1942. •Fortroli.

Nytt fr- Nor.e.

O.R.
I r lert det ut brann i V':..?rnoklosteret vcY': Moss.

Ilden ble fir den kunne bre ser til la:,;erhuset.
Sk2»on ons1.o til ca. kr. 1 000 000

O.R.
:Huset o, loven pr71 John Ondvons rd i Norheimsund

brent:e ncd i Hverken mennesk= eller dyr kom til
skade.

0.1
i 1.1dmark, Friis--Hassel,• er val;.T,t til for-

i Norl byforbundod Nores Herredsforbund....:Hasp,c1
utfiler re. ok1 diskutero d.n: nye Orden for forbUndene
o spirsmt om sli dc •to forbund sMMcn i et Kommune-



forbuni..

Nytt  fn-).

Sveri-;rs eksport shlppin_; 'Tikk i fjor ned mod 6,3%
s.mmen1i-n,t m(d 1940. &immunli-;net med 1929 .7ikk utenl,cmdsk
shippin, ned med 52,6%. Danmnrk holder tredje p1r)3sen i
Si) rics utorl-ndkc shipping m(d 20% mo'J 8% ret fbr.

Radioeendnger onsdag 28, jan. 1942.

Hilversum I 16.15. På hollandsk.
Reuter meddelte for et par dager siden at der reichs,

kommisar i Norge aktet å arreetere aIle mannlige slektninger
i alderen 17 til 60 år av dem som har römt til England,. Ifölge
Reuter vz-:.r allerede 125 nordmenn blitt arrestert fordi'de
personligknyttet til medlommer av Kongehuset. Vi er.blitt
fortalt fra autoritativt hold at-det betraktes som bortkastet
tid å unders3ke om sannheten av slike rykter. På den annenz
side kan det ikke nektes at England har rik ærfaring i å handle
barmhjertighotslöst og uten skrupler overfor,-w4dertrykte folk.

0.R. 07,00. . ,,
_ ftenpesten" Skriver,at Oslo kommune  firr kjöpt grunn

i R5q1eiva for å konstruero elh möderne skistadion,Slalom-
löypa skal,vwe. ferdig iår og  den nyo "Kjempebakken" Skal
vwe ferdig ti1 riste år.

Nytt fra Darmark. 


D.R. 11.00. .
Det meldes at 575 danske sjömenn har mistet livet siddn

krigens begynnelse.

V7V-17 VINVT vvvir7
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Ra losendin er ons a an.

Si«5ytelardskam en mellom Nor e o T skland.

O.R. 21.00.
Sköytelandskampen mellom Norge ng Tysidand begynte

idag rg ondto for förste dags vedkommende med en overlegen
scier for Norge. Norge besatte de fire förste plassene i
500 meter og de to förste i 1500 meter. Etter f,t5rste dag
leder Norge med 52 points mnt Tysklands 20. Hans Egnestangen
viste seg atter som den selvskrevne verdensmester på 500
meter med en utmerket fart og en ypperlig stil. Også Finn
Hodt som kom som nr. 2 var strå,lende og hadde en meget bra
stil. Tyskland stillte en hel,del unge lbpere som imidlertid
ikke på noen måte kunne true de norske.

Res.aLltatet i 500 meter ble slikt:
Hans Egnestangen 44.1
Finn Hodt 44.8
Eyvind Rolf 45.2
Godtfred Berntsen 45.6.
I 1500 meter ble resultatet fölgende:
Hans Egnestangen 2.26.9
Finn Hodt 2.30.0
og en tysker hvis navn ikke kunne oppfattee med tid

2.30.7.

N e sW5 temerker.

O.R. 21.00.
De nye sk3ytemerkene har fått navnene Turid og Hans

merl'ene. Allerede den förste dag var det mange gutter og jenter
som meldte seg til prövene for disse merkene. Særlig var det
mnge vordene kunstlöpersker som forsökte å skaffe seg et av
de vakre Turidmerker.

S dkaster år inn for sommerseson en.

O.R. 21.00.
Fra Trondheim meldes at kretsidretsföreren i Tröndelag

har fått melding fra den kjendte spydkaster Martin Sulengmo
om at han vil gå aktivt inn for sommerens idrettssesong.

N.S. Kvinneor anisas'on retter a ell til Nor es kvinner.

O.R. 21.00
N.S. Kvinneorganisasjon har rettet en kraftig appell

til alle landets kvinner om å gå inn for innsamlingen av vinter-
klr til de frivillige ved östfronten.

O.R. 12.15. (Utydelig).
Tromsø tilföret siste uke 800 hl. blandingssild.

På Sörlandet (9) er det i siste uke fisket opp 6000 hl. fetsild
hvorav ca 3000 hl. er iset.
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Radiosendin er onsda 28 'an. 1942. Nr. 280.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30.
Det har vmrt forholdsvis liten tilförsel av slakt i de

siste dagene og årsaken til dette har i förste rekke vmrt den
strenge kulde som har vanskelig#jort transporten. De to siste
dagene var det således bare ca 50 storfe og omtrent det samme
antall gris. Av spekalv var det ca 100 skrotter. Idag ser
det ikke videre bra ut heller.

Grönnsak og potettilfdrselen er hellerikke noe smrlig
og man kan vel heller ikke vente noe av denslags hellerr fdr
temperaturen z.tiger litt. Endel hermetiske grönnsaker er det
ennå å få, men folk forlanger noe nytt og frerskt snart.
Det förste som kan ventes i den retning er rabnrbra og av dette
venter man den förste sending i februar.

Skinnauksjonene i Oslo fortsetter og igår ble det
solgt ca 1500 skinn, for det meste sölvrev. De hdyeste
prisene kom opp i ca 690 kroner. Idag selges andel blårev
og sdlvrev og imorgen ventes et mindre parti platina.

Gnrtnerhallens Ukemeldin .

Potetsituasjonen er stort sett uforandret. Tilfdrslene
er snå på grunn av det kolde vmret og nu skal det på flere
steder rundt omkring i landet innfdres rasjonering på poteter.
På alle restauranter og hoteller i Oslo skal man nu begynne
å erstatte poteter med grovere grönnsaker. I det store og hele
begynner potetforsyningen å bli noe av et problem som krever
Jdskillig oppmerksomhet.

Stråforforsyningen er også litt av et problem på clet
flestesteder av landet. I Oslo har forsyningene vmrt t6.14g
bra, men störstedelen av det stråforet som kommer inn er
rekvirert.

Grdnnsakmarkedet er heller ikke så bra som man hadde
ventet, men også her er det temperturen som vanskeliggjdr
transporten.

Til Oslo kom det i uka som gikk endel kål kålrot.
Gulerötter derimot er det fortsatt lite nv. I flere distrikter
er det dessuten innfört eksportforbud av kålrot.

Livdyrhandelen er meget liten nå for tiden og etter-
spörselen er heller ikke noe smrlig enten det nå gjelder små-
gris eller livku. Det er også foretatt nedslaktning av livdyr
nokså stor målestokk på grunn av formangelen.

Det var liten omsetning på hestemerkedet på Lillehammer.
Prisene lå mellom 1200 og 1500 kroner.

I Uka som gikk var det litt bedre tilförsel av storfe,
mens det på den annen side var mindre med gris. Det var heller
ikkeAtore skrottene som kom. Mellom35 og 50 kg. Av storfe
var det for det meste utrangerte dyr av forholdsvis god kvalitet.
Okse er sjeldent å se på markedet nå, men det er forholdsvis
vanlig på denne årstid. Hest har det vært mindre av, men det
kom et parti slaktehhst fra Danmark slik at forsyningen ialt
har vmrt omtrent som fdr. Av gjdkalv har det omtrent ikke vmrt
noe. Dette er imidlertid ganske almindelig på denne årstid ng
dessuten må gårdbrukerne brukk melken til viktigere bruk.
Endel sau og lam er kommet inn.

Til Sörlandsbyene har det i uka som gikk vmrt fordelt
endel reinsdyrskrotter slik at kjdttsituasjonen ikke har vmrt
så aller vmrst der.

Det er framdeles ingen bedring i eggsituasjonen. Mange
nv produsentene har svmrt vanskelig for å skaffe for. Heller
ikke er det noen forandring i melkesituasjonen.
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Hcim o Samfund.

O.R. 12.20.
Heim og Samfund idag talte Bergljot Lunde om

tradisjoner, smrlig innenfor familien. Sendingen var meget
utydelig, men det framgikk at hun ville ha de norske mödre
til å utvikle trndisjonen i familien og framelske aktelsen
og respekten for de gode gamle dnger hos den unge generasjon.

Fiskekutter frn Ko ervik savnet.

D.R. 20.50.
Frn Koppervik i Norge meldes at fiskekutteren

"Vatnen" som har vmrt snvnet i lengere tid nå må ansees
vmre forlist. Man har funnet vrakrester av kutteren. Besetningen
på seks mann formodes omkommet. Fire av disse vnr gifte og
de etterlater seg ialt 12 barn.

Nyhetssendingen kl. 18.00 og den etterfölgende aktuelle
sending kunne'ikke oppfattes på grunn av lytteforholdene.

N tt frra Danmark.

D.R. 20.50,
Det er bevilget penger til ytterligere 74 nödsarbeid

spredt over hele landet. Det störste blir et flyvehavnanlegg
i Fredriksvern.

Det meldes at frosten har forårsaket stor skade på skogen
på flere steder i landet. Kulden har vmrt s2, streng at tn mengde
store trEL,:r cr sprengt fra rot til topp.

Forövrig fortsetter kulden å skape forstyrrelser og
ubehageligheter over hele Danmark. En melding kl. 17.35 fortalte
åt bnre i Kjöpenhavn var det inntruffet tre dödsfall på grunn
av kulden. I samme meldingen het det at det er store trafikk-
vanske4gheter i Nordjylland. Således ar rutebiltrafikken til
og fra .1borg satt ned med 50 % og også melkeleveransen til denne
byen or betydelig hemmet. 3'or byenes vedkommende meldes at
forholdene er endel bedre.

D.R. 11.30.
Styrmennenes generalforsamling ble igår avsluttet med

at det ble sendt Hans Majestet Konen et telegram med takk
for god navigering i det forlbpne ar.

Den tyske sociali,konom Ferdinand Fried talte igår i
den Dansk 4- Tyske forening. Han talte om maskinteknikkens
innflytelse på nasjonalökonomien.

Det Danske Luftfartsselskap melder at åpningen av
luftruten til Jyll_nd som skulle ha funnet sted idag er blitt
utsatt. Selskapet håper at åpningen kan finne sted imorgen.

Kjpenhavn brannveten hadde inatt ca 10 utyykkinger på
grunn av kulden som hadde forårsnket sprengte vannrör og små
branner.

Den islandkke forening skal lördag holde en stor Finn-
landsaften i Kjöpenhavn. Forfatteren Olaf Ling skal holde
et foredrag om Finnladd.
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N tt fra Danmark. Fortsatt.

D.R. 17.35.
Obligasjonene 14 idag endel faetere med en omsetning på

4.3 millioner kroner. Kursene var omtrent de samme.
Industriaksjer var utsatt for små svingninger til begge sider.

Kjöpenhavn byrett har dömt en arbeider til 6 måneders
fengsel for å ha overtrått loven om kommunistisk virksomhet.
Han hadde trykket og spredt ut kommunistiske skrifter.

En elektrosveiser fikk fire måneders fengsel for 4
ha spredt ut kommunistiske skrifter på arbeidsplassen.

Arbeiderbevegelsens mrhvervsråd hadde idag rådsmdte
i Kjöpenhavn. Nedgangen i levestandarden ble behandlet og det
ble fastslått at nedgangen ikke var så stor som man hadde
fryktet for. .rsaken til dette skyldtes i förste rekke at
Danmark har så store reserver å flyte på og dessuten var det
inngått en rekke heldige handelsavtaler med forskjellige
europeiske land. Det ble opplyst at realinntekten for
arbeiderne i Danmark var ca 22% invere enn i 1940.

Landbruksministeren meddeler forbinnelse med
hevingen av den Onnske krone at denne hevning var gjennom-
fört under forutsetning at landbruksproduksjonen ikke lider
noen overlast.

N tt fra Sveri e.

S.R. 12.30.
Stockholm Centralstasjon meddeler at man nå anser de

=ste tn;fikkvanskeligheter for å mare over.

Forhandlingene om krisetillegg for stctsfunksjo=ene
sk1 begynne i Stockholm lördag førstkommende.

Tidlig idagmorges bröt det ut brann i et av de mest
brannfarlige strök i Gloiteborgs havnekvarter. Ildpet av kort tid
brdt ilden fram over en 20 meter bred front og flere hus stod
på kort tid i lys lye. Brannvesenet rykket straks ut, men etter
5 timers forldP brendte det framdeles like voldsomt.

D.R. 20.0.
n„ler den store brannen i Gdteborgs havnekvarter idag

ble fire lastebiler, fem personbiler og 1 motorsykkel ddelagt.

Hvis alt går etter planen vil Stockholm til sommeren
1943 få et ispalass av europeiske dimensjoner. Det er meningen
at anlegget skal kunne benyttes til allslags skdytesport samt
ogs° til håndb411 etc. Ispnlasset skal rumme ca 10.000 til-
skuere.

Svenskeh Josef Larsson er avgått ved ddden i Jerusnlem.
Han tilhörte den kontingent c Dalarna som i 1895 valfattet
til Jerusalem.

To svenske statsborgere og en utlending er blitt dömt
til 2 måneders fengsel betinget for spionasjevirksomhet.
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N tt fra Sveri e. Fortsatt,

S.R. 19.00.
Kulden har krevet to dödsofre i Vtrmland. Det var to

gamle eneboere som ble funnet, den ene utenfor sin 4ytte og
den andre inne i hytten sin. Begge to hadde frosset ihjel.

På et sted i Vtstergöt1and har man notert minus 41
grader.

D.R. 17.35.
De svenske skipsferfter har bestillinger nok til å

beskjeftige dem for to år framover. Mangelen på materialer
gjör imidlertid at arbeidstempoet må nedeettes endel.

S.R. 22.00.
Det svenske Röde Kors har sendt det grekke Röde Kors

5 kister "kiru4;isk m2teriell og en mengde medisinsk
rinterie11.

Livsmedelkommisjonen har nu tatt skritt for å hindre
omgåelse av eggrasjoneringen ved å kYipe verpehöns gg ha dem
på gården hvor de er kjöpt mens kjöperen får avkastingen.

Over 600 finske barn ventes imorgen til Stockholm.
Til dekning av innkvarteringen har bl.a. firmaet "Elektroiux"
gitt 10.000 kroner.

Det blir meldt at trafikken med skip på Gottland vi1
bli innstillet de förste to dögn.

Til det tredje svenske forsvarslån kbm det idag tegning
for 5 millioner kroner fra et firma. Sveriges sparebanker står
ialt med for ca 40 millioner kroner i nytegninger.

Vmrme1din er.

Vestkusten: 


Hele Norrlands F'elltr.:

Vestkustens tre strek:

N tt fra Finnland.

Moderat til frisk vind. Stort
sett oppholdsvmr med her og der noen
lokale snebyger, smrlig i det sydlige.
For det meste koldt, men senerenoe
mildere.

Moderat til frisk byget vind.
Oppholdsvmr og koldere.

Frisk til stiv bxis mellom
ost og nordost.

D.R. 20.50.
Den finske hmrme1ding forteller om at det finske luft-

våpen har foretatt maskingeværangrep på en russisk styrke som
forsökte å krysse isen på finskebukta. Styrken som var på om-
trent et kompani ble ödelagt og halvparten drept. Dessuten har
finske fly rettet angrep mot en landsby som ble benyttet som
basis av russerne.

Byggeirksomheten i Helsingfors er nå praktisk talt helt
innstillet på grunn av mangelen på materialer.

vvvvv VVVVV vvvvv
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I Bercen o, Harstad.

O.R. 17.00 på tysk onsdag 28 jan. 1942.
Ved forespörsel hos B.B.C.'s lyttestaajon har vi fått

opplyst at nedenstående melding ble kringkastet av de norske
sendere på tysk igåT ettermiddag kl. 17.00. Lytteforholdene
ved vår egen stasjon var for vanskelige til at vi kunne höre
noen ting. Meldingen skal såvidt vites ikke vBre blitt gjen-
gitt i de norske nyheter.

Den tyske krigsrett har dmt fölgende norske statsbor-

gere til 6.1 den for tysk-fiendtlig virksomhet:

Gustav Gjertsen, Bergen;

Mons Rasmussen, Bergen;

Alfred Offerdal, Bergen.

Dommen er eksekveTt ved skyting.

Videre er Hilmar Hjörnevik, Bergen; Ole Stavland,

Bremnes; og Irene Swerud, Bergen iddmt henholdvis 5, 3 og

8 års tukthus.

S.R. 19.00 & O.R, 20.30 på tysk & O.R. 21.00 på norsk.
Ikveld melder svensk.radia om ytterligere 2 mord'2

fengselsstraffer. Meldingen ble senere Ejentatt over de nor-
ske stasjoner.•

En tysk feltkrigsrett har dömt:

Advokat Per Qilling, Harstad til döden for begunsti-

gelse av fienden, for 4 ha wert i besiddelse av et ulovlig

våpenlager, for 4 ha dannet en hemmelig tysk-fiendtlig orga-

nisasjon, og for 4 ha arr2ngert med reisex til England.

Og elektrikker Hans Pettersen, Harstad likeledes

til Mden for spioneri m.m.

Dommen cr fullbyrdet ved skyting.

Rolf Westergård og meieriforstander Magnus Helle-

land er av samme rett dömt til henholdsvis 5 års fengsel

for forr-3deri av hemmeligheter og 15 års fengsel

for å ha ipart i besiddelse av forbudt våpenlager.
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q5edisinaldirektbr" .jstrem i T skland.

O.R. 21.00.
Medisinaldirektbr 3strem, dr. Rian, kontorsjef dr.

Amundsen og dr. Kvasnes er ankommet til Berlin for å studexe
det tyske sundhetsvesen.

Ulovli e radioa aratex o arrestas oner i Dran edal.

O.R. 21.00.
Tallet på beslaglagte radioapparcter i Drangedal tilter

for hver dag som g4r, melder Skiensfjordens Presse. Hittil er
det besloglagt 16 apparater og foretatt 14 arrestasjoner.

Bor e fritar frivilli e for skatt.

O.R. 21.00.
Ordfbrer Malteberg i Borge har bevilget 200 kr. til

familier som har sine forsbrgere i den norske legion eller i
Waffen SS. Han har også fritatt bygdens fxivillige for skatt.

Torv istedetfor kork jem issolas'onsmateriale._

O.R. 21.00.
Bedrifter benyttet kork som issolasjons-

materiale er n. over til å bruke torv.

bex,y-ir_or 2 febr. 


0.R. 21.00.
Oslo P:71-1:JiGuevud Wie1er et potetrasjoneringen

vil begynne d 2 februar.

Ulykker.

O.R. 07.00.
Don iJa sdnn ti. IllertenHansen på Vallb om-

kok igår ved

Den 22-4rige Bernt Evensen fra Gjersvik er omkom-
met IcÅ fjellet.

Nor e vandt med_Lyskland.-

O.R. 18.15
Den sköytelan6skomio4mellom Norge og Tysk-

land i ble avslutte;; i eJctermiddag med seier for
Norge 99-49. De norske deltagero vandt 500, 1000 og 1500 m.,
T.2ysklah5.•5000 m. Tidene var mindre bra.

Do no2ske deltagere var: Hans Egnestengen, Finn Hodt,
Godtfred Berntzeu, Eivind Wolf og Hvalby. De tyske: Gayer,
Meyer, Egerland (vandt 5000 m.) Lbdinger og Sohmidt.

"Guttene" ble igår mottatt av Reichstadthelter og
Gauleiter Reiler. Imorgen reiser de tilbake til Berlin.
Gjennom reportasjen i kringkastingen kl. 18.15 kunne vi
hbre en liten norsk heiagjeng som gjorde sitt
beete. Mskuerne var e1lers Selv Storm S!-%Tlie
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Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Vintersildfisket:
Det har vrt endel fiske inatt i Bergensdistriktene med

forholdsvis bra fangster flere steder. Vest av Aspdy skal sil-
den stå ganske tett.

Fet- og småsildfisket:
Fiske har foregått over hele Nordland fra Helgeland og

nordover. Snurpefangstene har tildels vwt meget store.

Prof. dr. L n e död.

0.E. 11.00.
Professor dr. Bernt Anker Lynge er avgått.ved dbden

58 år gammel. I 1935 ble dr. Lynge utnevnt til professor og
bestyrer av Botanisk Museum.

Savnede fiskeskö ter kommet tilrette.

O.R. 11.00.
De tre savnede Karmysköyter er i sikkerhet, meldes det

fra Haugesund. OppsyniJbåten som var sendt ut for å lete etter
dem, har funnet en og de to övrige har kommet seg ihavn andre
steder.

Landsor anisas onena kommiswer skal å kursus.

O.R. 18.00. (U., _).
Mandag et kursus i Oslo for de kommisariske

ledere innen Kurset vil vnre en uke.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 18.00.
Ettersprselen etter hest i Hadelandsbygdene er me-

get stor. Idag og imorgen holdes det hestemarked på Gran.

O.F. 18.00.
Det finns nå 45 foretagender for framstilling av

generatorknobb i Vestfold, meldes det fra T3nsbarg. Om-
setningen av torvströ er meget stor.

O.R. 18.40.
I en t-le i ,-..gkastingen ikveld henstillet en

viss hr. Finn Tr'.na til alle bönder å slutte opp om det
nydannede Eondesambuid". Tranas tale vrr mevt
utydelig, me:J 14yntes å fremgå at det ikke forelq noen
slngs medlemplikt.

O.R. 18.55.
"Verden og Vi" var viet protektoratet Bbhmen og

Mhren. Fritz Ihlen mente at innbyggerne i disse distrik-
ter stort sett kunne betrakte seg som heldige under tysk
proteksjon. På det ökonomiske område kunne de se framti-
den lyst imöte.
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N tt fra Island.

D.R. 11.30.
Fra Reykjavik meldes at islendingen Hjalmrr Björnson -

en sönn av redaktdr Bjdrnson cr kommet til Island hvor han
han har fått i oppdrag å före tilsyn med gjennomfdrelsen av
den islandsk-amerikanske handelsavtale.

D.R. 11.30.
Det islundske pristall steg i november til 175. Stig-

ningen omfattet vesentlig matvarer.

N tt fxa Sveri e.

S.R. 12.30.
Prins Carl og den franske minister i Stockholm arbei,

der for tiden med en plan om å sende franske barn på ferie-
opphold i Sverige. Man venter 300 barn i förste sending.

O.R. 11.00.
Kuldebölgin over Sverige fortsetter også idag. All

skipstrafikk på Aland er innstillet.

S.R. 12.30.
Togferjen fya kom til Köbenhavn imorges etter

en 22-timers tur, ellers normalt time.

D.R. 11.30.
Det danslk
På grunn

en tid fört for
sittav passasj
Danmark. Sake:L
imorgen aften, sv

3epay'tement medde1er:
e1iH'Jtene har Trufikkdepartementet
medsvenske regjering om tran-
i.. "Bornholm - over Sverigetil

og den nyo rute vil åpne
kon1 i Rönne vil utstede visa.

O.R. 18.00.
Elere Ive svenske frivillige står klar til å reise

til Finnland, mcles det fra Helsinki. Troppen får en ldit-.
nant som lcd(

O.R. 18.00. .
Den sv=ke legjon i ',7a1ington har på oppdrag fra

sin regjbrinb riot :J.,:enske firmaer stilles IrÅ
den arnerikar1. s=tells-ce.

S.R. 19.00.
Ruteskipc

et par hundIe.
tenfor
Hevringe lig

Finnly
til StockhoL,.
bord.

som avgikk fra Visby tirsdag med
i'remdeles fast i isen
mat omhord. Utenfor

)3isbryterhjelp.
os "Heimdal" ventes först

63 finnsko barn befinner seg om-

S.R. 19.00, ~lig)
Det . =Ice?) ski "Polaxis" på 1600 tons ble idag

fullstendig igt ved ild i en svensk havn.
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N tt fra Sven e.

S.R. 19.00.
Den evenske regjering har utferdiget smqige bestemmel-

ser fox årets studentereksamen. Eksamen vil bli avlagt tidli-
gere enn vanlig under hensyntngen til milit-srtjeneste.

D.R. 20.45. ,
Den fihnske avis Ilta Sanomat skrive± oth den svenske

imbtekommenhetved innkjp av 1eVnedemid1er for Finnland fta
Danmnrk, at denne gestus viser sand nordisk ånd.

D.R. 20.504
Den svenske levnedsmiddelkommisjon meddeler at det i

1941 ble innkjøpt 1 mill, kg. egg fra Danmark.

N tt fra Danmark.

D.R. 20.50..
Fra 1 februar skal det avleveres smörrmerker på al1e

danske restauranter og bevertningsteder ved servering nv retter
som inneholder over en viss mengde smörr. Bestemmelsen gjelder
også sm6rrebrt5dsautomater.

D.R. 17.35.
I Folketingets möte i ettermiddag ble det framlngt

et forslag til forlengelse av funksjo=loven for 1 år.
Landbruksministeren framla et forslag til endring i og til-
legg til loven om landevinning. Forslaget om handelen med
smr og om utfrsel av egg ble vedtatt og er sendt videre
til Landtinget. Nytt mZte vil senere bli bekjendtgjort til
medlemmene.

Landtinget holdt fire Wter.

D.R. 17.35.
Justisdepartementet har idag sendt ut en oppfordring

til landets politimestre om pånytt å gi tillatelse til vogn-
tog drevet med generatortraktorer. Oppfordringen er sendt
med eikte på vanskelighetene for mattransport.

D.R. 17.35.
Den nye luftrute mellom Köbenhavn og Jylland ble

'Ic)net iformiddag. Fokker-flyet "Kronprinsesse Ingrid" fore
tok den förste tur.

D.R. 17.35,
.hus belysningsvesen har sendt ut en oppfordring

til forlid'rukerne om å nedsette gass- og elektrisistetsfor-
bruket. Hvis ikke forholdene bedrer seg om noen dager vil
skolone bli stengt.

Kulden fortsetter å volde vanskeligheter for trafik-
ken. Alle disponible isbrytere er satt inn for å holde rute-
ne åpne, og det har lyktes å få en forbinnelse istand mel-
lom Svendborg og Rydköbing over Vemmenes. Alborgs privatba-
ner har innstillet driften.

Kulden har også krvet tre ytterligere dødsfall.



6.

Radiosendin er torsda 29 'an. 1942. Nr. 281.

N tt fra Finn1and.

I.L. 17.35.
Det finnske kommunike melder idng om arti1lerivirksom-

het og om avslåtte russiske angrepsforsök på Olonetz-nesset.

S.R. 19.00.
Hdsinki hadde to luftalarmer ved middagstider hver på

et kvarters tid. Det ble ikke sluppet bomber.

D.R. 11.30.
I Helsinki har man gått igang med forholdsreglex for

å minske gassforbruket.

Vrvarsel. 


S.R. 22.00.
Vestkysten og Wtnern-

området:
Fxisk, byget vind. Noe sne. Ingen vesentlige temperatur-

forandringer.

Hele Norrlands
fjelltrakter:
Frisk vind. For det meste oppholdsvmr. Koldt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



1.

Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 281 & 282.

(Fra B.B.C. s lyttetjenesteQ.

Radiosendin er torsda 29 'an. 1942. Fortroli .

N tt fra Nor e.

O.R.
Redaktdr.Håkon Torsvik i Bergens Tidende tråtte tilbake

igår, Meldes det fra Bergen. Han vil bli etterfulgt av Schreiner.
Redaktör Johah H. Eriksen i Morgenavisen er blitt er-

stattet av Erling Nordahl.

N tt fra Finnland.

Lahti.
En rapport over Karelens_rekonstruksjon, som ex fore-

lagt den finnske regjering;analår tallet på ödelagte hus til
5000. Gjenoppbyggingen beregnes å vilde komme på 5.6 milliarder
finnske mark.

Kare1en står fremdeles under militær administrasjon og
det vil neppe inntre noen forandring med det förste. Av den
halve-million innbyggere har bare 80.000 fått lov ±i å vende
tilbake. Transportvanskelighetene for en eventuell sivil be-
folkning er uoverstigelige.

Radiosendin er freda 30. 'an. 1942.

N tt fra Nor e.

O.R.
"Fritt Folk" skriver i dag under tittelen: "Folkefelles-

skapet: Vi kan allercde se et glimt av den nye orden og av
det nye Norge som våre ledere så samvittighetsfullt bygger opp.
Det kan sees i mange små ting som utfdres av NS' medlemmer
og i den ting at tusener av norske frivillige forlater sine
hjem og sine kjære for å risikere livet i kampen mot den
forferdelige fienden som truex oss alle. Artikkelen ber
folk hjemme bidra med å samle klr til norske soldater ved
fronten.

N tt fra Danmark.

D.R.
Byggedirektoratet har utstedt nye bestemmelser med hen-

syn til omsetning av jern som bare vil bli omsatt i de mest
nödvendige tilfeller. Direktoratet vil selv avgjöre om et
planlagt prosjekt er nddvendig.

tt fra Sveri

S.R.
Det svenske dampskip "Heimdal" og det finske skipet

"Azoturus" som ble sittende fast i isen på vei til Stookholm,
er kommet lös ved egen hjelp og ventes til Stockholm i dag.

v-vvvv VVVVV vvvvv
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Oslo Radio i da

Fra kl. 14.00 til litt over 18.00 overfbrtes Hitlers
tale direkte. Deretter fulgte de tyske nyhetene fra Oslo,
slik at de norske nyhetene ikke kom fdr 18.30. Mottagelsen
var under siste delen av Hitlers tale og under de umiddelbart
etterfdlgende tyske og norske nyheter utsatt for de vold-
sommeste forstyrrelser slik at begge disse sendingene gikk
tapt. Etter de norske nyhetene, ca. 18.45, sendte Oslo igjen
Hitlers tale, denne gang et utdrag på norsk. Som fblge av
det gikk "Den aktuelle sending" ut av programmet i dag.

Stor mbnstrin i Oslo sdnda den 1. februar.

Tusener av tilreisende ventes.

Til stormbnstringen i Oslo sbndag den fdrste februar
ventes tusenvis av tilxeisende. "Minister" Lippestad har
fffar gitt ordre til at det skal opprettes et inkvarterings-
kontor som skal sdrge for at alle gjestene får husrom,' Det
skal settes i gang et stort apparat. Alle som har anledning
bedes ymre behjelplige med å motta tilreisende.

To norske k stbåter senket.

O.R.21.00.
Det er innlbpet melding om nye norske ofre for den engels-

ke piratvirksomhet. På nytt er to fredelige norske kystbåter
senket. Denne gangen er det Tromsdbåten "Våland" og Finnmarks-
båten "Ingdy". Seksten kvinner og menn og sannsynligvis også
barn er omkommet ved denne senkningen.

Folkeskolene lukker å runn av kullman el.

O.R.21.00.
Folkeskolene i Oslo vil bli lukket i fjorten dager fra

fdrstkommende mandag på grunn av kullmangel.

Ekstraordinmrt f lkestin for Oslo o Akershus.

O.R.21.00.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innkalt til ekstra-

ordinært mdte i Oslo mandag. Ordfdrerne og andre er innbudt.

N e re ler for k'd ved fullmakt å Vinmono olet.

O.R.11.00.
Vinmonopolet har vedtatt nye regler for kjbp ved fullmakt.

Heretter kan ingen kjbpe varer på Vinmonopolet for fullmakt
uten samtidig å kjdpe på egot kort. Legitimasjonskort må vises
fram. Fordvrig henvises til dagspressen.
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Fiskerimeldin .

Om vintersildfisket forelå det meldinger om fangster
som var gjort av drivere.

Om fet- og småsildfisket meldtes P4t det siste uke ble
tatt opp 14 946 hl. Snurpere hadde fangster på opp til
1600 hl. pr. båt.

"Den nas'onale time".

O.R.19.00.
Programmet i "Den nasjonale time" i dag vari

Tale om nasjonalsosialismen.

Kringkastingskoret sang.

En hirdmann talte om hirdappirantoppl=ingen: Ved,-
kommende fortalte at målet var: - Et norsk folk som er gjen-
nomsyret av nasjonalsosialisme.

Radiokoret sang igjen.

En person uttalte at det er særmerkt for den nye tid
i Norge at så mange stillinger i dag innehas av unge mennes-
ker. Grunnen til det er ikke at man mangler erfarne folk, men
at det er ungdommen som har kjempet beiugelsen fram i et for-
rykt demokrati. Disse unge mennesker har fått erfaring, de
er blitt herdet. Derfor klarer de oppgaven. Den nasjonale
ungdom harsjerer fram over hele landet, den marsjerer i den
samme takt.

Sveitförer Jarl Berge talte om: Hvordnn de unge kan
settes i arbeid.

7, Kapellmester Willy Johansen underviste oss litt om
hvordan vi kan lære å synge.

N tt f:ra Danmarka

D.R.11.30.
Mangelen på isbryterhjelp i jresund gjör se2 fölende.

Fergen nbenhavn Malmö er innstilt i dag, men det er mulig
3t den kommer i gang igjen i morgen. I går var den utsatt
for store forsinkelser.

D.R.11.30.
Fra 1. februar gjelder nye bestemmelser for ervervelse

av siktebrödsmerker. Samtidig blir vekten av brödeb nedsatt,
og naturligvis også prisen.
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N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Ministeriet for offentlige arbeider har gitt 5,8 mill.

kr. i tilskudd til vei og gatearbeider i by og land. Det
er nå i alt ydet tilskudd på tilsammen 38 mill, kr. til det-
te formål.

D.R.11.30.
Ikke bare vannrör, men også sentralvarmeanleggsrör er

frosset i den sterke kulden som har hersket i Danmark.

D.R.20.50.
Folketingets finansutvalg har på möte i dag gitt sitt

samtykke til at det brukes 25 mill, kr. til innkjöp av kull,
koks g annet brenne.

11.11, •• • ••••

N tt fra Sveri e.

0.L.11.00.
Skipet "Heimdal" som var på vei til Sverige med finske

barn, sitter fast i Östersjöen. De ombord=ende trues Med
matmangel. Unnsetning skal sendes med fly.

S.R.19.00.
Forhandlinger om en ny handelsavtale med Finnland opptas

i Stockholm neste uke.

S.R.19.00.
To gruvearbeidere i Kirunnavarre er omkommet ved en gruve-

ulykke i dag.

S.R.19.00.
Hele Kirunna har vært uten elektrisitet siden i ggr morgen.

Irsaken er brudd på en kabel.

S.R.22.00.
Den 9. februar begynner forhandlingene i Budapest om en

ny handelsavtale mellom Sverige og Ungarn.

S.R.22.00.
Isbryteren "Ymer" er i dag kommet inn til . •. ? . med

fire dampskip.

S.R.22.00.
"Stockholmstidningen"s flygemedaljefor 1941 er tildelt

Thorvald Anderson. Han fikk også stipendietp4 kr. 1000 ••••

S.R.22.00.
A/gStora Kopparbergs nettoinntekt i fjor var 10,16 mill.

kr.
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Nytt fra.Finnland.

S.R.19.00.
Den finske båten "Tornator"

farvann. Beseningen som var på
va72 det förste dies-e1motorfartby
hos Burmeister oz Wein.

er gått på grunn i japanske
36 mann, er reddet. Båten
i verden. Den var bygd

Vmrv&rsel. 


S.R.22.15.
Vestkusten

Vnernområdet

Södra Norr1ands
fjelitrakter

-Xjelltrak;Ger

Moderat til frisk vind.
Snbbyger.
Uforandret temperatur.

Svak vind.
For det meste oppholdsvær.
Kaldt, men noe mildere etter
hvert.

Svak vind.
Oppholdsvær.
Sterk kuide i natt.

Svak til moderat vind.
Oppholds=.
Kadt.

vv-,;'vv VVVVV vvvvv
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