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Nyttårshilsen fra H.L.
I det år som er gått, har Tio7..S' -11-jeFuriEFoTit tatt på seg større oppgaver og

vunnet større seire enn noen gang tidligere, bå,de i den sivile og den militEere kamp.
Dette har bare veert mulig fordi det er blitt vist et samhold, en disiplin og en offervilje
som aldri før under krigen. Hjemmefronteog folk er ett.

Hjemmefrontens ledelse retter en varm takk til alle kadrer for denne innsats. Den
har kostet tunge ofre. Med smerte, men også i stolthet og dyp takknemlighet Minnes vi
dem som har gitt sitt liv i kampen. Vi sender samtidig vår hilsen og takk til dem som
har ofret frihet og helse i kampen for den felles sek. Deres eksempel skal mane oss til å
føre kampen videre i den samme ukuelige og tillitsfulle ånd. Hver mann skal vite at hans
sidemann i rekken er uten svikt.

Ute som hjemme har  194h  brakt avgjørende soire.  1945  vil bringe avgjørelsen og
seieren, Men det nye år vil også stille større krav til oss. Vi må slutte våre rekker.
Hver kvinne og hver mann, våpenløs eller vepnet, må gjøre  sin  plikt fullt ut. Vi er for-
visset om at det norsko folk i enighet også vil bestå denne prøve, og at det vil bevare
den samme demokratiske disiplin som her vært vår styrke i kampen, når vi legger våpnene
ned og tar fatt på gjenreisingen av et herjot og utarmet, men fritt og folkestvrt land,

vV--

l 9 4 4.
1942  har lenge stått for mange soM-h7Yae;Fiiiiktet i hjemmefrontens kamp. Det var 4a

bererne og . kirken kjempet sin heroiske strid. Det var da rikstinget ble torpedert.
På grunn av sine alvorlige nederleg i det foregående år, måtte Quisling holde seg i

ro i 1943.  Ingen vesentlige politiske fremstøt ble gjort. Derimot lanserte Terboven den
,"nasjonale" arbeidsinneats. Kampen mot den ble ulike vanskeligere enn de foregåendo kamp.
per hjemmefronten hadde ført. Den viktigste årsak ver at det ikke lengen var eh mindre
intellektuell stand som var angrepet, men den uorganiserte masse. Videre øynet folk  ingen
slutning på krigen, og familieforsørgere ville ha vanskelig for å "gå under jorden" på  u-
bestemt tid. I Oslo og omegn ble motstanden riktignok snert rpd, men utover landet og i
småbyene ble ikke arbeidsinnsatsen sabotert i nevneverdig grad. Stemningen ble i det. hele
-temmelig slapp utover vinteren, og i de første måneder RV 19h4  ble fronten utsatt fpr  sterk
pågang. Den frie presse og andre av våre viktigo organer ble revet sterkt.opp.

Men i mars kom omsleget. Da trådte H.L. åpent framog mante til karv mot AT. Kam-.
pen kulminerte som alle vet med det dranatiske registreringsforsøk av 3 årsklasser
ten'av mai et forsøk som med glans ble slått til jorden. Spennende uker- fulgte - tUeen
vre  av ungdom måtte dra på skauen. Hjemmefronten måtte skaffe husly og mat. Det var  be-
tingelsen ,for at ungdommen fortsatt kunne holdee unna makthavernes klør. De unge  fikk  e
Mange aealistiske bevis på hjemmefrontens vilje og evne til h.hjeIpo, bhde ved eprengnin•
gen av registreringskontorene og.-rrnekiner, •og ikk(eminst ved det dramatiske "kortkuppet*
da det nødvendige antall rasjoneringskort ble sikret,
• Et veldig organisasjonsarbeid tok til, og do store oppgaver ble løst ph en  slik

'mhte at nazimyndighetene helt måtte gi opp arbeidsmobiliseringen. Resultatot var en strh-
londe seir for H.L. Ved sitt klareyn før kampen, og sin ledelse RV den, skaffet den seg
hele folkets tillit og bie anerkjent som den suverene ledelse på hjemmefronten,

Kampen hadde i seg selv stor verdi.  elVlenignann ble trukket-inn i hjemmefrontens arbeid
på 'en ganske annen måte enn før, Enhver eom ville, fi.kk ein  ehense._

Det skulle snart vise seg at ungdommens vellkte kamp skUlle få videre følger. Deh
øvrige del av folket følte seg forpliktet på'grunn.av do unges innsats. Kampgleden smit-
tete og ble også stimulert av invasjonen i Frankrike. Den "nasjonale" arbeidsinnsats fikk
dødsStøtet. Nå ble den sabotert over hele linjon, og tllrike rømninger. fra anleggene har
siden redusert arbeidskraften ytterligere. De tyske . befestninger og anlegg fikk ingen. -
narek arbedskraft i invasjonshret. Såvidt vi vet her intet ennet okkupert lend klart å
knekke den tyske arbeidsmobilisering. Dermed er ikke sagt et andre folk ikke kunne ha
gjort det samme under lignende forutsetninger..

Ogsåandre deler av frenten ble stimulert ev sommerens seir. Boykotten av borger-
vakten ble sågodtsom fullstendig overalt, H.L,s slagord: "Skel det veere borgervakt, skal
et-reere vakt over borgervekten" er blitt realisert.

De  svake etender fra  1943  her stort sett tatt . revensje i år. Dette gjelder i før-
ste rekke tannlegene, som helt har holdt sin front. Også juristene og handelestanden har
be'ere.a  sine posisjoner betydelignge steder under hard pagnr fra mekthaverne.

I  1944.har  ogsh de norske hjemmertyrker ghtt over til offensiven.  De  aksjoner som
ble-foretett i forbindelse med AT og arbeidsmobilieerr e  r, bidre sterkt til  a  styrke ung-;



dommens motstandsvilje. Neste skritt var aksjon not bensin- og oljelagre, og siden har
det gått slag i slag. Krigsviktige anlegg RV forskjellig karakter blir angrepet hver ene-ste natt. Sabotasjeavdeling-ne har satt seg i respekt hos,tyskerne, son etterhvert har
måttet gå til vidtrekkende sikrIngstiltak, evsperringer, forbud, ø1:-et vekthold esvs. Men
ingenting hjelper mot sRbotørenes enestående mot og dyktighet. Det ser Ut til at de
rer e t,a det de vll'ta. Når sabotørene er blitt så populwre, skyldes det at de R"ksjoner

"deletar rtter-deg utelukkende mot krigsviktige mål, at de er ytterst hensynsfulle
motnorsk,lov og eiendon, og åt akejonen blir utført med elegenee og.dristighet og nesten.uten

Det er bare en rettferdig hofinør til hjemmestyrkene når vi sier at deMes innsate har
preget.hjemmefronten i.høst. •

Iføsten innledet også frigjøringen Rv Norge. Russiske styrker befridde i.slutten
av oktober Kirkends, og senere har de med støtte av norske.styrker renset hele Sør-Varan-
ger og Varangerhalvøya. Det er for oss don viktigste hending dette året. Men Vi haregså
fått føle at frigjøringen blir dvrekjøpt. Hele FinnmPrk og deler Pv Troms er lagt ødo av
tyskerne.

Deportasjonen og ødeleggelSen i'Finnmark stilte ikke bare den direkte rwnmede be-
fOlknIng.i en vRnskelig situasjon. Også den øvrige befolkning ble satt på hård prøve.
Alle ville gjerne hjelpe sine nødstilte landsmenn, men det var.klart at hjelpen  ikke  i

erifesentlig grad mktte lette selve deporteringen. Det her vært en stor tilfredsstillelse å
konstatere at hjelpevirkeamheten er blitt ledet etter de nasjonale linjer som H.L. trakk
opp,. Denne disiplin lover godt for de nyo slag som må utkjempes.

Når vi nå ser tilbake på 1944, har vi sviset- ingen grunn til å skanme oss. Vi har
sett at folket, tross de pessimistiske spadommer son kom til uttrykk ved årets begynnelse,
er like offervillig som før, ja kanskje ennå m2re, Det gir oss ro og tillit for det år
som kommer.

18.12.44.
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Vestfronten. Som man.kunne vente ble kemppausen ,,,adhen-.9.ysnittet RV rent forbim.
gende Tal:a"Zt-å-r7"--Et nytt forsterket press srette inn i 1, emerkenske -rrAs sektor 1,annen
uke av desember, og har.brakt genSke gode resulteter foran Roer-elva, særlig i området ved
Dftren. Foreløpig er de andre styrker ved Aachen-fronten, 9, amerlkanske arm6 og deier av
2.-engelske, holdt tilbake, mendet.som foreligger on.deres oppmarsjbevegelser tyder på
at.det.er hensikten a kaste Clem inn i et støt over Roer når i erm har kjempet  seg fram
til gunstigere utgangsstillinger i den sørlige sektor, .

I Saar-avsnittet haT 3. amerikanske arm6 vunmt ytterligere torreng bade på venstre
fløy hvor brehoene over Saarelva mellom Merzig og Saerlautern er ytterligere utbygd og .
Saarlautern definitivt renset, og på høyre fløy hvor amerikanerne ever Sarreguerdnes har
sttt videre fram not Zweibrücken, som holdes under Operesjonene har her
særlig interesse rg',/- man sammenholder dem med bevegeleene i det tilstøtendefrontavsnitt 1
sørøst, i det nordøstligste hjørne RV Alsace. Her her 7, =erikRnske arn6 gjennomført  en
meget vellykket offensiv i nordøstlig retning fre. linjen 2'GrasbourgeSeverne og har ved
erohringen av itageneu, Weissenburg, Lauterburg og Seltz befriUd det meste av*det franske
territorium som ennå var phetyske hender, Viktigere er det a denne. operasjon har skapt.en
ny alvorlig invasjonstrusel mot tysk onråde langs grensen der den Larisruhe-dmrådet bøy-
er skarpt av mdt vest i retning ev Sear. YINelssenburgeporee'' er en RV de klassiske inn-
fallsveier til Tyskland med det lavlendte, åpne område mellom Rhinen og Pfnzerwalds hs-
rygger, et punkt hvor det tyske grenseforsver ikke kan stette eeg til naturlige hIndringer
i flerm av elver eller fjell; støtretningen vil gå parallelt med Rhinen og Pffilzerwald. Pg
50-60 km. nord for grensen ligger et så viktieIndustrisenteen son Mq.nni:eim - Ludwigsinfen...
Selve lavsletten er riktignok ikke bredere enn 30-40 km,, sa det er ikke lett for angrie.
peren å utvikle sine overlegne styrker; mRn nc. vel ogs regne nd at Siegfriedlinjon er
sterkt 'utbygd i dybden i dette.ome.i-de hvor den viker ev frR Rle;.nen Naturforholdene er
imidlertid'ikke slik' i Pfelz et rnn i valget -v rtngrepsrdtning bundet til selve Rhin-
sletten; langs hele fronten freegrenseukneet til Saae.er det mUlig å utfolde et betrakte-
lig offensivt trykk. Noen rask utvikling RV operasjDnenc kan mRn riktignok neppe vente
seg når emerikanerne nå hRr f?tt føling ned selve Segfriedlinjen,'nen denne nye front i
eller like foretn de tyske hovedstillinger vil sti.yee økt.c krgy ii =tysk nItteriell o"g tyse
reserver,.for tyskerne via. neppe her.mr enn feren Ruhr 'eeene  eepei  terreng og trekke seg .
"elastisk" tilbake. Et alliert gjennombrudd ned påf, epp mot Mainz-Frankfurt-
området ville representere.en.dødelig trusel mot hele ee-eo Rhinforsvars sørflanke,

I. CelMar-Rvsnittet har tyskerne ydet et temmelle ferever og har endog
sett inn motstøt; det er imidlertid tydelig at det her bele 3r tlo om lekale eksjoner,
n~est i den hensikt å holdo retrettkorrideren for den retieerende Veeeser-Rrm6 åpen og
vinne tid.

Idet det-L.e skrives kommer det neldine om et tyskerne hr satt inn on større moteffen-
siv i området sør for Aachen og på et per steder hr,r trergt jenn ever den beleiske og
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emburgske grense, ..De rapporter som hittil foreligger, er så knappe at det er vanskelig
å gjøre seg opp noen begrunnet men3:ng om omfe.nget  av  og hensikten med denne operasjon# den
første virkelige motoffensiv tysketne har satt i gang siden den mislykte aksjon mot ameti•
kanernes flaskehals.vedAvranches i begynnelsen av august. Støtet er satt inn i Eifel-
avsnittet, en front . som de allierte har ofretemeget liten oppmerksomhet, da tertenget her
ikke byr pa synderlig gunstige betingelser fdt en offensiv inn på tysk område og dot ikke
fins viktigere strategiske objekter før langt bak'don nåværende frontlinje. Det er vel
de forholdsvis svake allierte-styrker i detto avsnitt som har fristet tyskerne tiI

e't mot.støt, men hva den videte operative hensikt med aksjonen kan veere, er ennå uklart. Soen•
viktigere iciLl av militeandustriell eller kommunikaSjonsmessig-art i neerheten av front..
linjen fins heller ikke pa vestsi4en; det eneste matte Veare om det er tyskernes hensikt å
bøye av mot nerd i et støt not de allierte Aachen-arnåers sørflanke og eventuelt mot Liåge.
Noe felttog i Ardennene kan neppo stille seg som.noen 1)kkende oopgave. Det er mulig at
motoffensiven er et uttrykk for at_stillingen i Aachen...avsnittet under det sterke ameri
kanske press er begynt å bli prekror for tyskerne, siMc at de• for enhver pris har funnet
å måtte gjøre en diVersjonsmanøvre ng hvis enstørre amerikansk aksjon ved Aachen har
vztu.t foreStående,ekan nok det tyske initiativ•bringe en viss ferstyrrelse 1 oppmarsjen og
planene og dermed gi fa: avlastning, Man må imidlertid stille seg meget tvilende til tys..
kernes evne til å gjennomføre: en større offensiv aksjon mot de voldige allierta styrker i
Aachen-avsnittet; det or også mulig at rent moralske grUnner har spilt inn og krevd tysk
offensiv virksomhet, selv om dens resultater må bli begrensede både i tid og rem når over• .
raskelsesmomentet er'..ferbi, og selv-om.de mb. bli meget kostbare; tyskerne ereikke.. lenger,.

. i den situasjon at de kensløse Md sine reserver.og sitt materiell; deres enesteechanse .. '
til å trekke avgjørelsen ut, synes å ligge i.en defensiv, såig oppslitningssttategi, støt
tet til utbygde festningslinjer, , ..

Luftkrigen. Den allierte flyinnsats i ve.st.ha'r -1 det siSte veart av større omfang
enn i cre Te.FeWriae uker;. det skyldas340.1, at Vlærforholdene Ved overgangen-fra høst til
vinter er blitt gunstigere. Foruten på den taktiske understøttelse av markstyrkene ligger
hovedvekten fortsatt påbonbingen av trefiknutepunktet eg oljeindustri. :Den tyske jager,..
motstand  ,ar  spredt og-tilsynelatende nekså tilfeldige•- re'. grunn av dealliartes nagge-. .
•dobbelte overlegenhet under de store:angrep blir de tyske tep store; de elliertes or fort-
satt meget små, de Iigger på et helt.annet plen.enn.tapene under ettervinterens og varens
ve143,ge luftoffensiv met,Tysklend og dc, besette emråder i vest. . . .

.- tf Østfronten. I Ungtn or den viktigste hending russernes gjennombrudd i de.tyske
stiliin7e7-15K-Frefrenten nord for Budapest, mellom Donau-kneet og den tsjekkoslovakisko gronise.

. Her brØt den tyske motstand semmen for et•ruesisk engrep som bl.a. førte til
orob,ringen av byen Vats den 10. desember og utløete et russisk engrep mnt Budapest fra
nord-, -santidig somoffensiven mot byen ble gjenopptatt fra øst og sør. Tyskerne gjør ennå
hår nekket motstend i den ungarske hevedsted, mon slik situasjenen her, utviklot seg på
fla kene, Gr dens &jebne beseglet.

t  Også j. det sørlige lovakie går•russerne fram, et fektum sem er seerlig interessant
på bakgrunn avneldingene om at Krakow-ftontenettet elt å dømme blir et av tyngdepunktene
i en russiske vinteroffensiv. Den ken sette inn nar sem helst (ifjor begynte don for
al. or ved juletider), og 'operesjonene i. Kråkow.,-,onrådet v11 ikke bere betegne en høyst
alorlig-truse1 mot det øvreschlesiske industt,lemråde, men også (i sarbend med operasjo-
ne4e i Sørslovåkia) true tyskernes slevekiske armåer med omfetning; allerede ni. ligger
SI4vakia som en franskutt tysk bestioni Gt. russisk knipeteng nerd og sør for Kerpateno.

i Ital.ia .Erobringen av Rvenna den 5. desember dannet opptakten til en nec mer be-
vegelq TEriging i den østlige sektor av den itelienske front. 8. britiske armå har
bI.a..inntatt Faenza og her rykket 5 km. ferbi den i retning av Bologna.

Detsfjerne Øden. Amerikanerne har gjennemført en ny dristig operesjon på Filip-
pl;nene• Ve ' n Te.d7erig—på Øya Mindere som ble meldt dene16. desember. Ved dette kup
har amrikanerne trengt igjennom hele øygruppen og- satt• seg fast på en av dens vestligste
øyer, like sør for Luzon med den viktige basiS. Manila. • Opei-esjonene Inr hittil-fOrløpet
meget gunstig; emerikanerne her tatt hovedsteden Sen Jeså og står nå 11 km..vest for den,
mens de har hele den sørlige del av  øya j  sin hand. AtaMerikanerne.uten ennåa .ha tatt

"hele Loyte kan støte fram gjennom hele arkipelet eg sett.eeseg. fest på vestsiden, vitnor
om deres knusende overlegenhet til sjøs og i luften, for•ferbindelseslinjena skulle ligge
neget utsatt i disse trenge l'arvenn. Og iild flvolasser pe Mi.ndoro ken merikenerne retto
en.alverlig trusel ikke bare'mot Manila, men ogseemOt'den jepenske skipsfart i Sørehina-
havet, .

vVv
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ker og myndIgheter. c

Fracik: il- Ved to dekr eter  av  19 og 20 september i ar trgff det franske krigsmini sterium
L±esLeii.melsey- om overføring av innenriksstyrkene FFI til hnren. Dekretene slo* fast at

.PF1 . rar en ael av den franske forsver smakten og bestemte pt FFI sicune ga over i hnron
»elik som do var, med sine une v pen og s ine egne befalin1.smenn. Distriktekomandoene
skul I e overta korririle.7(17ari;-men-sTaeiTa-skUTn. -1,07-ST:ei=k-4S—Tred-ol'frserer fra FFI, Soldater
o screr skulle. ha .samme rettigheter som i den regu1nre erneen. Dekretene førte til
addel dx øltei ser mellom Regjeringen og PFI om enkeltspør,smr1, men overføringn skjedde
noksa snart i full.ferstaelse med ledelsen av.FFI, D G Gaulle støtter seg som kjent pa dcn
franko mdtstandsbevege1sen . FFI løser idag viktige militePTe oppgaver til avla'stning for

.do regulnie allierte armeer i Fronkrike. Det er FFI som holdor de tyske styrkene
pa ,estkyster av Yrankrike isolert •og hindrer at de gjør noen skade. Alle vernede styrker
fra okkl.pasjonstiden'tr. inn under krigsministeriets dokreter og kan komme inn" i den
ske for s. arsmakten, men kegjeriligen vil ikke godkjenne vernede styrkor utenom hnren og po-
litiet^ De eom ikkevil stille seg under hmrens kommpndo, ni levere fra ses sine vikpen.
R-egjeringeri har .hatt visse vanskeligheter ved a gjennomføre denne be stemme] son, *Ine det
ser ut.; cil at vanskolighetene n i det vesentliga  er  overvunnet.

Be1gla. Den belgske regjering gikk en helt r nnen v ru fu n franske. Den bestemte at
TrirL'isstyrkene Skulle oppløses o innlevere sine v - ,n- ti I politiet. Utskriving;til en
ny beigisk hper skulle sa skje eTterpa. -be heftig mot
dette, ikke minst fordi de mistenkto Regjeringen for elapphet i oppgjøret med kollabora-
t:'reno og aet kom til alvorlige konflikter med myndigbetene. Det var imidlertid av av-
gjørende opprottholde ro og orden i Belgia og de allierto støttet
Regjerin8,e.a.: innenriksstyrkene gikk deretter medpr. innleverc sine vapen til dc
erte myndighe:ter og det ser nt ut til at krisen er over.

OpPlyaningene fra er enda sts usikre at dot ikke er.gadt k si hva son har
3kjer "De greske innenriksstvricene har irldiertid statt splittet under okkupa-

sjonon: og har delvis  sUs,ss  med hverandre endog mcns tyskerne stod i lcuidet. De gresice
mili ol Sani'saejdneng he r ogsk vinrt politi ske kamporganisa sjoner og det ser ut til at det
e- ca genaot politisk konflikt som n; innleder frigjøringen i d. t ulykkelige

er SituasjOnen.heldigvis •forhnd helt itr, De nerske hjenmestvrkene
en del 'av.den nor ska forsvarsmakten.og ønsker apenbart •re det. - De: hur•

oppgayer.i', Iøse bade under okkurasjonen -og .under frigjøringen.pg den
gangs:tiden som Qn viktig del av de norske forsvarsetyrker under ledelsaav
Overkorrunandb:, Norge blir intet Belgia og intot

vVv

Sro"Fdrr'Onren
Ital-nm-erre73t":-Kirkene e
Hammerfeet - Tranwø

260 km
220. " "

Tromsø -:Trondheim 86d 19.,: " . "
Trondbeim - Oslo 390 " "
Bergen Osla 300 "
Oslo - , 800 " "

Stillehavet,
"SaTi. Tiaiiv*„1.3950 "
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Handelsflatens krig og fremtid,
oiri TyWrnes n'ye vå'pen, i de truede områdene må de være en meget

sterk nervepåkjenning, fordi hvert sekund av livet kan vmre det siste. Et liknende nerve .
slit, bare enda verre, har sjøfolkene måttet gå igjennom i hele denne lange krigen, For
oss landkrabber er det umulig å foretille seg de farer og redsler som sjøfolkene er

qg-ge officielle data omkring handeIåpåten.,§- krig,kan bare gi et fargeløst inn.
trykk av denMenneskelige.innsats og storhet soM hos ' lem som-valgte "dekk og dørk, d.tt
eget arbeid" tll å føre krig med. Men'inntil vi får en ny«tkildring av "Tår mre og Vår
makt" f4r Vi likevel nøye oss.med det imponerende inntrykkåOm de tørre data kan gi oss.

Haddeskerne fått tak i hele den nors4 flåte ved crierfallet på Norge, ville de
gjort et enestående kupp, og:tyskere og quislinger brUkte både løfter,og trusler 'for å få
tak i de skip som ikke var hjemme. Siste gang i mr 8 1942, men hver gang like forgjeves.
Isteden hadde tyskerne øket sin fiendes makt. TrasS tapene i den tid Norge var nøytralt,
det var 120 000 tonn og 600 mann,.var fUten bygget opp igjen til førkrigsnivå den 8 april.
Ved  overfa1let fikk -eyskerne has på-e1ler tek i ca. 1 mill. tonn, men Storbritannia fikk
eA ny edliert: 870 fartøy på'nnre L. salt, tonn og 30 000 sjømenn av de beste i verden.
Med tanke på invasjdnen ble flåte og Sjøfolk krigsmobilisert i mars 1944, men inntil da
ha,dde dat wert en frivillig sak å seile. Oppgavene var store og flåten vår fylte dem vel,
det norske,f1agget vaiet stadig oVer Kanalen under evakueringen av Dunkerque og pløyet
store hav Med.forsyningler inntil gjengjeldelsen.kom mad Kanalfart den andre veien. Det
va,r et norsk-fartøy som satte de første sjøtransporterte soldater i land på fransk jord,
og et nersle fartøy var det-førete som kom inn til de befridde Antwerpen, I og for seg
spiller det liten rolle hvem som kom f'ørst, mon det er symbolsk for innsatsen. Britiske
sakkyndige har brUkt så store ord som at forsvaret av Storbritannia i 1914J0 hadde vnrt u-
mulig uten den norske handelsfUebe og et den betydde mer enn en hmr på 1 million mann,
Vi må huske at Storbritannias krigsberedskap vwskralt den gangen og at amorikansk hjelp
i form av Liberty-fartøy først kom til fra sept: 194.3 :'940-41 transporterte norske
tankskip 40-50 % av den bensin og olje 3on Seorbritee ea trengte. .

Hva flåten har betydd for de allieales krigføring den også betydd for frigjø-
ringen av Norge. Dessuten,har den gitt oes en sterk stilling blant de allierte, og det
viktigste er kanskje at den her skapt et grunnlag .for hele.det frie Norges eksistens under
krizen. Ved hjelp aV inntektene fre handelflåten har vi kunnet bruke 450 mill, kr. til
forsvaret, dov,e, an liten vel utrustet hme, bygge ut krigsflåten til 60 fartøyer (13 kom

e seg unna fra Norge) og nyskape et f.1yVkpen som Ar det nest største blant de okkuperte
landene. . I Sverige.er det nmr på 30 000 flyktninger som ikke e noen snrlig byrde for
asyllandet, Sjøfarten kunnebetale 30 millkrfor dem i 1943. Videre skal staten ad-
mini±reres og 250 mill, skal betales for renter og amnrtisering på utenlandsk gjeld.
Inntil utgangen av 1943 hadde okkupasjonen kostet oss L.,5 milliarder kr6 i tap, krigførin-
gen bare 77 mill. , og flåten har store inntekter og tilgodehavender i fremmed mynt som
blir av veldig betydning ved gjenoppbygningen,

Bak flåtens'seilas står den veld3gG arganisasjonen Nortraship, "The Norwegian
Shipping and Trade Misslon", Den ble Skapt for unngå at britene la beslag på den norske
flåte som de hadde gjort det med den danske, En komite av modlemmer fra legasjonen i Lon-
d(3n, redere og forretningsmonn tok overfor do britiske myndl.gheter på seg det dristige an-
svaret å samle hele den norske flåte under n ledelse. Dette,ble gjort uten ringesto
kjennskap til den nors2e regjerings planer, og da den rekvirerte alle norske fartøy,som
ikke alnr/Ue'vag a'...11ert jenest,e, den 22, april 1940, var grunnen for organisasjonen
allerede lagt, *Da regjeringen forlot.Nogd-Norge 7 juhi hadde Nortraship 200 nordmenn og
briter i sin tjeneste, og idag har organ3.sasjonen sine over 1000 funksjonserer fordelt på
over 50 •ver over.hele jorden.

Tyskerne gikk inn f r den uinnskrenkede ubatkrigen fra første dag, og tapene under
slaget om Atlanterhavet i 1940-41 var store. Men de skulle bli verre det følgende året

. da tapene enke1te mfineder var over 100 000 tonn, Ubåtenes store "hrb " i 1943 uteble, og
i 1944 er tapene stadig blitt mindre, Fa'sitten er likevel uhyggelig, med de 600 sjømenn
som mistet livet før 9 'april har vi inntil 19)14 mistet 3600 sjømGnn. Enda var ta-

. pene på norsko skip forholdsvis små, omtrent 17 °/, av besetningen, mons britene regnet med
4u % på sine skip, og amerikanerne over 70 %, Et såvidt gun'Stig resultat skyldes både
kvaliteten i norsk sjørannskap og redningsdea-gtene gummd. som er en norsk oppfinnelse.
Den frie norske flåten er blitt redusert m%d 50 % mill. tonn. Ved utgangen av
19143 var kompensasjonen for tapene ba)e 200 000 tDrin fra-Storbritannia og 100 000 t)nn
Fra USA,

Etter krigen kan ikice sjfarten epille den e,,-, rolle for Norge som før, men målet
er å bygge ig3en til så snart som mulig. Det er naturlig så,
foreden store flåten vi hadde er og for reg et bGvis på'at sjøfarten ligger usedvanlig
godt' til rette for norske evner og norsk lrne, og at den ign.te seg. Selv ledende sjø-
fartsnasjoner måtto subvensjonere sine f1ate1 . i Norge var den et velkomment skatteobjekt.
Mulighetene for å by'sge flåten oppigjen er med andre ord av vital interesse for oss.
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.Før.kriget skaffet den ons 11 % av.nasjonalinntekten og hele det veldige importoverskuddet
ble betalt med sjørartens inntekter.

Storbritannia vil ogsg snarest søke  a  skaffe seg de 18 mill, tonn fra før  krigen,
som hososs er en høy levestandard avhengig RV en stor flåte. Men både Storbritannia og
Norge vil få en helt Rvgjørende konkurranse fra De forente stater. Tendensen synes å
være den at USA ikke vil gi slipp på den ledendF stilling som landet h.r bygget  seg  fram
til.under krigen, USA lot  sin  flr'ete forfalle bade etter don amorikanske borgcrkrig og
ette} den forrige verdenskrig, og har angret det bittert begge ganger. Mon dette er et

- strategisk synspunkt, don amerikanske flåte har i virkeligheten spilt sP1litGn rolle for
landets "handelsbalanse at en med god grunn kan kalle en stor amerikansk fredsflåte for

*luksUb, Det Gr sannynlig at etter krigen vil USA ha over halvpartc_n av all verdens ton-
nasjo, d.e. ea. 46 mill, tonn, og amerikanske skipsverft har en kRpasitet på 12-15 mill.
tonn rlig. Hvis Rmerikanerne fortsatt må subvensjonere flåten sin som før krigen, er
.det ogs4 sannsynlig at det vil gi slipp på noe av sin lederstilling. Evnen til å holde på
den mc innebære on kraftig bedring RV de amerikanske sjøfolkenes kvalitet, og alle sak-

. kyndige cr enige'om at Liberty-skipene ikke vil k1are seg i etterkrigstiden konkurranse.
På dette felt er det Norge nå som før hnr sin store sjn ngse, og vi kan være sikre på at,

ebede. sjøfo1k og redere vil holde det stolte motto "Speed and Serviee" i ære. I forholdet
til USA skal gn egså huske pe t amerikanerne vil f sin lederstilling vesentlig p be-
kostning av aksomaktene.'

Norges stilling som sjøfartsnasjon etter krig /(..neer ikke mære alvorlig truet
hvis verdenshandelGn og konkurransen på hsvene blir fri. Bare under slike forhold kan
'vare gode egenskaper komme til sinrett, men hvis de store nasjoners økonomiske idoal blir
auttrkiet, er det grunn til å frykte det verste for nersk sjøf'rt og dermed f-)r Norge,

vVv
UNDER HAKEKORSET,

DRnmark. Tre kjente fagforeningsmenn i Aarhus er myrdet0 de siste ukene er det
76 :C WUEundrevisbritinke fellsk§ rmsoldater over Danmark, Tyskerne er overRlt på. jakt
ettef

Tjeekoslovakia. Roosevelt har utnevnt ambassadøren i Tyrki-t, Lawrenee Steinhardt til am.•

7assadørh-o--d:e7n tjeekoslovakiske regjering i London.
vVv

TWRIDD._ —

Finnmark, Etter sin tilbakekomst fra Finnmark rettet justisminister Wold i en tale en
WritFerige-nde appell til landsmenn i det ennå okkuperte omrde om med alle midler å forsøke
L forhindre een gjentagelse ,V ødeleggelsone i an3re landsdeler, Han SR videre at de tyske

soldater kan vefte fervisset om at de skal f bli igjen og bygge opp det de har ødelagt.
"Jo større ødeleggelser dere skaper, jn lengre kommer det til å vare fø s derc får se igjen
hjemlandet, Vi kommer til å behandle dore uten skånsomle;t,' Justisminiieren har også
uttalt at mere enn 100000 nordmenns liv er i f-re hvis Ifrke de allierte ktn avskjære do
tyske styrker sem n rar seg tilbake 1-ngs de nord-sydgående veieno fra N vik4 "Vrt
ltnd kan redde.s fra en stor trgodie bare gjonnom en hurtig aksjon".

Befolkningen i Sør-Varanger tek imot russerne red begeistring, og det hersker det
boste forhold mellom de russiske tropper og finnmarkingene. De største quislingene rømte
med tyskernc, rrn der er da noen ynkelipe sjeler igjen som sikkert med skrekk har ventet
på hva russorne ville gjøre med dem. Men russerne har ikke gjort noe som helst, de har
gjentatte g=mger fersikret et do ikke vil blande seg inn i vårt indre styre, Det indre
styre i øst-Finnmark er derfor helt norsk, og bi .a. h-r det na tatt seg  av  oppgjøret med
quislingene. De er fere1øpig blitt tntt i forvaring og forhørt,

Frankrike, Forhandlingene i Meskva mellom Stalin op de Geulle inr åpenbart ført til langt
-s-t7r7esTrltater enn ventet, De Gaullo ug hans følfe ikk en meget hjertelig mottagelse.
På autoritativt frensk hold heter dGt nt de betydningsfullo politiske overlegninger som
har funnet sted har v,,?rt meget positivc,  eg  neen uløste spørsm3 gjenst'ir ikke mellom do
to regjerringer. Det ble gs undortegnet en fnrmell avtale, n)e mAn ikke hRdde ventet, drt
ferhandlingene ble ensett fer v: re av preliminser krnkter. Avtalen ble undertegnet 10,
desember, og samme,dRg  frlot de aulJ,e  eg  hens følge Meskyn. I det kommunike som ble
sendt ut fre M0 skve  heter det bl.a.: "Diskusjonen berørte alle prebL-r-e-r i forbindelse
.med kr.igf.øringen, fredens orge,nisesj ,n og prblemet Tyskltnd, Times uttrykkor
sin  glede  ever evtalen, som "utvider eg styrkor den betydningsfulle avtalc sem Storbritan-
nia eg"Russland inngikk fen mcre onn to r siden„" En  ev  fordelene ved -vta3en er den et
di'skusjenen om en mellom StorbritanniR og Frankrike sem 1 l lierte til
Ruczland n kan fortseette  pa  sikker grunn, sicr Times. I New York anser man den fransk-.
russiske  avtale aemen S"-t-h?---4-r-1.421‘.tft---f_4_e_Gaul1e. Man man-Ereeirriterte  id-e-4;-zen_1:.ener Rt



den amerikanske plan om en verdensorganisasjon gjør slike avtaler unødvendige. New York
Times skriver i uvanlig skarre ordelar at den nye allianse er et symptom ph nt Europa
vender tilbake til sine gamle metoder. Avisen forutsetter ogs en fransk-britisk alli-
anse, hvorved det skulle oppsth en trippelallianse i likhet med førkrigstidens trippel-
entente.

DGn franske gestaposjef, Lafont, er sammon med sine fremsto nedarbeidere dømt til
døden,

• Italia. Bonomi har dannet ny regjering og de allierte }.1r godkjent ministerlisten. Stats-
TniiiiTetr: Bonord, utenriksminister: do Gasperi. Fire psrtier er representert i regjerin-
gen'4 kommunister i nøkkelstillinger, 3 kristelig-dcmokrater, 3 av arbeidernes demo-
kratiske gruppe, 5 ,liberale. Den nye regjering ensees for h ha styrket monarkiets stil-
linga Dc mest uforsonlige republikanore er shgodtsom ikke representert i regjeringen.

Heflae, De heftige kamper fortsetter. øverstkommanderende i Middelhavet, Alexander, har •
Zv-1:e7besøk i Aten. Han var fulgt av Harold Vac Millan, formann i den allierte krigs-
kommlejon i Italia. .Ettet drøftelser med general Scobie, har denhe gitt ELAS sine vilkhr.

.Du gikk kort sagt ut ph "betingelsesløs kapitulssjon". Den tidligere leder for de libe-
e:ral, General,Plastiras, er kommet til Aten frs Frankrike og har hatt et møte med Papan- •
.-dreu. 'Man kan gh ut fra at han-har phtatt seg oppgaven a megle. Det har-Tært antydet

oppzettelsen av etreentskapsrd med crkebiskop Damaskinos som regent.' ELAS har sagt
seg villIg til trekke SGg tilbske fra Aten op; Pirous På betingelse av at den greske hel-

'estaljon. og fjellbrigaden oppløses og politiet avvepnes, samt at det snarest dannes
. en.na'Sjonal regjering. 1 sitt svar til dette t3lbud krever genoral Scobie ogsh sitt snnot

lkr avvepningen aV .ELAS, oppfylt. Situssjonen er blitt roligere de siste dager.
e EAM h c red pa'h rømme Attica. Britene har fbt forsterkninger og dot er grunn til

e iro større forhandlingsvilje fra.ELAS side.
Det greske spørsmhl hr SorIl kjent ogsh skapt ViSSG innenrikspolitiske motsetninger

1 Dtgland £bter (n lang debatt, vedtok arbeidenpartiets hrskongress 13. desember on
resolusjoa om Hellss-politikken. Resolusjonen gikk ut ph en hcnvendelse til regjeringen

 

iii snarest mulig forcts det nødvendige fot lette en våpenstillstsnd og trygge gjenopp-
tsgc.I'sen av diskusjoncno mellom allc lsg ev bcfolkningen som hflr gjort motstsnd mot fas-
cistc- og nazistor i den hensikt danne en provisorisk nssjonal regjering som kan holde
frio valg sh snart det cr praktisk mulig,

vVv
-1.KAPITULERT.

Bulgariat Flere regjeringsmedlemumr, bl,a, de komrunistiske ministre, str i begrep med
protost mnt krigsministerens vedtsk on g4_ nmnosti til alle fengslede militeeT-e

.som slubter seg til de stridendc styrker,
20e dosember innledes rettergangen mot de ferhen=ende medlemmer sv regentsksps-

rhdet, kg13 thdgivere og parlsmentsmedlemr, r, som anklagos for h hR styrtet Bulgaria i
krg, Ssken phdømmes RV folkedemstolen.

vVv
NØYIRL,

Spania, Franske aviser vet berette st Frsneo skel ha innlevert sin avsk dssøknsd.
Maur har ved flcre reledninger bckreftet opplysningen, men fra Francohold betegnes Mauras
v:ttalolsor sombluff. Imidlertid er det ikko tvil om at &-t er en alvorlig politisk krise
i Spania L mAnistre her ghtt ut RV reGjeringen.

8

Sverige. Dagspostens stYre.og svisens Berlinkorrespondent er satt under tiltaleh'de det
erfRring st avisen har mottstt understøttelse av den tyske stat, og-i sine

meldinger delvisbar brUkt uriktig opprinnelsesbetegnelse i propagandistisk hensikt. Som
kjent hsr Dagsposten wrt Ot -v vhr nazinresses'flittist.benyttede.kilder.

vVv
NOBES-nITt

Sabotaoeje,
Frag 2 11 var en svart dsr for tyskerne i Lsrvik. Om kvelden vst nemlig de

noreke sabotørene ph fartcn og kikket lit p en rekke verksteder som srbeider for fienden.
Da.tyskerne kom om ncegenen, var selvsagt sabotørene forsvunnct, men samtidig vsr det
orsh forsvunnot en rekke kuielsgre snm er helt uerstattelige for tyskerne. Først stakk
sabotørene-innom Issksens mck, Verksted. ' Fire mann innfant seg ved 21-tiden og fjernet
kulelagre til on verdi av ca, 10 000 kr. Ssmtidig hjemsøkte fire mann Treschow Fritzøe
Mek, Verksted. Drr ble det fjernet 40 store kulelsgre. -,Alf Andersen Mek. Verksted ble
hjeM'sokt av 8 mann kl. 22,30. Ca. 50 store kulelngre ble 'fjernet frs fsbrikken.
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• .Mandag.27/11 var m'botørene i La.vik igjen utee Ved t12-tiden  hjefesøkte 12  mann

Bilklinikken  A/S,  Larviks Autosentral A/S og Larvik Automob1 forretning A/S.  Pra disse
steder ble det fjernet ca.  500  kg, kulelagre av forskjelliee dimensjoner. Alle  disse
sjoner forløp mege't gbdt.
' De transpormatdrer sOmble aprenet i Ber eni_everte strøm også  til skipsbyggeriene

rg fIere veeksteder foruten de to store mekan s e verkstedene. Sprengningen  medfører en
stans på disee bedrifter 'i Ca. 3  MArioder,.(Det er dog mulig at.ekaden ikke  er  fullt så
stor-for Leksevåg  elipp),

:Den  291.11 ble Hillevåg knottfebrikk og bilverksted, Hetland pr. Stsvanser ødelagt
ved Sabotasjec —

Natten til 30/11'ble en tysk lekter som lå på havns. i Porsgrunn tOtalt ødelagt ved
sprengning.-

Arendal Snelteverk, RydehaVn, ble forleden satt ut ev drift for tredje gang av sa.-
botøret7  Tcret —f-a-b—riWnTtransformatorer ble ødelagte 'FØrste gangdette hendte var ifjor
vinter. Så,måtte e!.;eaniefdraatorene inn til reparasjon hos Per Kure, og mens de var der
'ivåres gikk den bedriften i lurten. Og nå står altså Smelteverket igjen, og "regner med"
å komme igang igjen i nai  1945.  Bedriften er meget krigsviktig.

Den 7/12 fikk Herkules konfeksjJen&fabrikk i Thv. Meyersgate besøk av flere bovepne.
de menn somtok med seg et lager av hvite fkor-svinne.ngedrakter.

Den 8/12 kle 17.39 lød et kraftig smell som ble hørteee~ store deler av 0810.
Det kom fra Norsk Lithografisk Offisin, Munchsgt. 5 B. Her ble  en trykkerimaskin aom
teråkerne skulle.overta dagen etter, ødelagt ved sprengning.

Den 9/12 trengte  10-15  bevepnete menn seg inn i Ot AT-depot på Li?lostrøm eniA,t 1:4
dagen, jaget betjeningen ned.i kjolleren og førte.on del av lageret bert i bil.

Ved 6-tiden nm kvelden den  15/12  ble det utført en flott sebetesje på Thunes mek.
Verksted, Skøyen,.av 5  maskertemenn med maskinpistoler. 2 store lokomotiver, et elek-
triek lokemotiv,. en fresemaskin Som brUkes under fremstilling av kanandeler, en tralle
som nyttes til,å kjøre jernbanevogner ut og inn i hanen  ble  sprengt og vil ikke kunne
repareres på mange måneder, Når krybben er tom - .

vVV
I Lesund har det vært livlig yvirksomhet i den siste tiden. Det har vært

Ilyallarn67h-e--ffer på rad. Rn natt varte allarmen 16 tiner. 3 båter ble senket ved ørstee
øyenvidner forteller at det ver en fantstisk prestasjon og presisjOn. Rt britisk hangar-
skip  har ligget utenfor'i lengere tid og ryddet kraftig opp i de tyske konvnyenee

vVer
Hamar: Politir%steren, som også er s'ef  for det eivile luftvern hans ne4tekrAwNndarende
"5.:".ruernet,sjefen og konbarLetn ret, er ar-rtert, videre 3 av byens
beste borgere Grunnen til arrostasjonene,er et det var legt ut en liste ir)-',.luftvereeets
kontor med en.hensti1ling til fylkesføreren i.TTedmark'om å utVirke et dr. Imrslund måtto
bli dømt på lempeligste måte, eventuelt løslates, da det er eh påtegelig mengel på leger
i distriktet:, Flere hundre rakk å tegne seg på listen før tyskerne kom og beslegla den
og foretok arresteejenene.

vVV'
Tønsberg: Lie ved Berg interneringsleir ble en lestebil stoppet av bevepnete menn eg
p*Tyridi"--eT" for 375 par beksgemstøvler sem skulle til INchrencht,

vVe.
.Egersund: Det civile luftvern har vært utsett for et grovt overgrep. Netten til  30/11

15iTer og 10 mann rekvirert ev Ortskommendanten for å kjøre sårede fre keien, a
lastebiler kjørte b'årer og ulltepper fre luftvernets hjelpeetesjon til kaien. Byens
lger ble også beerdret til møte på kaien, men de elepp å gi tjeneste.' l'yskerne må ha
hatt kraftige tap'ute på sjøen, for utenOm1uftvernets biler kjørte ielt 20 tyske  seniteta .
biler såredec Likevel le det for lite. Neste morgen hadde det vært nye f'lyengrep,•g
2 tyske krigsskip kom inn til Egersund med sårede og døde.

vVv
Norske kvinner til tyske forlegninger.
-------57-sWMFria5:Fhete-7-t3-. 1ftiaTeT en del pv landets ordførere et skriv hvor det het-
er at "kvinner ekeelutskrives til tyske forlegninger i større utstrekning enn før". Skri-
vot presiserer at kvinnenes arbeid også skal bestå i "å være de tyske soldater til hygge
og glede."

vVv
Vi offentlieejorde for on tid siden et brev fre Reichskommiseriat til en tysk

forstmann i Nerge) hvor Beichskommiseriatet avelørte sine.kyniske hensikter i retning av
å ødelegge norsk skog Vi ken nå gi et ekeempel.på hvordan de  tyeke  forstmyndigheter
Norge parerer ordre. '80 Polske fanget her fått ordre om å huege  ned 800 mål skeg  på for-
søksfeltene til Kalnes landbruksskole i østfeld,

vVv



.•:
Rygge flyplass. Det-laer til at arbeidet pa Rygge flyPlaSS i neerheten av -Moss skal ned-
Tegges De Tre-ste av raannskapet er reist, og materie:I let er sendt til. Tyskland. .

vVv
Nerdag i si ste kapitel
• • S-e-ni7sTor-k-FijeTi t være gått inn i sn sluttfase er også slutten p ./S Nerdags

storslagne lettratallseventyr i Norge nå neer. To av firmaets• Mest Storelagne byggepla sser
var..Gloh(jord.. Eitrheimsnesset i Odda hvor det skulle anle gges alUMiniumsfabrikker av
internasjoriaIt-fdrMat, I GlomfjOrd er rnan forlengstférdi nied rivningen av den aldri
hhlt .fullfbrte:fabrikken - ,s3m ikke må forveksles med den gamle bedrift Glomtjord smelte-
verk - g det eneste som finnes igjen på stedet er gmmel mUrstein i dynger rast sammen
etter-at bygningsjernet er fjernet imd ,kran. Det er il,ke mulig å angi nØyaktig 11378. Glirm-
f .jrirdbventyre't har kestet. Tyskerne i Nordng vet det sikkert ikke selv, slikt rot som det
var i .firmaes papirer, men en sakkyridig bedøramer , navner tallet 60 mill, kr. som noe neer
d'eft riktige. P Eitrhdimsnesset i Odda har da veert bGskjeftiget Med rivninger siden i
vår, men er ennå ikke ferdig. Planane nådde der ikke langt mot utførelsen som i Glom-
-fjord, men der •er anelagsvis ap.dlagt )40 mill.. kr. Sammenlagt skulle det da bli et
f[rbruk på 100 mali kruten oppnå f prOdusert sa Meget sdin en kilb aluminium. I
suinhe-€ en triumf for tysk teknikk og organisasjonse-,ine.

vVy
Tre dødsfall på Grini,

er skutt innen leirorarådet. Den ene er Porthi Reiehelt
som Ie arnd-Stert se‘mtidig med Aubert og Salvesen. var en fetter av den siste og hans
brjr• er tidligere'blitt skutt. Den annen var en Helseth fra Hønefoss: Videre er en av
fangene. Osues-, død:som følge 8.7 everanstrengelse under stiaffeeksersts.

vVy
Lie '000 kroner av geist1J4g 1ønnin2fon til frontkjemper.

—Som ketharïk enrsk rste IioTtritT 'WhidG•ri de nedla sine embeter
april 19L12 Det er nå sivet ut en del'oPpli,,rsninger om:hvik de epr)sparte penger er nyttet
til. B1,a har en frontkjemper som her overta-tt en presterd som belønning for sin inn-;

irsats østfronten, •ått 14.0 000 som driftskaPitel, S-pe sten har for en p.`-stått bombe-
SieTde fått -8000 kroneresom arstatning osv.„

Sehalb-argtafe,
Et d'eseshus• spm t.lhører- en skikkeli,g lærer i Løvenskioldsvci på ,Tar ble sterkt

skadet av en "eksPlasjon. Ingen menneskcr kom dog t1 Skede.
vVy '

-De norske smelteverker skal. snart stoppe på grunn aV transportvanskeligheter med
rz*•:',.sbofftilførsel.

, vVy •
Om nazisten Faste Svendsen Moe, som ble skutt den 13/12, fortelles det at han på et

tillitsmannsmøte i partiet, hvor det ble drøftet hvilke forholdsregIer som-burde tas ovr-
for dd't 'etadig stigende likvidasjoner v, kampfoller, foreslo at det for ho er NS-
mann skulle skytes 50 nordmenn, Det ble en diskuejon om dette ferslag, hvoretter.møte,ts
delt,agere .tok seg en spisepause Da Moe kom inn igjen etter pausen, lå det en lapp pc -
hanå \plasS-, hvor det. stod at hvis. han frems-tte flerc -like for slag , ville hans dagur
vær'e ts.lte.

•

vVy
Litt forrederstati stikk,

••

Sa. anT'arl—fFi7Vallige som har meldt seg for å'hjelpe tyskerne i tiden 1/3-43 -3dY3A.-)(4. er
2953. Tredjeparten ble straks forkastet Ved legeundersøkelse. DG som er satt

aksjon er: Waffen SS 1324, SS Valetbata,].jon Oslb 386, wirinen, 328. Tapene for da for
skjellige er: Waffen SS d.v.s. halvparten, SS Vaktbataljon 5, or, mrinen 3. Ig.lt
befinner nå 2393 "norskføate" seg i tysk tjeneste,

. vVir
DRETSSPALTEN.
— har meldt seg ut av Partiet d.v.s. han er blitt ekskludert, og har

også gF--Et—a7 som omann i Norsk-Tysk Selskap. En m? -vel ha lov til å si at Klaus Tian sen
ror i tungt vann.

Radd Olter grensen: Arne Juel Odde, Sturmfiihrer stebsmedlem i Gerennske SS Norge.
Johan Ori:di-rsTinien,—s-eWeTeer i erSonal-ydelingen ved Germenskc SS Norge.

•  •,  ,
'Falitt'i N rges Idrettsforbund,

Dna-n h.-61_-cfning Ty-s-kerne og qui,Slingene som vi vennet oss er blitt
st selvfølgelig, og vi glemmer nesten hvn dt virkelig'betød den gangen og hvilke seire vi
på grunn av innsatsen da kan kassere inn idag. Det var f.eks, ilrke så lett for ungdommen
å legge idretten på hylle . Det nyG naziforbundet lokket med gylne iløfter, og de som drev
konkurranseidreit i smug, risikerte ? bli arrcstert. Norsk Idrettsblad var like sikker
på seiren som tyskerne var pt`i sin.



Det gikk så ganske anderledes, Norsk Idrettsblad her nå i flere år skrevet svulsti-
g. m norsk idrett på vei fremover, som kommentar til idrettsstevner med elendige resulta-
ter, elendig deltagelse og tomme tribuner. Isteden er den "underjordiske idrett"  vokset
pp til  slike  dimensjener at nazimyndighetene både pg et vis må godkjenne den og likvidere
sin egen. Denne ungdommens seir over nazifiseringen går avislesere nesten hus forbi, fordi
ingen leser de magre idrettsspRltene, det r&itte de VESTO for underholdningens skyld. Der-
for har mange ikke lagt merke til at NIF har kurngjort store innskrenkninger i idrettsut-
øvingen. Det heter at de er midlertidige, det vil med andre ord ei at NIF ligger på døds-
leiet. Bakgrunnen for dødskampen kommer godt frem i Aftenposten 2 des. i en artikkel med
den opplysende overskr3ftbn'"Idrettsinteressen kan ikke  stoppe-s". Artikkelen forteller
hva son.er skjedd i NIF og gir seg også ut pø.den glattisen å skulle gi en sannsynlig for-
klaring. Vi får vite at Axel Stang i en kunngjøring av

27 november har forordnet storeinnskrenkninger i idrettssrbeidet. I dette høve er idrettsråd Chsles T-loff sluttet som
leder av NIF for "å bfrd sin tid og arbeidskraft på de meget viktige oppgaver som departe-
mentets idrattsavdeling har å løse". Det er da formodentlig å innskrenke idrettsarbeidet.
I samme høve er byråSjef B.Th. .Fjeld blitt sjef for NIF o. har sammenkalt representanter
for Oslpressen ftr å fortelle.deM at "NIF ser det som en oppgave at idrottsarbeidet  kem-
mer i gang...." Derfor er det bestemt at kankurranser om Norgesmesterskap og nasjonale dg
internasjonale idrettsstevner ikke skal arrangeres. Innskrenkningene er en følge av
alvorlige tider og med det formål å frigjøre mest mulig arbeidskraft. Og forbundsleder
Fjeld.sier at "vi må gjøre alt vi kan for g få idretten ut til landet ungdom, det er sik-
kart mangen ung gutt og gjente som kanskje i dag ikke vet hva de skal ta seg til i  sin  fri-
tid, men en bedrs og sunnere utnyttelse denne enn å dyrke idrett som styrker både lege-
me o sjel kan vel ikke ungdommon tenke seg". Han hgpet til  alutt  "at framtiden ville.bli
til' beFt e for norsk iårett".

Framtiden er innledet med nt NIFs turnleder, skytterleder, tennisleder, fekteledcr,
rytterleder, svømmeledkr, bryteledor og roledor (I) or 3øst fra sine verv, likesg krets-
idrettslederne i Oslo og Bergen. Videre cr Norges Idrottsblad-slu+tet å utkomme.

Det er jo nesten somvi skUlle ha gjort det sjøl.
vVv

Russefrykt i Finnmark. *
Hov:»Jdeina- -f-Te. n nazistiske propaganda er bolsjevikspøkelset, og den påstår at

russefrykten er eldgammel i Norge og at.Russland er vår arvefiende. Propagandaen er blitt
seerltg sterk i forbindelse med den russiske frigjøring av Finnmark, og den tyske deporta-
sjOnen derfra ble til begynne meå framstillet som en mRsseflukt fra bolsjevikene.
kater i tysk rasen-rZoins-s-t1:1-gir---eT gruoppvekkende bilde av "Norges nye nabo".

I dette høve er propagandaløgnen særlig stor, for finnmarkingene som  ev  alle norå-
menn har hatt mest Samkvem med russerne, er sikkert også mnst redde for dem. Norges "nye"
nabo har Veert det helt til Finnland fikk sin kornidor mot ishavet ettei• forrige krig, Eor-
holdet Norge - Russland har alltid vært godt, og den gnense som ble fastsatt i 1826 av en
norsk-russisk kommisjon ble hverken av felket eller myndighetene i N rge følt som noe ne-
derlag, enda Russland fikk to tredjedeler av de tidligere felbsområaer. I en enstemmig:
adresse til kongen bevidnet Stortinget det.norske folks takknemliehet for hva der var. opp-
nådd.

I mange hundre r 'har der vært drevet band.el mellom finnmarkingene og russerne fra
traktene ved Xvitsjøen. Hansentenes arvtakere i Bergen hadde monopol på finnmarkshandelen
som var til meget liten fordel for landsdelen. Russerne fellbød bde billigere mel og
kjøpte•fisk til en større pris enn bergenserne. I. lange tider migtte russehandelen drives
som smugbandel, men kom inni'legale former ved,at monopolhandelen ble opphevet i  1789, og .
russehandelen ble godkjent av myndighetene i begeo 'Russerne'slapp å betale•toll for
fisken og skullo oppmuntres til å slå seg ned i nord,  oe  handelen med andre land skulle
fremes. •

De russere som handlet, kalte seg pomorer, d.e, kystbeere. Nordmennene ventet dem
med lengsel hvert år, og gikk så langt som til å si at UteX1 pomorenes mel, eryn, tauverk,
trelast, jernvarer utå. gikk det ikke an å bo i Finnmark. Pomorene kjøpte  fisk,  finere
tøyer, kolonialvarer, fransk brennevin etc, som de fikk billigere fra eller over Finnmark.
Handelen skulle foregå i "makktiden" fra midten av juni til slutten av september da flueno
la sine egg på tørrfisken, så den ble helt ubrukelig. Russerne seltet imidlertid fiskon

direkte ned i, sin  lodje eller skonnert, så finnmarkingen kunne lovere fisken fra båt.
Dessuten var russerne villige avtakere av sei og -nnea fisk som det ellers var iite mar-
ked for

RuSsefartøyene besøkte hver bebodd krok RV finnmarkskysten Og kum  helt sørover til
Tromsø, hvor de også ver velsette. Ingen tok det nøye om russerne ogsg handlet til seg
tørrfisk utenom den levbefalte makktiden, og de tok mye mer fisk enn de hadde v.rer å byt-
te msd, så en stor del ny fisken måtte betales med rede penger.

Sa sent som omkring siste arhundreskifte ble Finnmark besøkt av et halvt tusen rus-
sefartøyer og handelens verdi gikk opp i millionboløp. Pomorhandelen tok slutt da forrige



-
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verdenekrig  ,tolc til, eg det nye Russland fisket opp større -kvanta ved  murmanskkysten enn
de hadde kjøpt.fra. Finninark'.

Russerne,kom ikk-e,bare ,som handelsmenn til Finnmark, men som. fiåkere. Det-
førte, til dqs til rivninger Med nordmennene ; men rus.serne fikk også skussmål for både
være redelige Og

Stort sett kan on karakterisere naboskapet  snin  meget godt.
.-Handelen med russerne vtok i betydning etterhvert spm finnmrkingene kunne mel

etc...like-,billigesørfra, men, sjelden her en handel vært nere naturlig enn den.norskrussis-
ke. Fintunarkskystens nesten eneste naturrikdom e fiskån. Finnmerk mangeler korn
skogi- .som Russland her til overMål. Men russerhe trieriger fiSk.

Det gamle norsk-russiske vennskap der nord kansettes inn i en. større , sammehheng
srn gjeldcr fremtiden: Etter „den røde reVoluSjon Stengto Russland seg nesten helt ute fra
omverdonen og utviklet et økonornisk autarki. Landet er med sine veldige ,resursdr

det, i motsetning til Tyåkland som rn,?-itte utvide seg både pa balkanlandenes og
RussIdnde!bekostning for å 9være e p.; selv nek". B?ezte Tyskland og vestmaktene drev autare.
kiplitikk før denne krigen. I:virke1igheten er euteridet en krigsØkoriomi, og en lidende
menn“kehet håper ateogsåden sunde fornuft vil seire etter krigen bg skaffe flest mulig
del i alle jordens rikdommer. De . kan skr,ffe alle .mennesker et godt utkomme. IDet må skje
ved. & utvikle den produksjon eg den handel som sffer forbrukerne, de billigste og samti-
dig cre beSte varene,.. I sa måte var pomorharidefltvers over landgrensene et ypperlig ek-, -
sempel på en god .løsning. -

Det blir ingen virkelig fred etter denne lerigen: dersom ikke Sovjet-Sanweldet og
vestmaktene fortsettersamerbeidet. Et vektig irididium for en holdbar fred yil være
autarkiet forsvinner. For mange er Sovjet-SamVelact det store spørsmålstegn, og de er u-
r?lige p bakgrunn av -den isolsjonspo1itikk som russerne hittil har fØrç. Men da må en

sannhetens navn spørre hvorfor Jeppe drikker. I'virkeligheten er, dek- også'
USA skjedd' en hel revolusjori i fo.lkes-eemningen overfor det nye Russ"lend. Be-

undFingen•for den russiske innsats i. den felles kamp 'er meget stor, og selv store kret- -
ser som misliker-hjemrnekommunismen innåer at vestrnakbeneesholdning til Sevjet-Samveldet
hp.r vært både uklok og uforskaNst. Det blir til op med innrøminet.at Stalins respit-pakt
med Hitler Var det fortjente svar p?, at Sovjet-Sarweldet ble mot nrbeide-edg ignorert av-
ve'stmaktene's internasjonale politikk." Sovjet-Samvoldet ble.sOm kjent satt utenfor Mttn-
chn. - •

Men skal Sovjet-Senweldet gi opp verdensrevolusjonenog: utvikle de dembkr,tiske
muligheter i sin konstitusjon, da må det skje samarbeide med de vestlige dernrikrat.5
Faren for . at forsøket skal bli mislYkket bl3r ikke mindre ved hetefu.11e og mistroiske for-
dommer. Bade de europeiske og de asiati ske fik i Sovjet-S-mveldet, har store evner, og

lige systemer a laseg fra selvforherl3gende og . i, :..rineskefiendt
det:nye Styre 'har 'dem til utfoldelse. Etter igen kan kfmme hele verden til
nytte, hvisden vil fr 
"Blut,und Boden".

Den kjente svenske socialøkonom AlVa Myrdd sier et fra nordisk synsPunkt må det
fram for alt uriderstrekes: hevde et russerne ikke trenger å skaffe seg strategiske
grenser p vår bekostning, 6r uforstand, "mistro og hat de dårligste Midler vi kan bruke
til å overbevise russerne om et. vi har rett. .

Både de gamle finnmarkske fredserfaringer og de nye fra frigjøringen er meget
viktige soni vidnesbyrd om,at samarbeide med russerne kan gå utmerket og være til beste
fOr begge parter, belv,na.zi-propagandaen kapitulert. overfor de siste hendinger i
Sør-Varanger: Det 'forbudt å skriye at folk flykter for borsjevikene, og det er blitt
t"-ySt om nakkeskUddene i :Kirkenes.

BULLETINEN ønSker sinelesere god jul og godt nytt r. V takker for den

interesse som er vi st .oss, og. håer at den en gang i det nye år skot bli unød,vendig.


