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Ra losen inger s3n a nov.

Midt i nyhetssendingen ble Jeldy radio plutselig
avbrudt kl. 13.15. Istedet sendte stasjonens pausesigne1et
helt til kl. 14.05 da krigskommunikeene ble sendt. Det ble
ikkemgitt noen forklaring. Sendingen kl. 18.00 kunne såvidt
oppfattes nu og dc over Kristiansand Radio mens Stavanger som
ellers plcier å verere tydelig iallfall til kl. 18115 var helt
borte. Det var derfor ikke meget som kunne hdres fra Norge
idag.

Gustav Bonde om teknikkens menn o den n e tid.

O.R. 26.00.
Gustav Bonde talte idag om den ro11c som teknikkens

menn spiller i den nye ordning. Han begynte med å fortelle om
hvilken rolle teknikken har spillet og spiller mens teknikkens
menn, ingeniörene for det meste forblir i skyggen. Dette
mente han hadde sin årsak ikke bare i det faktum at teknikken
går fram med slike stormskritt at de som skaper den blir glemt,
men og.s.å ct teknikkons menn selv hadde endel skyld i det.
Hen pastod at de hadde utviklet hvad hen kallte "Tegnebrett-
mentelitet" og at de skylappet for dynenc og bomuld i drone.
Dettc fenomen hadde framtredende i Norge under det
gamle styret,. mons men i Tyskland fnr lenge siden hadde begynt
å få dynene opp for ingeniörenes og videnskapsmennenes innsats,

ikkc nokk med det, men i Tyskland hadde man ögwe; full
forståelse for de norske ingenidrers dyktighet og verdifulle
_rbeide.

Videre siterte han han to uttalelser av don tidligere
generalsekretes,r i Norges Ingeniör forbund og tidligorc president
i Norg,s Ingcniörforbund hvor dc hadde.segt at teknikkens menn
står overfor store oppgaver og at de i fdrsto rekke måtte
rbeide for lendet. Begge disse to menn hadde sviktet sine nrd
og istedet forsdkt å splitte og rive ned. I det hele tett viste
teknikkens menn liten forståelse for den nye tid og dens skepende
ideer. Heldigvis samles det nu en god sikker liten kjerne som
etterhånden sk-al vokse ut til un stor stamme mcd kraftige grener.

Menge har påstått nt Norge er et fattig land, men det
er ikke tilfc1let. P nde referette her til en tale som dr. Gunther
hedde holdt i Drammen for 14 dager siden hvori han hadde segt et
Norgc ikke mangler noenting hvad angår vannkraft og industri. Det
manglet bere folk med iniativ til å ta fatt på arbeidet. Han
hedde selv nevnt saken for Vannverksjefen för  krigen og fått det
sver at det ikke var behov for mere elektrisk kraft i Norge.
Det som hdde skjedd för var at alle forslag om nyanlegg o.l.
var blitt sabotert på alle mulige måter. Gunthers personlige
undersökelsor hedde bregt på det rene nt Norge trengte over 100
nye industrielle bcdriftex. Dettc skulle bevise at det ikkc er noen
grunn til å frykte for abbeidsledighot ble.ndt vre ingeniörer.
Nu ver det imidlertid kommet ny liv og rdrelse i 1:ndets tekniske
utvikling. I 1929, sa Bonde, vcdtok st2tsmyndighetenc et vei-
plan på ovor 1 milliard kroner. P1'nen var gigantisk nokk, men
mod de de=ende årlige bevillinger ville det ta 150  9,r for  å få
plsnen fullfört. Det hadde derimot aldri wert slik ktivitet med
vcibygging som i det siste år. Det samme var tilfellet med jern-
banene. Saledes nevntt Bonde at for tiden arbeider 5000 m-nn på
Sörlandsbenen til Stevnger og 4500 mann på Nordlendsbanen til
Bodd. Planen for cn autostrade kjendte ,11c til og denne er nå
også i full virksomhet. Man kan med .ndre ord merke en virksomhet
SOM ingen ville he drömt om i sine villeste fentasier för i tiden.

Fortsett.
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Gustav Bonde. Fortsatt.

Også elektrifiscringen av jernbanene går framover med
storc skritt i.Norge nu, men sammenlignet med Sverige er det
meget som skal gjörts .ennU. ponde nuvntehor'at Svcrigc har

- eicktrifisert c,?, -75 % aV sine jcrnfrcr menS bare 14 %.av de
norske bancr er.elektrifisurt.

Med hensyn til utbyggingen av kraftverkene fortalte
BOnde nt "st::ten" nå arbeider mcd pLner for utbygging av
en 400.000. Kw. Dussuten ncvnte han de to store "norsk * tyske".
selskaper som tilsammen kommer opp i over 700.000 Kw.

Nei det var ingen grun til å være redd for at det ikke
skulle bli bruk for ingeniörene i framtiden. I Nyordningens
plan for gjenoppbygging av.Europa.har Norge en mcgct-viktig
plrss å fylle.

Også på det soci-do området kommer teknikkons menn
inn p en viktig pIass, Ikke minstsjelder dette. bo1ign8den
som under normale omstendigheter. var cnorm. Dertil kommer
Sjenoppbyggingen av.de.krigsherjede strök. Bonde regnet ut at
for-å,tiIfredsstille belignöden normalt trengcs mellom 75000
.eg.-100.000 rum årlig. Han håpet'at ittcrne forstod at.teknild
Munn.•ikke mangler noc arbeide. Man mttc huske på at teknikke
'hadde gAtt.fram med slike stormskritt at kravene vnr blitt
Umåtclige.. Dot var på tide at teknikkens menn, kom bort fra

. "tenebrettmentaIiteten" og. fikk vekk Skylappene. og bomulds-
dottene fra 5rene.

"Vindafjords sunkin

O.R. 18.00.
Fra Stavnger meldos at det n5 cr bragt på det rene at

kystruteskiPet "Vindafjord haddc 63 passasjercr og ikke som
f5r nevnt 66. Det forelj,gger nå en fullstondig liste over dem
som ble b rget. Av mnndk_pet ble 5 mann burget.

Islands redakt3r fortelicr om forholdene å Island.

21.00.
Den islu,ndske redaktör Karl B5yer (phonetic) som for

tidun befinner seg i Norge forteller litb om hVordan forholdene
seg på den gamle sagröyn etter t engelskmennene og ameri-

kJi,nerne har okkupert 3ya. Han sier at besettelsen hviIer tungt
befolkningen. Og når man tar ibetraktAlång nt okkupasjons-

troppene teller omkring 100.000 mann sammenlignet med dy2,s
127.000 mennesker vil man forstå det. Okkupasjonstroppene er
ev muset dårli2; materiell. De engelsko territorinitropper som
kom dit först var Samiet snmmen fra Englands slumkvarterer og
bestod derfor hovedsakelig aV mordere og voldsmonn og scdelig-
hctsforbrytere Do amerikanskP tropPer or, om mulig ennå verre.
De marinesOldater :11dri'hatt noc godt ord på seg.
De cr for det meste samIJt s=en rv og forbrytere
og de k,:ster seg brutalt oveY' islenderne.-Kjönnsykdommer som aldri

cksistert på f3r cr nå i stadig vekst og Skr,per meg
bekymring for Legene der.,Det som skjer er p.n jcvn forgifting
av der. Red,:kt3ren'sier at det cr Sått å so en s höyt-



stående felkerase som detislandske bli trampet ned av slike
laVerestående mennesker. Den islandske kultur holder på å gå
under. Det,eneste som kan redde den er at Tysklasnd vinner krigen.
.avisSå skjer vil :amerikanerne sannsynligVis trekko-seg tilb-ke.
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Protestmöte i Stev.nFer,

O.R. 21.00.
Over 500 mcnnesker var idng s.A11et til et protestmöte

i Stav.inger i ,,n1cdning senkingen av kystrute&dpet "Vindefjord".
Det var musikk ev Stew,nger Radioensemble og foredrng. Det
ble fattet cn resolusjon om å forddmme ongelskmennenes brtta1e
Icjendselsgj'wning og myrdingon mcd bomber og maskinge= av
usky1digc nordmenn. M3tet sluttet mcd "Gud signe vårt dyrr
fedrelnnd".

Minister Lunde å ReufoSs.

O.R. 21.00. "
"Minister" Lunde og frue ledsaget av Sverre Tiedemann

•Ruud kom idag til Raufoss hvor de ble mödt med en overveldone
.mottagelse.

S ortsmcldin cr.

O.R. 21.00.
Norgcsmcsterskapct i cnkeltmennsgymnnstikk ble

pvviklet i Oslo idag. Stevnet vnr meget vellykket og det ble
oppnådd meget goder esultnter. Den 50 årige Bjerne Pettersen
deltok og eppnådde tross sin nldcr toppresultatcr.
I seniorklasson v.ndt Knut Hoel med 150.7 points og som
nummcr to ble Arnfinn Johansen. I juniorklassen vandt
Ole Blom mcd Sverre Vinde på annenplssen.

P. Bygde Hus ble det idag spillet endel håndbP11 -
kamper. Br2,gd scirct Over Fredriksted. I en kamp mellom d,me
lrg fr Brgd og Srpsborg scirot også Bragd.

A/S Norsk.Tippcselskap meddelev rt der or utstcdt
tippekuponger for de kamper som skr1 spilles söndrg den 7de
desember. Forövrig mcddelcs at intercssen for tippingen cr
stadig stigning og nt dot vil bli rnnstt nye kommiss...rer på
forekjellige steder i landet.

N tt frn Finnland.

O.R. 18.00.
Feltm,rskalk Mrnnerheim hPr i en drgsbefrling srgt

fngende; Da det finske folk ble tvunget inn i krig var mnnge
k=skje ikke klrr over den 1ivsfre som truct. Etter at vre
tropper nu har sett hvilke forberedelser russerne hadde gjort
vcd våre gronst.r er det vel ingen som tviler på at landet vårt
vrr bestemt for undergeng hvis russerne hadde fått fortsette
sitt spill. Finnland frer ingen imperialistisk krig. Det strider
brre for å sikre seg en tryu; framtid for landet og folket.

O.R. 21.00.
I den tiden russerne regjerte i Viborg hr de ödelr.gt

32 kirker der.

O.R. 13.00.
I en crkb9ring i don finsko riksdr:g igår uttalto

ministerpresident Rengell at Finnl,,nds krig bare cr cn forsvnrs-
krig. Tilslutningen til Antikominternpnkten, sn han var bare
en bekreftelse på dct standpunkt som Pinn1nnd alltid hnr hrtt.
Mcd hensyn til forholdet tll Storbritnnnia uttnite h-n at dot
ville vwc å bek1ge hvis Storbritnnnia skullo ville trekke
Finnl'nd inn i stormPktskrigen.
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N tt frrl Svori c.

S.R. 22.00.
Karl  dun 12tcs minnu blc idag feiret over helc Svcrige.

I Lund a=ngertu studenternc frkkeltog til det kulturhistoriske
hus hvor faklonc ble kastet sflmmen til et bl foran Karl den
12tes byste mcns studcntertoget dcfilcrtc forbi. Ogs i Uppsala
hadde studentenu ar=gurt storc fustligheter.

V=c1din er.

Vestkusten: 


Wdrc. Norrindia

No= Norrl:,,nds F'elltr:

Svak vind. Oppholdsvær
og nou kjdligcre.

Svak_vind. Oppholds=
og noc kjöligexe.

Moderat vind. Opp -
holdsvær me,d ufor=dret temperatur
oller noe koldere.

vvvvv VVVVV vvvvv.
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Ny_tt fra Norge.

0.IT. 21.00.
Direktoriatet for proviantering og og rasjonering

mee1er at en større forsendelse av sirup vil ankomme om
kort tid.

Nytt fra Sverige.

Hilversum II. 18.00. Paa hollandsk.
Den svenske regjering har framsatt et forslag som skal

gi regjeringen makt til aa sette igang rasjonering av gas
og elektrisitet.

forbinnelse med Gunthers uttalelse om at Sverige skal
ffzflge en egoistisk utenrikspolitikk, spgfr "Giornale d'Italia
hyorvidt dette er i flukt med det svenske folks ønske. Ingen

f forlanger at Sverige skal kaste seg inn i en krig, men de
sunde og friske krefter i Europa har en viss rett til aa
vente en bedre forstaaelse i den naavaerende kamp. Sverige
tar ikke del i kampen mot bolsjevismen bare ved aa sende 800
frivillige eller ved aa holde noen private innsamlinger.

SR . .12 04. .
IfØlge en melding fra det svenske konsulat i Hamburg

har det svenske skip "Oddevold" sunket etter en kollisjon
med e annet skip . Tre mann av mannskapet ble drept og 14
b1e)2 reddet og bragt inn til en tysk havn.

Nytt Danmark.

Paa tysk,
Iffzilge en dansk lov som skal hjelpe paa arbeidsledigheten

er det siden krigens begynnelse bygget 2000 nye huser til en
verdi av 10 millioner kroner.

D.R. 17.35.
Mrkeleggingen er fra imorgen tidlig utvidet til kl 08.45

lokal tid. Mgfrkeleggingen om kveldene fortsetter for november
fra kl 17.30 lokal tid.

Eztt fra Finnland.

Lahti 17.45. Paa finsk.
Den russiske ild hur vaert ganske livlig. Vaart eget

artilleri har vaert son vanlig. Pa det Karelske nesset har
det vaert lett fientlig inf&nteriild.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Senknin en av "Vindallor11:_

0.R.18.00.
Det er nå bragt på det rene at 31 .personer strök med

under den britiske senkning av den norske båten "Vindafjord".
Fylkesnemnden av Nasjonalhjelpen i Rogaland har allerde stilt
kr. 10 til disposisjon for de omkomnes etterlatte.
Presidenten i Nasjonalhjelpen, "minieter Riisnes har henvendt
set til Fy1kesnemnden i-Ropland angående opplysninger om
de cmkomnes etterlatte. Ta sykehusetligger det na bare to
mann cg de er'i god bedring..

Pressekommentarer,

0,R.1L15.,
"Afj.Jenposten" skriver i dag i. an1edn$ng av senkningen av

:v\rndafjord'':
Den-siste briticke mordhandling ied våx kyst er ingen

overrackelse. HVa kan man vente av ön ddsperat krigsledelse
. m må ha noe å viee et skfet folk? Det lille norske skip-
'et '"Vindafjord" kan rå omtales som et stort laste-
skip. .

Men saken har en annenside: _Ifördag ble det satt ryk-
ter i gan,; i Osio om. zt "Vindafjord" var ful. av krigsmater-
iell og: tropper.som'Skulle.til.R1IsSiand. Det er utvilsomt de
hemmelige agentene soM operer for Secret Serviee he.2 hjemme,
com hcr satt dice rykter, i om3AP.

Folk' skriver. at hele. affmren er slik at vi bare
. kan knytte rendeno j halme over a:t et foIk er sunket så dypt

sin krigförsel Og de norftmenn som sitter i London og
gleder se6 ovr weldingen„ .har ikke.noe menneskelig ved seg

oges Handels og•.Jjdfartettdende" skriver i sin leder
En begr=eise f'or derne siste engelske foxbrytel-

eo fins• • ikkeo IVran .sbkei foreleves etter en fo-i2nuftig
grurn for de eitte hitike senklb_ng,2.r av norske skip.
Mot'senkniugen t.'ee n^,annSkapets redningsarbeid fram
som en ekte .10YE11;'. s»manns:lå, Det e2 lySpunktet i denne

Avisene ri_Lrbevens nv; t'brordni

Poruten å kommentere senkningen'av "Vindafjord" fortset-
ter Oslo-avisene i dag å sk:rlve om Terbovens :Corordning om
mabfordelingen. -

"Mergenpos'zenz Fororningen byggex p de prinsipp at
det id stilleo bestemte krav til OB'S, Stikkprver har vist at
utglidningen i handelen ikke har vært så stor, men selv ulovlig
småhandel kan.bringe store forstyrrelser j matfodelingen-

Matiorenii peker'på*det kvartum varer som vi_113.r
fra Tyskland si.aen mai i fjox Tyskland Vil nå ha forsiKring
for at diåse varene bair fordelt på en retti,erdig måte.
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Fiskeribeldin .

Bank- og kystfisket i uka som gikk:
I Finnmark har ukens fiske v2rt betydelig mindre enn i

den foregående uke. Det gikk på ny tilbake med torskefisket,
mens hysefisket var omtrent det samme som för.

Landbruksmeldin .

Tilft5rselen av kjött var i uka som gikk for de fleste
vareslags vedkommende mindre enn i uka för. Det var også å
vente.

Av sau og lam kom det omtrent en tredjedel av det som
kom uka f3r. Med kalv var det noe lignende. Ellers kom det
i siste uke noen •og tredve reinsdyrslakt og en enkel elg.

Statens kornkontor raporterer at det i den forlöpne uke
er innmeldt 8000 tonn korn. Det er da alt i alt innmeldt
45 000 tonn, hvilket er langt over det dobbelte av det som
var innmeldt på samme tidspunkt i fjor.

På grunn av den store knappheten på for  höy  Direktoriat-
et for proviantering og rasjonering satt ned forrasjonene fra
1. desember,

De nye rasjoner
For arbeidshest av Östlandsrasen: 4 kg. pr. dag.
For arbeidshest av Vestlandsrasen: 3 kg. pr. dag.
For melkeku: l kg. pr. dag.
For andre fe: 1 kg. pr. dag.

For hest i hard skogskjdring kan dog anvendes 1 kg. hy
ekstra pr. dag, slik at maksimalrasjonen blir 5 kg. pr. dag.

Hvis direktoriatet finner det nödvendig, kan rasjonene
settes ytterligere ned for kortere eller lengere tid.

Et par ting angående fettrasjonene og smörprodusentene:
Smörprodunenter for anvist fett bare i den utstrekning de ikke
kan dekke sitt behov ved egen produksjon,

Det er satt nye maksimalpriser på honning: Prisen på
honning i lös vekt i salg fra produsent til forhandler blir
etter de -nye forskrifter kr. 4,25 pr. kg. mot tidligere kr. 3,15
pr. kg.

Psisdirektoriatet har i år ikke fastsatt særskilte
makSimalpriser for potetmel.

På det store Sauesjået i Sandar

ble omkring 75 av de utstilte dyr premiert. 21 dyr
fikk förstepremier.
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RaJiosendinger mahda r. des.

Nye ,rasjoner for melk.

Da de gamle råstoffer for margarinindustrien er slutt,
må det nå brukes mer smör. For å sikre melk til smbrproduk-
sjonen er det fastsatt.nye bestemmelser for melkerasjonering-
en. De nye rasjonene er:

For barn til og med 5 år: 3/4 1. pr. dag.
For barn fra 6 til 16 år: 1/2 1. pr. dag.
For barn fra 16 til 18 år: 1/4 1. pr. dag.
Siste bestemmelse gjelder også for graVide kvinner.

Alle andre kan bare få kjbpt skummet melk, og da 1/4 1.
pr. dag..

Det vil dessuten bli gitt betydelig statstilskudd fil
produsenter av melk om skal brukes til smUr.

Med omsyn til smörrasjonene så vil grunnrasjonen bli
30 gram ambr eller maiSarin pr. person pr, dag. Det kan dog
gies fra 5 til 15 gram tillegg til folk i tungarbeid, alt et-
ter arbeidets tyngde.

Ekstra herMetikk tiLlu12.

O.R.21.00.
anledning julen vil de befolkningsgrupper som har stbrst

behov for tillegg, få kjbpt en del ekstra hermetikk. En ut-
greiing vil komme senere.

"Forsyningsdepartementet"

opplyser at det er forbudt å framstille forblandinger
som inneholder rasjonerte forvarer.

Prisutvalget har på nytt forhbyet maksimalprisene på
frukt og ixer.

Hagebruksskole i Borge.

Vestfoll fylke har lenge hatt planer om en hagebruks-
skole i Borge. Det er nå godt håp om at pIanene kan settes
verk.

Aker kommune

har konvertert et lån på 6,5 mill. kr. til 7,5 % rente.

Euro amesterska et i boksinle_

for. neste år ekal holdes i Wien 21.-25. januar. Norge
vil bli representert.
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"Verden og vi"
-

var i dag Om "Ryktemakerne." Let var Fritz Ihlen som
talte, men bare en liten del kunne höres.

NOrdmennene har lett for å tro på rykter, og det.er
utrolig mange og rare tykter som har svirret blant dem i de
siste måneder. Var det ikke i august, eller var det september,
at invasjonen av Norge skulle fiiné sted? Og den dagen da
Spitzbergen ble beaöktaV engelåkmennene skulle Invasjonen
Tinne sted ett.minUtt:pa tolv.

iPå samMe'måte forholder det seg med matsituasjonen. Ryk-
tene oppstår og svirrer.

(Ihlen koM her med en del tall som skulle vise den tyske
import til Norge i det siste året, men gottagelsen var for
utydelig til at de kunne oppfattes.r

ville han understreke kullimporten fra Tyskland.
Sellulosefabrikkene i Norge ville måtte ha Stanset for lenge
siden'hvis de ikke hadde fått tyske kull. Og hvis ikke

- Tyskland hadde sendt oss korn, ville våre br5draajoner ha
:-sunket'ned til det ubetydelige. Det ville simpelt hen ha
endt med en katastrofe.

Aller siste delen av kåseriet kunne ikke h5res.

Andre poster fra  dagens "Aktuelle sending": 


Klokka 18.20: Hvordan skal vi gå?• Det var et intervju
med politifullmektig Sch5nning om hvordan fotgjengere b5r for-
holde seg i trafikken.

Klokka 18.30: Den gamle by Bergen. Dette var ot interv-
ju med Bergens ordförer som fortalte litt om det som Terpreger
den gamle byen på Vestlandet.

Klokka 18.45: Her var det ot intervju med dr. H5ygård
om de er=ingastoffer som fiskerne trenger som beskyttelse
mot tuberkulose.

Etter "Vår aktuelle sending klokka 19.00..oppförte Oslo
Radio Holbergs kommedie: "Den Vegelsinnede."
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Utt_fra Sverige.

D.R.11.30.
Den svenske konge holdt i går statsrd straks etter

Riksdagsmötet.

S.R.19.00.
Den svenske regjering har stilt kr. 10 000,- til dis-

posisjon til oppklaring av sabotasjeaffmrene.

D.R.20.50.
Den svenske riksdag vedtok på ekstraordinmrt mdte i

går å forhöye sigarprisne med 6 öre pr. stykk, sigarettprisene
med 1 - 3 dre pr. stykk og snus med kr. 1,- pr. kg. De nye
priser trer i kraft i dag.

S.R.22.00,
Det regnes med at tohakksavigiften i Sverige i år vil

bringe inn 180,6 mill. kr.

S.R.22.00.
Enda har ikke gouverndren i Belgia gitt tilsagn til at

belgiske barn skal få komme til Sverige. Deres ankomst vil
derfor bli nee UtSatt. Men man stiller seg imdtekommende over-
for planen i Berlin, så man håper å kunne ta imot 200 belgiske
barn om ikke så lenge.

S.R.22.00.
Det svenske avholdsforbund skal sene en delegasjon til

Finnland for å studere avholdsbevegelsen der. Reisa begynner
den 9. desember. Det blir ogsåen dansk representant med på

, turen,

Nytt fra Danmark.

D.R.11.30.
dag trådte Stor-Köbenhavns nye melkeordning i kraft.

Gjennomförelsen av den nye ordning bdd på mange vanskeligheter
den förste dagen. De fleste vanskelighetens skyldtes at mel-
kebilene måtte kjdre•i nye distrikter som de ikke kjente. Men
folk tok situasjonen med ro. Til butikkene skal det nå leveres
det samme kvantum melk som ble levert den 13. oktober.

Snere melder Dansk radio i forbindelse med Melkeforsyn-
ingens vanskeligheter i dag at Forsyningens telefoner var helt
sprengt av kunder som önsket å vite hvorfor de ikke hadde fått
sin melk i rett tid. Det v.r ovex 3000 oppringninger. "Pres-
sens Radioavis" bestilte såledeS -Lelkeforsyninpren pr.telefon
litt over klokka 11,00 i formiddag og gikk forbindelsen ved
19.00 tiden i kveld.

D.R.20.50.
Prins Harald og prinsesse Helene kom i kveld tilbake fra

sin Tysklandsreise.
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Radiosendnger mandag I. des.

Nytt fra Finnland.

0.R.18.00.
I den finske hmrme1dingen heter detat,det har vært liten

virksomhet 1A. Det karblske nes. Da finnene tok en'bolsjevik-
isk barrakkeby lördag, mistet bolsjevikene 240 döde. Murmansk-
banen og andre sovjet-russiske militære m?-11'ble ogs!'3'; bombet
lördag.

S.R.22.15.

Vestkusten

Winernomrdet

- Södra Norrlanda.
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrkter

Utsikter for
Vestkustens farvann

Svak til moderat vind.
For det meste oppholds=.
Temperaturen thmkring 0 .grader.

Svak vind.
For det meste oppholdsvw.
Temperaturen noe under 0 grader.

'Svak vind:
Oppholdsv5w.
Temmelig kaldt.

Moderat til frisk vind.
Snbfall på de fleste Steder i
distriktets nordlige deler.
Uforåndrtt temperatur.

God til frisk bris.

vvvvv VVVVV vvvvv,



Ekstrablad til NYHETSOVTRSIKT Nr. 222.

Begrenset sirkulasjon.

Radiosendin er mandag 1, des. 1941. Særli konfidensielt

Tredje og sistedel av Osvald Olsens åpne breV til Tr gve Lie 


O.R.18,15,
Etter at lytteforholdene lbrdag og sdndag hadde vmrt

slik at vi ikke'kunne hdre Olsens åpne brev til uten-

riksministeren, var vi i dag i stnnd til å fölge såpas

godt med at vi kunne få et inntrykk av hvordan det var

lagt an.

Etter det vi hörte i dag og etter noen innledende ord
har ikke brevet vmrt noe spesielt personlig angrep på uten-.
riksminister Lie. Brevet, som var etilet til utenriksminister-
en, har vmrt en "avsldring" av metodene til alle "de gamle
lederne" og av "råttenskapen" i det gamle samfunnet i det
hele tatt.

Olsens brev, som altså var delt i tre deler, har så
vidt vi kunne forstå de innledende ord i dag, men uten at det
kan sies med absolutt sikkerhet - behandlet tre eksempler,
"som vnr valgt på slump ut av de mange",på "råttenskapen", og da
sannsynligvjs ett hver dag.

Dagens eksempel var Randsfjordskonflikten. Utenriks-
minister Lies navn ble i det hele tatt ikke nevnt, og heller
ikke så vidt det kan sies under de lytteforhold som hersket,
navnene på noen av de andre regjeringsmedlemmene.

SS SchUtze esvald Olsen henvendte seg til sine lyttere
med fdlgende ord:

Ir,jære tidligere arbeidsldse, har dere enda ikke oppdagct
at arbeidsledigheten kunne ha vmxt nvskaffet for lenge siden
hvis b:Ire deres tidligere ledere hadde önsket det? Har dere
ikke forstått at nrbeidsledigheten var et middel for dem?
Den store arbeidsledige masse var nddvendig for å kunne holde
spillet gående. Den W‘r med andre ord et lcdd i en plan, for
den vnr de tidligere nrbeiderlederes våpen.

Husk lpre på hvordan Randsfjordskonflikten varte i åre-
vis. Den kunne naturligvis ha vært ldst både hurtig og greitt,
men det ble,ikke gjort fordi partilederne- natte ha den.

(Her fulgte en kort omtale av et mdte på Dokka som vi
på grunn av forstyrrelsox ikke kunne hdre godt nok til å refe-
rere. Men ifdlge Olsen hadde vedkommende mote bare vmrt et
komediespill, og det hadde visstnok ikke vmrt partiledernes
hensikt å oppnå noe med dette möte i det hele tatt. Spillet
skulle igjen bare holdes gående.)

Av agitasjonsmessige grunner måtte de tidligere parti-
ledere ha de arbeidsledige gående omkring. Meningen var at
denne masse skulle scttes i sving den dagen da den kommunis-
tiske revolusjon skulle settes i gang.

(Fortsatt).



Ekstrablad •. • 2.

RadiOsendinger mandag  1. des. 1941.    S,,rlig_konfidens'Ht.

-dlsens åpne brev . . (fortsatt.)

Her fortsatte SS ohtitze Olsen:
De eksempler jeg har omtalt viser hvordan-koxrupejonen

hersket på alle områder her hjemme. Det cr derfor ikke rart
at de tidligcre ledere i dag klager over at alt har forandret
seg. Og den store masse blir nå mer og mor klar over at det
er blitt en renere luft i det offentlige. styre. Den kan være
sikker på at alt det jeg har sagt, er sant.

Til slutt har jeg fått et oppdrag fra mine kamerater
som kjemper på fronten, nemlig å sende fölgende hilsen til
det norske folk:

Med glede gy5r vi vår innsats for den sak vi har valgt.
Gjör da også dere en innsats der hjemme..

Heil og. sæl.

- --

Taleren hadde fått fem minutter til sin rådighet, og

slik åom programmenc cr lagt an nå, er det ,grunn til å

anta at han ikke har.snakket lenger.de'forrige gangene

hellex.

"Vindaf'ord."

O.R.18.35.
amrlig begynnolsen av denne talen var utydelig. Vi kunne

ikke höXe at talerens navn ble Oppgitt, men det er mulig

at det ble borte i forstyrrelsene som v.Tr noks sterke

akkurat da.

Taleren snakket först om noe som hadde hendt på Vestre
Gravlund, men hva det var, kunne ikke höres, Det f3rste vi
kunne oppfatte var at de britiske.flyvere Wanskje er;blitt slik
som franskmennene har lmrtå betrakte dem.

Deretter fikk vi h3re on historie som hadde hendt på
- Vestlandet for noen dager .En dag kom det noen britiske
fly inn over en norsk fjord. Inne i fjorden holdt nocn bönder
på å frakte fram poteter. De britiskeflyvere gikk ned i.lav
hbyde og,skjöt på dem med maskingevmr og drepte noen av dem.
Både potet..r og lik fl3t i sjöen etterpa, mens de britiske
flyvexe vinket triumferende ned.

Men så blandet en tysk MesSerschmidt:seg i saken, og ct
. ,britisk fly ble skutt ned. En av de britiske flyvere kom uskadd
. fr3 det, men da han ble fanget, måttc hanbödkyttes aV tyske
soldater for ikke å bli lynsjet av menneskemengden som stram-
met til. (Fortsatt.)
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Badiosendinger mandag 1. des. 1941. Srlig konfidensielt1

"Vindafjord." (Fortsatt.)

'Så stor var folkets forbitrelse over det som hadde hendt. Ved-
kommende flyver kunne bare takke de tyske soldater for sitt
liv.

Den norske båten "Vindafjerd", som ble senket fredag,
går i dglig rute mellem Stavanger og Skudesneshavn. Den har
lenge trafikert denne ruten. "Vindafjord" har også et meget
karakteristisk utseende, så ingen kan ta feil av den. Om
fredagene har båten alltid mange passasjerer ombord. Det er
menn som arbeider i Stavanger egm tar seg en tur hjem til
familien i helgen. Også en rekke kvinner, som har vwt
Stavanger og gjort innkjbp, er med om fredagene. "Vindafjord"
er en Meget liten båt, den er nemlig på bare 142 tonn, så det
ville være en gåte om nOen virkelig hadde tatt den for et
tysk trnspprtskip. Men det har nok ingen gjort. Det kan
sl4es fast at de britiske flyvere visste at det var "Vindn-
fjord".med norsk mannskap og norske passnsjerer de hndde under
seg nede på sjen. Båten er dessuten britisk bygget, og
Det britiske informasjonsbyrå visste nok alt om den. Det står
fast.

Vi må da finne en forklaring på hvorfor de britiske
flyvere begikk denne forbrytelse. Det gies bare ett svar:
De britiske flyvere vnr dratt ut for 4 senke et tysk forsyn-
ingsskip, men da de kjente til det tyske luftforsvar, var ikke
oppgaven så fristende. Og da det var fire ombord i flyet,
ville det were resikabelt å lyve. Det gjaldt derfor a senke
et eller annet, hva det enn kunne være. De briåiske flyverne
ombord på Hudson-flyet visste også at "Vindafjord" ikke var
bevepnet, så senkningen ville ikke w3re forbundet med noen
riåiko.

De britiske flyverne er nå formodentlig velberget hjem-
me og feires som helter. Kanskje har de fått den "Rbde Stjerne"
av Stali@. Mord på vergelbse slår alltid tilbake på morderen.
Men etter de opplysninger som Hudson-heltene sikkert hndde
fått, mnnte de nok at de ikke hadde noen opinion mot seg i
Norge.

Det er opplysninger de har fått fra typer som menederen
Trygve Iie og drukkenbolten Riiser-Larsen som har vunnet en-
gelskmennenes gunst. Og Riiser-Larsen, denne skurken som er
troende til alt, er nå blitt admiral i England. Hvordan det
forholder seg med Riiser-Larsens flyvedyktighet forteller noe
som hendte ved Stockholm for en tid siden.

Hva som egentlig skulle ha hendt i Sverige, fikk vi ikke
skikkelig tak.på. Men det var iallfall noe i forbindelse med
en passasjerflyvning, og Bernt Balchen satt ferdig til å fbre
et fly som visstnok Riiser-Larsen egentlig skulle ha fört. Men
"Riiser-Larsen stod halvfull ved siden av bg så på". Og da
Balehen ble spurt om det ikke Var naturligere at Riiser-Larsen
fbrte flyet, svarte han smilende: "Så lenge det fins andre
flyvcre i 1ore, kan ikke Riiser-Larsen betroes et passasjer-
fly."

(Fortsatt.)



Ekstrablad  . . 4.

Radiosendinger manda 1. des. 1941. S rli konfidensie1t.m.

"Vindaf'ord'.' (Fortsatt.)

•Ög her hjeMme er det folk som er blitt påvirket av de
hemmelige agenter og virkelig tror at det 142 tonns' "Vindafjord"
var et forsyningsskip for tyskerne. Disse jössingermå få föle
at man ikke uten videre kan fare med lögn og utbre lögnhistor-
ier. Nei, vi må gå til rette mot jbssingene hvor de enn fin-
nes, disse mordhandtlangere. Og skulle det noen gang lykkes
jbssingene i London å komme tilbake til Norge, må det bli en
dommens d-2g for dem.

Talen ble etterfulgt av en opplesning av Per Sivles
dikt: "Til Ensland."

Taleren snakket hele tiden med en meget truende og for-

bitret stemme. Hele tilen varte ti minutter.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Hambur rtadio aa dansk.
S6-sreder Hns Ilannevik har skrevet en nrtikkel i Aften-

Dosten" under titelen: "Hvorfr jeg gikk inn i Nsjanal Snm-
ling. Hannovik sier i artii:kelen nt den tidligerc regjering
ikke utvilet Norges muligheter som en sjSfarende nasjon, og
han tror at Porge kan o-nnaa en 1-ngt mer framtredende nlass
blant de sjøfarende nasjOner n2ar havenes frihet er blitt
endelig op)rettet. "Naar England hnr brutt sammen", skrivcr
Hnnnevrk, "k-In Norge staa fram som dets arving og arve dets
-nlnss." "Norge kan da overta Engl2nds hindel og fiske. Hanne-
vi» hna= pa- en mer ras'onalisert utvikling av wmnkraften
slik nt'Norge foruten an. Clekke sine egne behov kan forsyne
Kontinentet med elektrisitet.

O.R.06.45.
I E--r vnr sisto deF£ av de tyske journalisters bes4 i

Noree, og de ble da mot.Ett av General-Admirn1 F4hm som for-
t-]Åe dem 0111 det -rbeid som utf*es av den t:Tske marine i
norske f-rv-nn.

O.R.18.00.
rendals Blad" klager over at enkelte reveavlere i

Telemark bruker nelk til revefor til tross for at det or
vnnskelig Por mennesker aa faa nok mclk. I herredstyrene er
det blitt oaplyst at d7et er ulovlig co. bruke melk ti_ reve-
for, og enhVer som gj r det vil vaere hjemf-qlen til streng
str f.

O.R.18.00.
:risdirektorintet hnr =hovet bestemmelsene om m-ksimal-

- )riser iaa 1-;fi.nsaker og frukt.

Nytt fr2 Svertae.

Rom hadio.
Det svenske handelsskipet "Oadevold" pna 1 100 tonn er sun-

ket etter en kollisjon med en svensk dam-nba-t i Nordsjøen. 14
av mannsknet ble reddet og t2tt til en tysk havn.

Rom Radio.
Etter det nye svenske rnsjonerings-rogrim for desember maa

halvnarten -v fettresjonen taes i m-rgarin. ,T^:risen Daa mnrgarin
og sm r og m,nEe andre matvarer vil bli forhyet. TObakk=isen
vil bli forhi6yet med 40 %. Kaffeprisen er ogsa-i steget, mens
tasonen er senket.

Nitt Lra Danmark.

D.R.17.35.
Den nye tverstkommanderende for Jr11ands divisjon, general-

major Knutzon, inspiscrer for tiden de Syd-jydske garnisonor.

Nvtt fra Finnlnnd,

D.R.11.30.
'Hufvudstndsbladet" skriver: Gjeno)Dbyegingen av Sortavalla

vil ta tre nar. v den o,3prinnelige befe1knriag paa 5000 har en
femtedel nac vondt tilbake.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Jelöysenderen kunne ikke Mres idag på kortbölgen

av en eller annen grunn. Sendingen kl. 18.00 var som vanlig

utydelig og kunne bare enkelte ganger cppfattes fra Stavanger

Radio.

F lkesmannen i jstfold forfl ttet til "Innenriksde artementet"

O.R. 18.00,
Fylkesmannen i jstfold er blitt forflyttet til en

stilling i "innenriksdepartementet". I hnns sted er
utnevnt ordföreren i Moss, Hans S. Jacobsen som f'ylkePm-nn
i jstfold.

N.S. Kvinneor anisas'on holder möte i Oslo. Riksrö a leder.

O.R. 21.00.
Nasjonal Samlings Kvinneorganis.,:sjon har holdt et

stort möte i Oslo for å dröfte er=ingsspörsmålet i Norge.
M5tet ble ledet av Bjoner, som önsket deltagerne og
gjestene velkommen.

S dfrukter til Nor e.

O.R. 21.00.
Det er ingen grunn til å klage p4 tilförselen av syd-

frukter til Norge nu. Således er det kommet et stötre pnrti
citroner og appelsiner og det ventes et stort parti appelsiner
mellom jul og nyttår,

25.000 kroner til Nas'onalh'el Ln.

O.R. 21.P0.
En anonym giver har gitt 25.000 kroner til Nasjonal-

hjelpen,

N tt fra Danmark.

D.R, 11.30.
Utenriksminister Scavenius har sendt utenriksminister

von Ribbentropp et telegram hvori han sier nt han for alltid
vil betrakte de dager han tilbrakte i Verlin som en herlig
erindring. Videre uttalte han at han betraktet det som en stor
Tw'e og gunstbevisning å ha blitt mottatt av "Föreren'.

Statsbanenes OveringeniLirkontor har nå gått igjennom
anbudene på annlegget av parcel nummer 2 på strekningen
1\Trkbping - Rosbyhavn. Det var 22 annbud og det laveste var
pa vel 1 million kroner mens det höyeste var på vel 2 millioner
kroner.
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Nytt Danmark,

D.R. 11,'
1,6rda den. 6te dosember skal 1uftverhsforcningen holde

mdte, Dot skal 715.es nye styremed1emmer

I 1:::jpenhavn ble det i november behandlet 1400 saker
for overtred3sc Yv• mörkeleggingsbest=elsene, Dette or det
strsto ntal. av den slags saker i en måned. Tallet på drukkon-
skapssakor 12,T imidlertid det laveste i idpetav en måned,
nemlig 249. Det her vDrt 33 trfikkuhell hvorav 3 medförte
ddden,

D,R. 17,350
1.indsretten er nå ferdig med behandlingen av saken mot

de syv keirmunister som i byretton ble dömt for sabotasjeforsök,
To av dem fikk 16 års fengsel, en 14 år, en 12 år, en 6 år, 1n
fikk års :f'engsel og en ble frikjendt, Herfra trekes utsttt
varetekt.

I anledning Ialands nasjonaldag 2den desember har den
Danmak endt kongen og dronningen et

-Lykk3nskigste1egram.

t1.1 danske s.Amerin i ut]=Idet c){, til Ferbyene
c)g Island kan 13= sendes av de warmeste s1ektniner til dem
sen hileinene gjelder, Hilsirgene bes levert til n=este
lokale politj.stej311 som ogs,  gir  opplysninger om sendingen av
dem. De 311, vrere inn1vert -Innen 10d,2 desember, De vil bli sendt
den de k.omme.y' Inr- De m lkke sendes direkte til

(-11ey prssens

Elvirobor 	 n ho ian oppdaet
av Munn og kloveyke, Hele grdens bestnirs cksl sktes ned:
Dette er dt ste tilfelle ev denne sykdom i Sverie p ett

17iW=.31' et oveT,,Ikudd 90 millicnel-

Td.g kar bokekommiejor_en det :ndf.21TuT sor skal
kjmpe, i lenjeketr.ipen mot Tyskind.

Mor„'t til
vini-TIbotydel, ').empertnrer.1

12:;,3.11.

Norr Modet tiegenJe
til ffisk vi.e3 Tnd1 srLe og u.fcr-
ndet teriper,
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Nytt fra Finnland.

S.R. 19.00,
Det finske kommunikce meddeler at det var fortsatt

a±tillcrivirksomhet p4  hanp og Karelfronten. Det finske
artilleri oppncide treff pa flcre russiske batterier og s2.tten
dem ut av funksjon. Finske frtteavdelinger har angrepet
russiske skip i Finskebukta og senket et av dem. P grunn av
drlige =forhold har flyvirksomheten v2rt innskrenket til et
minimum. Finske fly har imidlertid v:ert virksomme og angrepct
russisk skipsfart, troppcans=linger og jornbanelinjer.

0.E. 18.00.
Den finske riksdag har vedtatt lobfors1rune om innlemming
lv de gjenerobredc omijkder til Storfinnland. Like1c3es ble det
cnstemmig ,c,Jtatt- å annulere punktene om avste1senc i Moskv,—
freden ifjor.

vvvv y VVVVV vvvvy



AAAA.AA AAAAAp,AALAA

T
J..,.,u0T-LITu 0G

T
.-:,e);:p4TJTJT

0

'00'Ci

IrT2T;'411J-.OJ.O ,=q

;3,JTJH72,1:
00°H-L 0T-3

0-Lor2q
f.OT r»;ÅÏ 10 ITÅ LO2 uo=top

i0j
AU T

o
A'[.7

L0 4E2t

10 ,,:toTJEd AU
:J=JUCji Tiq r,r,3J2

XOAOJCLutu
e(j Le,lq 1 JC1T1iO0 o1.-J.T °24i0CL ft.r'3,5;0d4ij

u:Lc, J(21 ;SOJJO

	

°:1,112 ^1j;,:t q4.75:H

00°9-1: 00°I

ITA -LT.J;
00'1 '.10

° _TOIT

0@-=1J:*T.•?./(LI

IT;



NYHRTSOVERSIKT FEA SKAND. RARIOSTSJONER. 1.
Fra

Regjeringens I.F.X. & Hwens Ovorkommando.

4 des. 1941. Nr. 224. Fortrolig,
diosendin §er onsW ,c, 3 aes. 


33 omkom ved "Vind, flords" forlis.

O.I. 18.00.
I.Ater hw,d St:v,nger Aftenblad opplyser bcfandt det seg

67 personer ombord p "Vindafjord" dn skipet bic senket. 34
ble berget.

Gnvenc til de omkomnes etterlattc strmmer inn i ct
betydclig omfang. n1cdes hnr fylkesnemndcn for Nnsjonalhjelpen
i Rog land mottatt idag bl.'. 5000 kr. fra St van;er D:mpskips-
selskap, 3000 kr. frn A/S 11aug og 3000 kr. fr -1 fi=et Jonns
(?HovI;nd).

GL-,dtvedt Botell pt H3nefoss nedbrendt.

O.R. 11.15,
Det g mle Giadtvedt Hotell p. Hinefoss brEndte in tt

ned til grunnen. 'dotellet hc-ddc ikke v3rt i bruk pP) noen tid,
c).;* ingen boddc der. Det skulle h v.'3rt holdt en nuksjon der
imorgen, mcn det cr intet som tyder p. -t br-nden skyldes
forbcredclsene til denne.

B,ygningen v-r nssuret for vel 300.000 kr, og 13siret
for 81.000 kr.

00 .s StrÖmmen Bruk pt Moclv nodbrendt.

O.R. 11.15 & 18.00.
Ved 6-tiden imorgcs br3t dot ut br-nd i Str3mmen

Bruk p. noclv. Frst ved 18-tiden lyktcs dct E. begronse
ilden, men det var d bn.re verkstedet som ikke var helt
3dcl-gt.

V rel-gret v r 2.ssurert for 100.000 kr. 'TS ken
til brnnden er ukjendt.

NS-stevne i Borgen i s4tten -v uken.

O.R. 11.15.
I (1,-,genc fra den 5 til den 7 desember _,rrnngeres

det et stbrre vestl' ndstevne nv NS i Bergon. Förcren vil
vare tilatodc og det vil bli holdt talcr -v en rekke bety-
deligc personlighctur innen NS. Det vil ogs bli frr-ngert
en propag=damntsj av hirden, en fcstforestilling p den
Nnsjonale Seene, en k-mmer?,t:ften p 1"13yen m.v.

Christian Sindi:Lljg_  d3d. 


D.R. 20.50 & O.R. 21.00.
-ifomponisten Christian Sinding avgikk ved d3den ikveld

85 r g=c1.

Fir nyhetsutsendingen kl. 21.00 holdt Sylow Creutz
en minnetale over ham. Vi kunne imidlertid ikke oppfatte
ennet enn at Sinding skulle hq befunnet seg vel i NS' rck-
1Æer.
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Eadiosend.inczier onsdag 5 des,

Fiskerime1dircer,

O.R. 12.15, (Feg'et utyjelig)
Om si1def*sket 1 det sn'idre distrikt foreligger det bere

Ln melding fra Utneug om at det or kastet 5000 hl. muss;-: i
Stjirm. Nordp7 cr det tatt f..:ngster sn rekke steder deriblendt
i Eidsfjurd, Nodreis og i R-n'.

F-Lugs-Le,'Iei Nord3.rd av fet- og smAsild i siste uke kom
opp i vel 150.000 hl.

Prissentralens Landsoversikt,

O.R. 12.20 (Utydelig).
Bortsett fra i kyststrbkene har det i siste uke ikke

vrt mulig drive noe jordarbeid i bygdene på istlandet. På
3jr- og Vostlandet her derimot höstpl3yningen kunnet fortsette.

S'om kjendt er h3yrsjonene blitt nedsatt fra den 1 de-
sembor. Porsyningene til Uslo har imidierild vrt en smule
bedre i dot siste.

Situasjonen å potetmarkedet er stac.ig vanskelig•i de
flste byer. Også grönnseker er det knappe tilfrsler av menS
det el1crs kommer ganske br3 med cpler.

På sld:temarkedet er tils:angen fromdeles forholdsvis
tilfretstillende. Nedslaktingen sin gang.

H:_ndelon med livku er noe lettere, Smris er det der-
imu;: v,nskclig å få kjcipt.

nindre  rusdrikk i Oslo.

0.1,. 18.00.
Det går tilbakc med rusdrikken i Oslo. (Ytterligere

d(Aaljer Lunne ikke oppfates).

bkolenci .1=-1.=2 1-1‘2.:;2julerie ia. :ien 20 desembujJ
dcn 8 janur.

vder 20000 kr. til faldnes etterlatte,

O.R. 21,00.
har stilict 20,000 til het

som ekstra hjelp til jul for faldnes etterlate og for så-
redc.

Medcsinaldirektören mcddelcr et dlrekorets helsc-
avdeling har skaffet tilveic endel appeisiner, sitrone og
f,indarincr fra Italia. Dc vil bli fordelt der dc trenge,
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Sportsnytt.

O.R. 21.00.
'Jorg,.2 Idrettsforbund 'pnot idag sitt fcmtende instruk-

tirkursus donne g-ng for friidrettskvinner, rCursct l= 31
doltaPurc fra helc det sydlif,c TTorge.

O.R. 21.00,
Turid Helland BjJrnstad scirot idag i on kunstl3pkon-

kurranse i

sendetider. Jel3y  skiftcr bjllengde.

O.R, 21.00.
Fr2, og mod idag sender Oslo kortb3lgesta jon p. 31.45 m.

(9540 kilohertz) istedetfor p,?,L 25.56 m..

FT Mandag vil nyhotsutsendingene kommc til fblgende
tider (Hverdager):.

07.00 (BST); 11.00 (nynorsk); 14.00 (R:rigskommunikeone);
18.00 (bokm?d) og 21.00 (nynorsk).

Sindngssendingene vil bli som vanlig, men mcd nynorsk
kl. 13.00.

Nytt fra Svcrigc.,

D.R. 20.50.
Sveriges kunstnere arr=gcrte s3ndag en utstilling

til inntokt for sino ridliffendc norske kammeratcr.

S.R. 12.30.
Den svenske sooLllminister Mllor opplyste idng i

Riksdagen at det for± tiden befinner sog 7000 flyktningor
Sverigc. 80 cr internert, og 1300 nordmenn er satt inn
jord- og skosarbeid.

Ministeren e;':! også Trt det vilde vre nske1ig
til en diTerentiering av flyktningene, og ork1-3rte
at det varselvsagt st sp5rsm4let vilde bli 1(3st i

overensstemmelse med huwnitetens grundprinsipper.

(>.R. 19.00.
ndefogden i Jamtland arresterte idag 3 utlendinger

for spionasje ikke rettet mot Svcrige. 3 svensker cr innbl'n-
det.

S.R. 19.00.
Priskontrollen 11,x fstsaltt maksimalpriser pr°1 fugl

og vildt.

S.L. 19.00.
Fasjonene av mel, gryn og bred vil forbli uforndret

i Svcrige i neste r sloneringsporiode.
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Padiosendinp;or onsdeg

fra Finnlend._

D.R. 20.50.
Demperen "Lrotus :.Ankom ikveld til Stockholm med 238

finnske bern.

S.L. 22.00.
På grund av den innledendc vinteren og på grund ev

vårt trykk her russerne begynt å evekuere Hengöområdet, mel-
des det ikveld på offisielt yhold i Helsinki. Russorne sprenger
elt etter scg,

Et russisk troppetrensportskip er senket ved k=onild
utenfor

P. dc 3vrige frontavsnitt h-r dot v-wt endel artilleri-
virksomhet.

D.R. 11,30.
Er frodeg vil det bli scndt en dflglig nyhetsutsending

på d nsk kl. 21.15 over s3mtligc finnsko kringk-storo.
Sendingcn vil skje på 19.75 m.; 25.47in.; og 51.58 m.

Vwvrsol.

C.R. 22.00.

Vcetkyston og
Vne..2nområdet

Relo Norrlends
fjolltrektor

Lott til god bris, 0ppho1d.
Temporaturen omkring null greder
ved kysten, i innl-ndet tomme-
lig keldt.

Lett til god bris. For det
meste oppho1de=. Uforendrct
temportur cller noe kolder,

VV VVVV VVVVVV VVVVVV
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Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 224.

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

Radiosending2r_onsdag 3 des. 1941. 	 Fortrolig, 


Roma 13.4.5 på italiensk.
Retten i Trelleborg har avsagt dom i en interessant sak

angående beslaglewelsen av et norsk skip i en svensk havn.
Retten fandt at besIagleggelsen måtte oppretholdes da den svei-
sice  regjering bare anerkjendte den norske regjering i London
de jure og ikke de facto.

Zeesen k1. 21,45.
' . Den tyske kxingkaster Zeesens nyhetssendinger pa engelsk

kl. 20.00 og 21.45 overföres nå også over den norske 1angbdlge-
stasjon ved Oslo. Stasjonen fortsetter derfor utover kl. 21.15
da de andre kringkastere avslutter det ordin,ere program.

O.R. 06.45.
Imorgen kl. 19.30 holder Oslo-hirden sitt fdrste mdn-

stringsmöte,i Oslo Ringen kino. "Minister" Rissmes vil tale
og det vil bli forskjellig slags underholdning.

Nytt  fra Danmark.

Roma 21.45 på italienek.
Det er innført forskjellige letteser i blendingsbestem-

melsene i de danske byer. Butikkene vil således få lov til å
beholde sin vindusbelysning til kl. 19.00.

Seheneetady 16.30 på finnsk.
Den argentimmke regjering har bestemt å kjdpe 4 danske

skip som har edkt ti1f1ukt i argentinske havner. I offisielle
kr4tser i Buenoe Ayres sier man at transeksjonen bare Vil bli
midlertidig.

D.R. 17.35.
Den ukentlige danske landbruksoversikt viser at slak-

tetilförslene fremdeles er meget store. Det ble tilfdrt 14.000
kveg mot 5 ellor.6000 mindre i den tilsvarende uke de to fore-
gåemde år.

SmdrprodukSjonen er gått ned med 25% i oktober (10.6
mill, kg.) og fleskeprodukstonen med 54% ( 11.1 mill. kg.).
Eggproduksjonenligger også et lavmål i forhold til tid-
ligere åx.

N tt fra Sverig.e_4

D.R. 20.50.
Den sven$ke riksdag har godkjendt regjeringens for-

slag,om ti1leggsbevil1ing til forsvaret. Totalbeldpet dreier
seg om 81.5 mill. kr. Det skal opprettes to nye flyvinger i
Norrköping og Karlskrona.

Hilversum 11.15 på ho1landsk.
Det ex funnet nye kao linforekomster i Sör-Sverige.

Man håper å kunno oppnå en årlig produksjon på 6000 tons.
Den nåvJ.2rende produksjon leelöper seg til 5000 tons. (Kaolin
brukes i porselensindustrien).
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N tt fra Sveri e.

Roma 12,00 pr italiensk.
Hersehe; Johnson er blitt utnevnt til de Forente Staters

sendemann i Stockholm. Han har tidligere vwt ved den amerikan-
ske embassade i London.

S.R. 22.20 pr°, engelsk (49.46 m.)
Rekruttene strömmer til det svenske flyv4pen. Antallet

söknader iår var 6-doblet sammenlignet med ifjor.

N tt fra Finnland.

.Seheneetady 16.30,på finnsk.
meddeler at den finnske regjering har FinnLmds

Bank. Myndighet til fotkaste gullstandarden'vedstörre utbe-



talin&r.

Lahti 17.45 på finnsk.
Den finnske forsyningsminister meddeler at parafinras-

jonene vil bli fordoblet i desember må'med,. det vil bli
tildelt 1 1. pr. lampe overalt bortsett fra i Oulo og Lappland
,hvor- tildelingen blir på 1 I. •

vvvvvv V•VVVV vvvvvv'



NYHETO=SIXT FRA SKAND. RADIOSTASJONER
Fra

Regjeringens I. K. & ITTerens Overkommando.

5. des. 1941. 	 Nr. 225. 	 Fortro1ii7
a iosendinger torsdag 4. des.

Tre Sandefjordcmenn dimt til d3den og skutt.

O.R.11.15.
De tre norske stwtsborgere

politikonstabel jivind Ask,

stud. mcd. Andreas Bertnes og

ingenibr Johan (?) Ettun,

alle fra Sandefjord, er av den tyske krisrett dimt til delen

for spionasje. Ltter at dommen var blitt stadfestet, br den

fullbyrdet ved skyting.

De tre henrettede hadde bygget en r2diosender for sende

meldinger til fienden og hade dessuten organisert sionorgani-

sasjoner.

Politi og hirdmenn undersker privte.husholdninger.

O.R.21.00.
"Politi(,ep .rtementet" mec'leler:
Den förste desember gjennomsöktc politiet, understöttet av

hirden, Ln rekke private husholdninger for 'gt finne ut om de
s:Ate inne med ulovlige lagrer av matw,rer.

N.S.' landetevne i Bergen. 


O.R.18.00.
Representanter flra riksledelsen i N.S. med Föreren i spissen

samles i morgen i Bergen til et tre dagers stevne for drifte
det videre arbeid med Norges frigjörelse. Fra Oslo reiste i
ettermiddag Föreren, "propagandaminister" Gulbrand Lunde,
riksorganisasjonsleder, "minister" Lippestad, riksökonomisjef
Trondsen og ,g,cnera1sekreter "minister" Fuglesang. Med samme
tog reiste dessuten pressesjef yeggerud, landsorganisasjons-
leder Odd Foesum og sjef for N.S.t.F. Tidemann Ruud. Det var
intet offisiolt frammbte på stsjonen, dog hadde mange inter-
esserte innfunnet seg.

Eid=ger herredstyre minnes "Vindafj,ord."

O.R.18.00.
På möte i Eid'ulger herredstyre i dag mintes ordföreren de

nordmenn som omkom ved engelskmennenes siste senkning :v et
norek skip. S mtidig vedtok herredstyret enstemmig en reso-
lusjon hvori det foreU3mte det redsclefu1lc ew,e1s 1-e 2.ngrepet

"Vind2.fjord".
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DaTe 75 % av f:!orårets ,„3dsel,

O.R.18,00,
"Landbruksdepartementet" meddeler:
Av det kve1stoff man nå til rådighet kan det skaffes

bare 75 % av fj=årets forbruk av gjddsel. Da det er umulig
å foreta tildelingen etter oppgavex over arealer, er det be-
stemt at forbruket i 1941 skal legges til grunn for tildel-
ingen. Det vil dexfor bli sendt ut skjemaer som bbndene må
fylle ut med oppgaver over gj5dselsforbruket i 1941. For
nærmere enkeltheter henvises til dagspressen.

å -L"-emqt-;1 suf-jt i  Halden,

O.R.18.00.
Halden uur doiarJng har planer om å bygge en virksomhet
for fremstilling av sulfitsprit i Halden. Foreningen har
s3kt Halden kommune om å ._Lc,gge ned en gate for å skaffe bygge-
tomt.

Svenske faddere til norske barn.

Like för nyhetssendingen kl. 19.00 sendte Svensk radio en
appe11 til det svonske folk om å melde seg som faddeTe til
norske og finske barn. Fadderne må betale kr. 30,- pr. måned
seks måneder. Pengene forvaltes av "Redda Barnen" som alt

har skaffet 2000 norske og 2000 finske barn svenske faddere.
Stött "Redda Earnen".

0.R.18.00.
Styre-J i Telemark hagebrukslag har besluttet å dele ut

fTuktt= og b:23rbusker til trengende nagebrukere og sm:brukere,

O.R.06,4,
Filmdj_rekt5r Sinding h deltatt i et viktig filmmöte i

nInchon.

O.R.06.45. (Utydelig.)
ye gummivarer kan nå bare fes når gamle gummivarer inn-

leveres.

O.R.21.00.
Det meldes fra Berlin at et engelsk fly ble skutt ned

ved Norekekysten i ettermiddag,

Christian Sindings död.

Budskapet om at Christian Sining er död, cr mottatt mcd
sorg av det norske folk.

"Minister Lunde uttalte i formiddag: "Sindin2; var bro-
byggcren mellom de germanske felk."

(Fortsatt.)
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Radrosendiner torsda,g 4. des.

Christian Sindin. . (fortsatt.)

Videre har "minister" Lunde i dag bestemt at Sinding skal
begraves på statens bekostning.

Budskapet om Christian Sindings död ble i går gjort kjent
Stockholm ved oppslag i avisvinduene. I dag bringer de

svenske aviser bilder av Sinding på förste side. Også danske
aviser bringer i dag omtaler og uttalelser om Sinding.

ChriStian Sindings venninde gjennom mange år, fru Gade,
forteller at Sinding helt til han ble brakt på eyehuset
arbeidet på en stor komposisjon som på langt rper ble ferdig.

"Rikstalerne har ordet."

Riketoler, ekspedislonssjef Bjarne Holst sender en adfl

i forbindelse med Hålogalandsutstilingen.

O.R.18.35. (Dårlige lytteforhold.)
Nord-Norge har v-ert on forsömt landsdel. Den ble alltid

se,ttt sist, til tross for at den omfatter en tredjedel ev hele
landet. Vi tnnkte kanskje av og til på Hålogeland, men da
"572.1'det enten på midnattssolen eller mörkedagene. Vi ble holdt
uVidende om denne landsdel. 1t i folkeskolen fikk vi et
skjeV bilde ev distansene der nord.

Det er derfor et stort behov for en utstilling som gjr
Horges nordligste fylker kjent for oss.

Vi så ofte i pressen oepfordringer om å samle inn kleer og
mat til folket der nord. Men disse innsamlingene ble som
regel overlatt en prest der nord som ikke forstod seg noe på
det hcle. Det v ar hva vi b3d nordlendingene istedenfor å gi
landsdelen de vilkår den hadde krav på. Nord-Noiye ble av oss
her syd sett på som "Spenningens land", men det cr ike noe
spenningens land. Det er en landsdel med et hardt arbeidende
folk.

Nord-Norge kan bare få det beste vcd at dets muligheter
blir fullt utnyttet. Innsamling av kleer og mat kan vere bra
nok, men det som kreves, er likevel en full utnyttelse av
landsdelens ne.turherligheter.

Hålogale,nd har l mill..kw. vannkreft unyttet. Hvilke
mulighet r ligger det ikke i det? Utnyttelsen av denn vann-
kreft kan sette Oss istand til å eksportere elektrisitet.

Deseuten he,r Hålogaland 74- mill, mål dyrkbar jord som er
blit t lite utnyttet. En rasjonell utnyttelse av denne jord
vil bety muligheter og håp for mange menneeker.

(Fortsett.)
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hålogalandsutstilling.en , (fortsatt).

Videre finner vi store skogarealer der oppe som må få
rasjonell drift. Hålogaland har de aller störste mulig-



heter for eauevi mens vi hittil har innf,5rt ull.

Vårt störte torskefiskeri forgår i Lofoten. Dette kan
sikke±t bli drevet enda mer rasjonelt enn tilfellet er nå.
Jeg tenker da s3rlig på Nordlandsbanen som burde ha ve_ert
ferdig for lenge siden. Men den har måttet vente for mindre
viktige baner sydpå.

Midnattssolen har gjort Hålogaland verdenskjent som turist-
str3k. Men hva er blitt for turisttrafikken? Arbeidet for
turisttrafikken ble tat opp i bare liten målestokk de aller
siste

"Kultur- og Folkeopplysningsdep." har nå åpnet dette landet
for oss, Vi lærer å fortå at store löft må tas9 og at do

tas i flekk.

Utstillingen er bare et enkelt ledd i et stort arbeid:
nyreisningen av Norge. Nasjonal Samling er breren av riks-
tanken. N.S.'s program krever en planmessig ordning av
Jandets style. N.S.-'s program krever en full utnyttelse av
alle landets naturrikdommer.

Resten av "Vår

Klokka 18.15. I anledning finnenes besttelso av Hangb leste
Fridtjof T:rohn Runebergs praktfulle dikt "Sven Dufva"".

flokka 18.30. Daglig liv i Sovjet-Russland. Trygve Svundsen
leste en novelle av den russiske forfatter Sosjenko som skulle
ve:re blitt henretteJ fo_u noen ir sidon på grunn av silt frie

Klokke, 18.55 "Verden og 71", gunne ikke h3:res.

1\1_,y1;t fra Sverige.

Livsmedelkommisjonen opplyseI ezt det ikke kan gis neen
ekstra 1,11deling av ilesk til jul, Men det ril bli gibt til-
latelse til å anvende fJesk for illeholgesom skulle ha ve:ert
brukt i perioden etter jul.

S.R.22.00.
Ordföreren i Tr..,fikkommisjonen her forest at det bör

undersNces om ikke jernbane.o TAvle-Faiun bör elektrisiferee
för noen av de andre be.nene som det or pl-ner om elekrisi-



fisere
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Nytt fra Sverige.

S.R.22.00.
Siden flöten ble rasjonert er salget av sterilisert lte

nesten slutt. Det er derfor blitt foreslått Livsmedelkommi-
sjonen å frigi salget av sterilisert fl3te.

Nytt-fra Danmark.

D.R.17.35.
Landbruksdepartementet har godinent et prosjekt om å regu-

lere Ripe-myrene.

D.R.17.35.
De nordiske selskaper i Tyskland har innbudt direktör

Knudsen til en foredragsreise i Tyskland. Direktören skal
tale om "Danmark som gjennomgangsland."

D.R.17.35.
Landbruksdepartementets kvegutvalg kjöper i uka 8. til

14. desember 8000 kuer og 15 000 spekalver til eksport.

D.R.17.35.
Ved kriseretten i Kdbenhavn i dag ble tre kommisjonærer

og en sl.-,,ktermester idömt kr. 500,- Lver i bdter for å ha
t,)tt for höye priser på kjtt.

D.R.20.50.
To personer i Predrikshavn har vedtatt kr. 3009,- og kr.

2000,- i böter for ulov1ig salg av olje.

Nytt fla Finnland.

Besetteasen av "rl?ngd preger alle finske blad i dag. Samt-
lige aviser uttrykker stor glede over den nye store seieren.
"Hufvudstadsbladet" skriver at Jangö var gjort til et utfalls-
punkt mot hele Finnland.

Under besettelsen av H:ingö ble to russiske skip senket, og
tre eksploderte etter at de var satt i brann. Et skip ut for
Estlandskysten heiste det hvite flagg og kapitulerte. Tran-
sportskipet "Jpsef Stalin" gikk på en minesperring og ble
skadet ved tre mindre eksplosjoner. Det er blitt fört til
tysk basis med 6000 soldater ombord.

Da finnene rykket inn på Hang8 fant de kirken i Hangd stad
praktisk talt usludd. Men frihetsmonumentet var dde1agt.

S.R.22.00.
England har tilstillet Finnland et ultimatum som utldper

i morgen, fredag, klokka 24. Det foreligger intet kommentar
fra Helsinki, men man mener at situasjonen vil avklares ved
ukens slutt om ikke fdr.
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NItt fra Finnland.

Pinniands -,)rE:sldent lorela i dag Knnlands riksdag et
, forslag dm kw]junktwskatt.

0.R.18.00,
6300 karolere nE,,r vendt tilbake til de karelske områder

öst, meldes det fra Helsinki i dag.

Vcnr,rarsel„

Vestkusten og

V&nernomrdet

Hela Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
-2or det meste oppholdsver.
Noe kaldere,

Moderat vind,
Enkelte snlayger.
Uforandret temperatur eller
noe kaidere,

I:ftsikt for Vestkustens Lett til god bris.
-favann

7 7vvv VVVVV vvvvv



Ekstrablad til NYHLTSOVERSIKT Nr. 225.

Begrenset sirkulasjon.

Radiosendinger torsdag 4, des. 1941. 	 S rlig konfidensielt.

Tyskerne sperrer utbetalingene til norske  sjbmenns pårörende. 


O.R.11.15.
Det gr nesten ikke en dag uten at Londonkrinskasteren

offent1iggjr nye lover angående norake sjbmenn. Her fulgte
en meget uty 'elig setning, men menin;en syntcs varo at det

v,-3re vanskelig for emigrantregjeringen i Tondon å få sjb-
mcnnene til å fortsete of; gå 13-) Storbritannia.

Etter denne innledning fulgte fblgende forklaring:
Norske sjömenn som seiler på England, bringer bomber og

granater fra Amerika til England, som engelskmennene igjon
bruker under sine flyangrep og torpedoang-rep'på nersk skips-
fart. Norske sjömenn er således indirekte med på å drepe
landsmenn hjemme i Norge.

Tyskerne har advart dem på en mild og elskverdig måte.
Tyskerne har vart tolmodige, men belbnningen har wert den
ene skuffelsen etter den andre. Som bekjent har alt her i
livet en ende, også den tyske tolmodighet. Tyske myndigheter
har derfor sett seg nbtt til 4 sperre de utbetalinger som
norske sjbfolks pårbrende her hjemme får. Det er ikke med
glede at de har gått til dette skritt, men det har dessverre
vist seg å ware nbdvendig.

vvvvv VVVVV vvvvv



Ekstrablad til NYHETSOVIRSIKT Yr. 225.

-5egrdnset sirkulasjon.

Radiosendinger torsda.&4. des. 1941. 	 Særlig konfidensielt. 


TIskerne s.perrer utbetalingene til norske  sjdmenns pårdrende.

O.R.11.15.
Det g').r nesten ikke en dag uten at Londonkrinskasteren

offentliggjdr nye lover angående norske sjömenn. Her fulgte
en meget uty 'elig setning, men menin;en syntes vre at dct
må v;?,re vanskelig for emigrantregjeringen i London å få sjö-
mennenc til å fortsete os, gå på Storbritannia.

Etter denne innledning fulgte fölgende forklaring:
Norske sjdmenn som seiler på England, bringer bomber og

granater fra Amerika til England, som engelskmennene igjen
bruker under sine f1yangrep og torpedoangrep-på .norsk skips-
fart. Norske sjömenn er sledes indirekte med på å drepe
landsmenn hjemme i Norge.

Tyskerne har advart dem på en mild og elskverdig måte.
Tyskerne har w3rt tolmoige, men belönningen har vært den
ene skuffelsen etter den andre. Som bekjent har alt her i
livet en ende, også den tyske tolmodighet. Tyske myndigheter
har derfor sett seg ndtt til å sperrd de utbetalinger soM
norske sjdfolks pårörende her hjemme får. Det er ikke med
glede at de har gått til ddtte skritt, men det har dessvdrre
vist seg å v:ere nddvendig.

vvvvv VVVVV vvvvv



NTS0VERSIKINr. 225.

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

Radiosendiner torsdag 4. des. 19/J1.

Nytt fra Norue.

NORSKESJX=N 1-1,2R VIST YARDUAKKET FANGEL TAal. STrn'T FRNUTTT:
I siste setningen i forordningen om at utbeta1inEene

til norske sj4enns paaryfrende skal sperres, har B.B.G.'s
1 tetjeneste faatt med fil)1gende: . . Det-er måd glede
at tyskerne har Eaatt til dette skritt, me,n den haardnakkede
mangel paa sunn fornuft, som de norske sj menn har vist, har
gjort det n4lvendig.

O.R.11.15.
Reichskommisar Terboven har skjenket Bergen Luseums

bibliotek en gave paa 1000 vitenskapelige verker 7)aa tysk.

O.R.17.00.
Det er on-akettet en treningsleir for hundre medlemmer

av Eirden. Tredve av dem skal delta i det tyske -olitis
skimesterskap i Bayern i m-,rs neste aar.

S R.22,00.
M4n1ycke-bransjen av Svensk Tekstil Union har besluttet

aa be sine arbeidsgivere om tillatelse til aa utføre en dags
arbeid til fordel for Fondet for norske flyktninger.

fra Sveriw.

S.R.22.20 aa engelsk.
Riksdå(en vedtok i gaar et forslag om 68 000 300,- kr.

til utstyr'for forsvarskreftene.

Den svenske regjering vil be Riksdagen om 1 000 00C,- kr.
som skal brukes til hos-)mtalbehand1ing av finske krigsinva-
lider.

D.R.2G.50.
Busstransporten i Sverige skal ytterligere innskrenkes

etter nyttaar oaa grunn av de begwensede lagre av brensel og
gummi. Det bebrr at busstrans-aorten settes ned til det halve
av det normale.

Ily_tt.fra Danmark,

D.R.17.35.
Paa et 111;Åe som er holdt for representanter fra, 1-1,j9frring,

Aalborg og Thisted kommuner paa Jylland, har ingeni r Dr. Osten-
feldt oTiLyst at Aldersundbroen vil bli ferdig i mai neste aar.

D.R.20.50.
Pansk Radio skal faa to nye hallomenn. De nye hallomennene,

‘liber
som skal tiltre stillingene om en maaneds tid, er: grev Eigil
Knuth og stud. mag. Wiedemann.

N tt fra F'nnland.

Radio Lahti.
Et tusen finske barn skal tilbringe vinteren i Danmark.

Alle barna er i. alderen to til syv aar.

vvvvy VVVVV vvvvy
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a losen in er re a e r.

Io n e norske skip senket av britiske fl .

O.R. 21.00. •
London Radio kunne torsdeg triumferende berette at

et tysk forsyningsskip vmr blitt angrepet og senket av
britiske fly utenfor norskekysten. Tids og stedsbestemmelse
for senkingen gjorde det lett å forstå at det dreiet seg
om nrindafjord" hvor 31 sivile vergelbse kvinner og menn
var blitt drept. Denne udåd ble altså pyntet på for å
skaffe en undskyldning for det brutale overfall.

Nå kan vi melde at ytterligere to fredelige norske
skip, nemlig rTestri" og "Isldnd" cr blitt overfaldt med
bomber og maskingeværer. wVestri" ble den 4de desember kl.
9 om morgenen bombet isenk av britiske fly. Skipet var ikce
ledsaget av noen eskorte og gikk ikke i den tyske værnemakts
tjeneste. Skipet ble truffet av flere bomber. 4 mann av
mannsk_qpet ble drept dd skipet ble satt i brann. wVestri"
var på 499 br. reg. tonn og var lastet mod stykkgodts.
Det siste offer for den britiske brutalitet var "Island" på
638 br. reg. tonn. Her ble heldigvis alle reddet. wVestri"
ble senket utenfor Tungenes.

Christian Sindin s be ravelse fastsatt.

O.R. 21.00.
Christian Qindings begravelse er nå flilstsatt til å finne

sted den 9de desember på statens bekostning. Bisettelsen
begynner med en höytidelighet i Universitetets Aula hvor
"minister" Lunde skal holde en kort tale. Deretter blir det
parade på Universitetsplassen. Kl. 13.30 går turen til det
nye kremdtorium med Undergrunnen hvor bisettelsen skal
foregå. Det vil bli holdt tale av David Monrad Johansen og
det vil bli formet en æresvakt av kunstnere rundt katafalken.

Mere sukker for aulen.

O.R. 21.00.
Direktoratet for proviantering gg fel.syning mcddeler

at man i tiden til 31. desember kan få kjöpe og selge inntil
100 gram sukker på ekstrakortet E 85 gjeldende for tiden
lste desember 1941 til 22 februar 1942.

Quislin i Ber en,

O.R. 18.00.
N.S. store Vestlandsstevne begynte idag i Bergen med

en officiell mottggelse i Rådhuset hvor bl.a. Vidkun Quisling
var tilstede. Blandt de tilstede=ende kunne man også merke
seg "ministrene" Lunde, Fuglesang og Lippestad samt flexe
medlemmer for den tyske sivile og militære administrasjen.
Quisling holdt en tale hvori han bl.a sa at vi nu lever i en
tid full av vnskeligheter for Iandet. Det kreves at alle
setter alt inn på å berge landet ut av denne Irise. Alle de som
ikke vil arbeide for dette mål cr folkefiender og må settes
ut av spillet. Alle vet dt N.S. ikke har sett på sine egne
EEnteresser men bare tenkt på landets ve og vel fbrst og framst.
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Edvker,_ _

ooI 18,00„
DrTnmens lar.,Cskrets ev N.S. lior, holdt radto Rdyken.

Det v;,J.r teic av cbcrst Sund10 scm bifa11.

10.000 kroner tll Dennorsko -Q.

0,R.10.00.
Fylkcsmenn Blchr hnr overrekt Den Norske Legion

en 2;\;e p. 10.000 kronor scm Akcrshus Fylkes bidreg til
Leglo=.

Lönnsevtalc for skubruket i Trdndelag og Vostlandet.

0.R. 1800O.
"Soei:.:1dupertementcthdr n fastsett lönnss,

og .,,rbeidsvilkr for skoghruksrboiderne i Trndelag og
VestUndot. Disse satser inng-'1r i on landsplah for

sik?e ,;kodriften. Dc gjolder dog ikke for dc nordligste
fyIkono, Troms og Finnmark.

Litc non od tobkk i Vost1o1d.

0.- PL.23,00.
Fra Sanderford rn.edes et rosiliktatot Enci. tob2ksb...Cston

i Vo2t±cld vlsor 17.1.nd:re kventum enn ventet, Til
er k7r:liteten utilerket og men her -.151tt cigrer
ut evVcdtfolds'cobkken

HNorsk frivil1idrepba

p?.1io....rc cniee ei i. ding om
Olef Solie, g=e1 drcpl.

pe finskefronten.

1Jj kOTcf 

. .

C,R. 11.15,
Mergenbldot skrivc.:

betegner ct b(tydningsfull-' J skr.1-;;t r; kk.2,-„re
:',lrin13.n:L3men hole 110.2(1.=
Dppgi Hang til 1.12.515=: d(:t ike b=r) et.

punk men cgaa dut .LyllgHto offer som finnene

Hird=nme strbmmer tji

0,R, 21,00,
Hirdmenn fre elle Lente:," landet

for LcUJe 1 det
ideg to hirdrogimenter fr,T,Gslc
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Fiskerimeldin er.

.R. 12.15.
Om sildofisket i söndre distrikt meldes fr2 Bergen

om at det er tr:tt 3000 skjcpper i Nordelsfjord ved Måldy
s_mt 1600 skjeppur i Nautdalsfjord i Sogn.

Fr_ Uthaug telefoneres pt det i Stjernrfjorden cr
tptt 600 skjepper.

Fra nordre distrikt meldes at der i Eidsfjord r ttt
småf_nsster på fra 200 til 600 hl, I Rinen er det tatt
fangster på fr 200 til 800 hl, Om s,,,rnfisket meldes at det
r smått pa de fleste felter.

Om fetsild og småslidfisket i Nordnorge moldes fra
Finnmark at det cr noe sild tilstedc i Repparfjorden. Det
cr også tatt endcl i 1-1.nafjorden men det foreligger ikke noen
oppg,ver over ukefangstene. Til Tr9msö by cr det kommet
i siste uke 460 hl. . I Kalfjord var dot en ukofengst på
200 hl. Alt ble iset. I M-Jrngenfjorden cr det fisket med
g_rn og not. Ukef_Jigsten ble 500 hl. 50 hl ble iset, 2e0h1
solgt til sildoljefabrikk og 250 ble solgt til hjemmcbruk.

Landbruksmeldin or.

O.R. 12,20,
Stikk imot rlle forventninser hpr kjötttilfrselen til

Oslo fortsatt å bcdre seg i sistc ukP. Idas kom det således
140 nauteslkt til Oslo Kjötth 11. Dct v-r også endel hcst
og ca 150 spek-lv s:mt endel sris.

Dct er fortsatt liten bodring i potetsitusjonen for
Osln. Det har nokk kommet inn cnkelte större partior men det
er for byeblikket intet som tyder på noen stbil bcdring.
. srbnnsakmarkedet var det idag hodekålen som dominexte.

Endel kålrot var det også meri ikke tilstrekkelig. Derimot vrr
det forholdsvis br mcd grönnkl og rosenkål. Slike viktige
s,J',kor som rMbetur og gulertter cr det imidlcrtid forts2tt
rent for1ite  v.

Derter fortstt forlite frukt men (,et cr håp om noen
bcdrins.

Produksjonen av pntetmel og sPso er nå i full gang og
m.ngc fflbrikker her allerdde avsluttet f brikPsjonen. HedemPrk
pototmclfnbrikk har iår b-re lpget potctmel. F2brikkcn ar
1 ,set opp 2v 148i000 hl poteter iår. Larvik potetmelf-brikk
cr også i grng mcd fbrikTsjon av sPgo. Denne fabrikk h2r fatt
30.000 hl poteter hittil,

Smån tt fr. Nor c.

O.R. 21.00,
Fra Hammerfee meldes at ifölgc ct telogr^m til b12.det

"Nordkrpp" er Oslobåten "Urd II" forlist.

Frr Elvcrum meldcs r.t den jury som skullc utt utkast
til det nye rdhus nå h_tr avsitt sin innstilling. nrste premie
sikk til arkitekt Arno Flå, Trondhcim. Premien var på 3000
kroner.
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Nytt Pra Danmark.

D.P. 11.30,
Frk. Tora :onow, sdstor av tidligere norsk statsminister

Konow cr avg?ltt vcd döden igr. Kun ble =ten 90 4r gammel.-

Endel julehilsone7: til danske sjömenn i utlandet samt
til F2rtJycno oe Island cr n begyn-i; å kommc inn. Utsendingen
av hilsnYlIngenc begynner i middasssendingem den 10de desember.

D.R. 20.50.
Frikorpset "Danmark har uettet en oppfnudring om a

sendo cn julegave til de danske frivilligc som deltar ved
jstfronten, Det gjelder omkring 3000 danskc frivillige.
P?kkonc kan adressores til hrrikorpset Danmarkh Rosenvoicns
Alloc 19. Ejöpenhvn.

Prisdirokteriatot 1=r bragt i erfaring at dor er
cnkelto forhndlere som holder tilbake particr av epler
på grunn av rykter om Ft de i narVramtid skal foretes en
forandring av priskontrffillons reglor for salg av frukt,
Prisdirektoratct ejör oppmerksom på at nocn slike forandringer
ikke vil finne sted i det holc ttt,

To uncp.dommer forsnktc idag å plyndre en bank i
utknnten av Abenråe. Den cne holdt vixt utenfor mens den
-ndre gikk inn oe truet kassoren med en rovolver. Kassercren
v-r imidlertid ikke skvotton 2 mcn fikk trykket på al»rmen,
Dotte skrcmtc de to menn -vgårde, mendo± ble nllikevel
faktot en kort stund sencro. Beg';c to tiletod ovor17(-11s-
forsket.

17.55.
Kronprinsesse Ingrid har undorgått en mindre oporsjon,

Hennos tilstand cr imidlottid helt tilfredsstillende oe det
hun vil VIL oppe Cuu en ukcs tid.

N tt f. Svcri,e2.

11,30.
D.cn svonske forcning Norden har nå utgitt sin årsbok

for 1941,

Forlikskommisjonen r fsrelagt regjoringen en rede-
gjörelsc for do strandede forhndlinger t bygingsr-bider-
konflikten.

22.00-
Bohuslenskjöpmenn 1 gronsch2aktene mot Norgo har sytt

ig?,niscr aksjon for å samic pcneer til hjelp for krigshcrjdde
nödlidendc i Norec Det hc.v.:es i opprpot at turisttr-fikkon
Nore, i frcdstider har betydd meget for kji<)mcnnone r. den

svensko siden ,v grensen og dette kyller p4, gjengjold.

S.R. 19.00.
To svenske frivilligG, Sixten Jondin og Erik

LndLorson er falt ved Hung5fronten.

To svonske skip, Boreland og Gullmron cr til
Götcborg mcd stykkgods eg matmol fra
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Vwmeldiwer:

S.R. 19.14.
Vestkusten:

Nr. 226.Fortrolig,

Sv:.g til modorat eller
tiltagende vind. Endel nedbör og
noc fallende temperatur.

Helo Norrinds F'elltr.: Moderat til frisk, i
hbyfjellet sterk vind. Endel sne
og noes stigende temperatur.

Nytt  frJ Finnl=d.

O.R. 21.00.
Dct meldes fra Holsinki at i de sisted:tger cr flere

russiske sktp gått på finske minebeltor i Finskebukta og
h,r sunket.

O.R. 11.15.
Fr Holsinki meldes rt området omkring Hangö var i

g:Jaske god stand otterrt finnene crobret byon. I selve byen
var rdhuset Ulelagt, men kirken stod framdeles hel. Den
11dde russerne omdannet til kino.

0.E, 18.00.
Det finske forsyningsdepartement har bestillt over

9000 tonn poteter fra Tyskland.

S.R. 22.00,
Fra Helsinki meldes at de russiske forsvarsverker

ved Hanffl for det meste var skutt i filler av dot finske

vv vvv VVVVVvvvvv
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Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 226.

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

Radiosendin er freda 5 desember 1941, Fortroli .

Leipzig 06.00, B. tysk.
I en nekrolog om Sinding beskriver "minister" Lunde

denne komponist som med sin musikk bygget bro mellom de
germanske nasjoner, som en av Norges stn.ste snaner.

O.R. 18.00.
"Vindafjords" los som mistet livet da skipet ble senket

ble begrevet i Stavanger igår under stor deltagclse.

O.R. 11.15.
En Drammensmann, Henriksen sok deltar i Waffen SS er

blitt belönnet mcd Jernkbrset av 2nden klasse for tapperhet
ved Östfronten, skriver Fritt Folk.

Rom Radio 12.00. På italie4sk.
De "norske" autoriteter har beslaglagt -,110 de

kongelige eiendommer i Norge.

S.R. 12.30.
Den lste dosember foretok politiet husundersökelse hos

flere velstående nordmenn for å finne ut hvorvidt de hadde
hamstret i matvarer eller luksusgjenstander. Politiet laget
en liste over gjenstander som midlertidig ble beslaglagt.

N tt fra Danmark.

Luxembourg 13,00, På tysk.
En utstilling av ny tysk arkitektur orgenisert av

inspektör Spoor i Kjöpenhavn har vmrt åpen siden midten av
novemberl

D.R. 20.50.
Godset Kjættrubgård, som regjeringen kjöpte i vår til

ungdomsleir vil bli formelt åpnet lördag. Handelsministr
K>rböl vil v?ere tilstede ved seremonien. For byeblikke er
det 100 elever men 1Biren har plass til 115.

D.R. 17.35.
Flere personer er i den senere tid blitt idömt böter

av Gråsten rett (i syd Jylland) for å ha forsökt å smugle
mat, klmr etc, over grensen. Politiet vil nå ta strengere
forholdsregler overfor disse smuglingsforsök, som hovedsakelig
inbefatter mindre saker. Imidlertid er dog av og til artikler
av stbrre verdi blitt smuglet over grensen.

N tt fra Svcri e.

Rom 21.45. På italiensk.
Det svenske moderskip for ubåter, "Patricia" ble sett

i kommisjon igår. Skipetxa er på 3.500 tonn. Samtidig er det
gamle ubåtmoderskip "Svea" blitt omdannet til treningsskip.
Den armexte krysser "Flgia" som er blitt modernisert kommer til
Stockholm imorgen for a innta sin bestembe plass i den pvdcling
hvor den sk1 vmre.

S.R. 19.00.
Et tysk skip som for en tid siden gikk på grunn utenfor

Jregrund sank plutselig idag. Besetningen på 25 mann ble reddet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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,diosondiner l5rd6 des.,

Fortroli2,

BiskoDpene frattt dercs Jd.inistrsjonsyndihet?

s.R.
iv en prktisk t:Jt uhörl= me1din ovor svensk redio

syntcs vi t oppftto at "dct norsko innonriksdepertement" skul-
1c he foret2.tt en nyordnin innen den norske sttskirke. Bis-
koppno skulle sflcdos h blitt fritett for sine administrative
plikter.

Oslo redio var tus 1);1 dotte omrde.

Svonsk r:dio gjenir innknllolscsordron til norske verneLliktigc.

12.30.
Dcn norskc regj ering i London hnr vcdt?,tt innk-lle

.11c vernopliktifi,c nordmonn hvor i verden de oppholder se3.
(Denne moldinY, kom i bogynnelsenav nyhetsutsendingen fr den
ovonstende moddolelsc "N.2.B.".)

Ny leder av Nord-Norges Reisotrfikkforbund.

O.R. 11.15. (.'oP;et utydoli:).
Innenriksdep:rtumentot h-r tilsn,tt ..?.. som formann i

Nord-Nors Reisotr-fikkforbund.

O.R. 06.45.
"Ministrenc" Puglesnc: og ulbr=d Lunde tT'lte under

stor bcgoistrin 13 N.S.-stevnet i Beren igr.

0,R. 11.15.
ltllO med norsko /-ofonpleter anmodos om sende

disso til do norske icion.

0.L. 18.00.
G'rdbruker Haug, sorl for en tid siden blo v-lgt til

fo=nn i styrot for Skjcbcrg Elektrisitetsverk, har skjen-
ket holc sin rsLinn til dcn norske legion.

O.R. 18.00.
Sender Hcrrcdsting har vedtatt bevilge 3000 kr.

til don norsko legion og 2000 kr. til trenondo.

Vorden og Vi.

O.R. 18.55. (Slettc lytteforhold).
I TJ.rdon ()L Vi ikveld tlte Frits Ihlen om Finnlnds

frihetskmp og Englr.nds krisork1-3ring.
S2,.vidt vi kunne oppftto .angrop hen bl.e."cmirent-

rogjcrinon i London" for dens holdning overfor Finn1T'nd,
or):: orklrtc et rej•rinon hedde bedrett Nordons ide, Og
istodet helt gtt inn for jödisk-plutokrntisko interesser.
Hen gjordo dettc under henvisning til vissc uttT:lelser
ovor Lodon
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t.*14brUksmc1dInger. 


O.R. 12.20. (Utydelig).
Landbruksdepartementet vil i den n=cstc fremtid arran-

gexe med en ambulexende såvarcutstilling rundt i landet. Al/e
som 3nsker utstille b3r meide se snarest.

Det viser seg at det cr ganske mange som ennå'ligger
ol;tqx.rnodtreskingen. Dettc er en alvorlig sak, og fprsynings-
ncvndene cr derfor blitt på1agt å ta kraftig fatt i alle etter-
-nblere, Hver enkelt kan ti1stås en frist-på 3 dager, men etter
:den tid vil forholdet straks bli anmeldt til politiet. Mangcl
p arbeidskraft vil ikke komme i bxtrakting som undskyldning.

Inntil utgangen av november er det anmeldt ialt
54.000 tons korn.

relsdyrutsillinP: i Bod3.

0.E:. 11.15.
In  pelsdyrutsilling holdes i disse dager i Bod3. 83%

av de utstilte dyr .111 fått premie.

Stox poteth3st på Hadeland. 


O.R. 18.00.
Rcsult:tet av tellingen i de firc Hadelandsbygder

viser at poteth3sten h'r vwt usedvanlig god, meldes det
fra Brandbu. PC samlede avlingcr fra bruk på mer cnn fem
dekar kommer opp i 20.2 mill. kg.

Pcdrin i fiskcrnes bkonomiske forhold.

O.R. 18.00.
Formannen i ..?.. opplyser at fiskornes 3konomiske

forhold cr betydelig forbcdret.

Larvik blir större. 


O.R. 18.00.
Spdrsmå1ct om å innlemme en del av Hedrum i Larvik

by for industrianlegg er nå kom=t så langt at ordföreren
har godkjendt forslaget. Arcalet ex på 230 dekar.

Kastanjer som vaskemiddel.

0,11. 18.00.
Statens Husstellkontor meddeler at man i et uttrekk

av kazstanjer har ct utmerket vaskemiddel både fox kL3svask
og husvask. N=ere opplysninger kan fåes ved kontorct.
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Nytt fra Dannark.

D.R. 11.30.
Luftverndagen holdt idag sitt avsluttende mte i Köben-

havn. Kronprinsen og innenriksministeren var tiletede.
I beretningen opplystes det at det var blitt solgt over

million merker p& luftverndagen.

D.R. 17.35.
PriskontroUrdet har 11Å begynt sin virksomhet under

de nye former. Forretningsutvalget holdt sitt frste mÖte
Dn daglige lodelse foretas av direktoratet.

B1,'2ndt de frste saker som kommer til bchandling er
prisene p fersk sild og torsk.

Prisdirektoratet har idag forhbyet maksimalprisene
pototmel og petetsagogryn med 2-3 öre pr. kg.

Videre har det fastsatt maksimalpriser p spiseolje
av (Insk fabrikat.

D.R. 17.35.
Dansk luftvernforcning holdt idar; citt :;rsm3te i K3ben-

hcvn.
I beretningen het det b1.-. at luftvornuken hadde vist

et overskudd pgt 42.000 kr. Det pl-.nleggcs frivilligc luftvern-
ordnin'er for bebysgelser mcd over 500 innbyggcre.

D.R. 17.35.
P. et möte i Odense idag stiftet man Dansk Tobakks-

avlerforening som en sammens1Ttning av alle danske tobakks-
dyrkere.

tt fra Sverige.

S.R. 22.00.
Den svenske forsvarsminister opplyste idag i en tale

i Kristianstad at regjeringen i ner framtid vilde forelegge
Riksdagen en 5-rs-plan for forsvarets forsterking.

S.L. 19.00.
Den svenske regjering har vedtatt at pristillegget

for statstjenestemenn for fUrste kvartal 1942 skal forh1i
uforandret.

s.R. 19.00.
Organisasjonen innen skattevesenet er p grund av

krigen kommet i en alvorlig stilling, heter det i en pro-
posisjon forelagt Riksdagen idag.

S.R. 19.00.
Iriskontrollnevnden har fastsattnye maksimalpriser

1:Å kj,3tt og flesk fra og med mandag.

Videre er det vedtatt foreta en regulering av om-
setningen av fersksild. Forordningen tar sikte 1)): stimu-
lere saltsildproduksjonen.

	 Radiosenaang,er  T7Irdag6-7(7s.
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a losen inger ör aP es.

Nytt fra Sveriee.

S.R. 22.00.
Det bröt idEg ut brand i en av de gamle skjerggrdsbå-

tene "Victoria" son for tiden ligger i törrdekk. Branden er
slukket, men skaden skal vere ganske betydelig.

S.R. 22.00.
Det er konetatert nok et tilfelle av munn- og klovsyke

i Sverige. Besetningen er slaktet.

D.R. 11.30.
Rådhusretten i Stockholm behandler for tiden en sak

mot Nikolai Rohm, som står tiltalt for spionaaje. Rohm, som
er fra Frankfurt, her, f3r han kom til Sverige, oppholdt sec
i Köbenhavn hvor pelitiet har hatt ham under oppsikt.

S.R. 22.00.
Sverige eikret seg idag seiren i tennislandskampen mcbt

Ungarn. Den svenske konge var blandt tilskuerne.

Nytt fra  Finnlanl.

S.R. 22.00.
Fra Suzdeva11 meldes at det finnske skip "Equator" på

4595 tons er eunket på vei fra Luleå. Mannskapet ble reddet.

D.R. 17.35 ...
Finraand feiret idag sin selvstendighetsdag med fest-

ligheter of, taler overalt i landet.
DaTen ble åpnet med flaggheising i Helsinki. Deretter

ble det holdt en militergudstjeneste i Storkyrkan, og et möte
Rikedagen hvor alle avståtte finnske områder offisielt ble

erklert for gjenforenet med riket..
KovedMytideligheten ble holdt i Neshallen hvor pre-

sident 2yti talte.
Han hevdet b1.a. at Finnland ikke hatt noen annen

vei å enn å velge krig for å sikre sitt territorium. '
Tyskland hadde f3rst slått til i den 11te time for å redde
Europa,og  Finnland var faet hestemt på å fjerne faren fra
:Sst for bestandig, Englands holdnin kunne han ikke helt
forstå, ea han videre. Ser1ig ikke at England kunne love
Sovjettrussland en bestemmende stilling i jst-Europa på
bekostning av de tilgrensende demokratiske småstater.

Statsminister Rangell talte i Tampere.

O.R. 11.15.
Feltmarskalk Mannerheim sendte idag ut en dagsbefa-

ling til sine tropper.
Tre ganger har vi måttet kjempe for vår eelvstendighet,

heter C_et bl.a. Men Finnland har i. de siste fem måneder gått
fra seier til seier, og den kamp som nå pågår er bare en
fortsettelse og den endelige avslutning på frihetskampen.

D.R.
Hitler har ideg sendt telegrammer til president Ryci

forbinnelee med Hangös gjenerobring og frihetsdagen. Hang:3
er forbvrig ikke serlig skadet. Russerne har dog utlagt tall-
rike miner.

vvvvvv VVVVVV vv-vvvv
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Fantastisk hamstring i Stavanger.

O.R.18.00.
Hamstringsrazziar som er foretatt i Stavanger, har fart

til fantastiske resultater. Uolitifullmektig Huuse fortel-



ler at på mange steder har man funnet hele kolonialforret-
ninger av-varer. Det er steder hvor man har funnet opp til
400 kg. kjött, 60 - 70 kg. smn«., opp til 1500 bokser herme-
tikk, omkring 50 kg. sjokolade, 1000 kasser vin og
brennevin og egg i hundretall. Stort sett hadde varene.
holdt seg bra, men man hadde funnet en del som var beskadig-
et også. De varene som pr blitt beslaglagt på denne måten,
vil bli delt ut til trengende, sier politifullmektig Huuse
til slutt.

Etter Huuses uttalelser kom Oslo Radio med f3lgende
kommentar: Det har vist seg at de som er de ivrigste til å
hamstre, også er de ivrigste til å spre London-nyhetene om
at tyskerne plyndrer landet. Men når rikfolk ky3per opp
maten på denne måten, må det bli lite for dem som ikke har
råd til å gjøre det, eller som har samkjensle nok til å la
det være.

N.S.'s store Vestlandsstevne i Bergen.  a_

O.R.13.00.
Under Nasjonal Samlings store Vestlandsstevne i Bergen

talte "F3reren" i går i Handelens og Sy5fartens hus. Vidkun
Ouisling ble hilst med tordnende bifall ds. han besteg taler-
stolen. I en kraftig og manende tale holdt han publikum fan-
get fra f5rst til sist. a.uisling ga first et overblikk over
det pUitiske vannstyret som tidligere hadde rådd her i land-
et og som hadde drevet Norge til avgrunnen. "Vi har tatt opp
arbeidet for å rette på dette," uttalte föreren videre, "og
i dag ex vi kommet dit at vi kan si nt Norge har vunnet til-
bake sin selvstendighet."

Quisling fortsatte så med å si at det må stilles store
krav til individet og da wwlig til dem som er i statens
tjeneste. Det vil i framtida bli brukt alle midler mot• folk
som er i statens tjeneste, men som ikke er lojale.

Ellers sa fbreren at de mennesker som i dag sitter i
Libndon, aldri vil få komme tilbake til Norge.

Og i slutten av talen sa Quisling at den da snart må
komme da alle som vil være i statens tjeneste,MR være med-
lemmer av Nasjonal Samling.

Talen ble mottatt med stormende applaus.

I går middag Var det arrangert en propagandamarsj gjen-
nom Bergens gater. Medlemmer av Rikshirden, kvinnehirden og
Småhirden gikk syngende gjennom g2atene. De vakte stor intcres-
se, og det er tydelig at hirden omfattes med stor respekt.

O.R.18.00.
Annen dag av det store Vestlnndsstevne ble like vellyk-

ket som förste dag. Annen dag sluttet med en kameratfest
hvor ca. 1000 hirdmenn var med. (Fortsatt.)
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Vestlandsstevnet . . . (fortsatt).

Festen ble åpnet med en prolog av Audunson.. Deretter talte
"minister" Fuglesang. "Ministeren" var sikker på at det
store verk ville bli fullbyrdet.

Ved middagstiddr i dag hilste föreren hirden i Bergen.

Den  norske regjerings  brudd med Finnland.

Som firste nyhet i 19.00-sendingen brakte svensk radio
meldingen om at "Den norske Londonregjeringen har avbrutt
den diplomatiske forbindelse med Finnland."

Norsk båt  senket.

Xl. 12.40 brakte svensk radio en melding om at et norsk
far-Wy på 4000 tonn var blitt senket. Båtens navn, sted og
tid kunne ikke oppfattes. Fjorten mann var omkommet.

Arkitekt Uilhelm K. Essendorp (?) 


holdt i dag kl. 16.00 et foredrag som het: "Hva er norsk
byggekunst." Foredraget var helt saklig uten noen politikk.

Nyhetssendingen kl. 21.00 kunne ikke höres.

Nytt fra Sverige. 


S,R.19.00.
Sjefen for Sveriges frifillige bataljon i Finnland,

oberstlöytnant Hans Berggren, har i anledningen av erobringen
av Hangö mottatt et lykkdnskingstelegram fra . . ? . .
telerammet heter det at bataljonen kan v=2.re stolt over sin
innsats på den for hele Norden så viktige front.

S.R.19.00.
Det har rast sterke snbstormer i Norrland i dag. Det

er blåst opp •meterhbSye snöfavner.

D.R.20.50.
Den svenske statsråd Gustav Anderson sa i en tale i dag

at et forbud mot noen politisk organissjon i Sverige ville
bety statskontroll av offentlig liv, noe som ville vare i
strid med svensk oijpfatning.

O.R.18.00.
En italiensk avis h'r i sitt siste nummer -ngrepet G3te-

borgs H ndels og Sj3fartstidende: Man kan sp3rre hvordan man
i Sverige kan ha en avis som etiller scg tgert i mot det nye
Europa.
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N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
En deputsjon fra seks byer ved vestre Limfjord har

hatt foretrede for trafikkminister Larsen og hevdet at
det er livsviktig for disse byer at den frie seilas gjen-
nom kanalen opprettholdes.

D.R.20.50.
HtsWdrene i Odense vil også i år få en ekstra rasjon

sv gas til jul.

Nytt fra Finnland. 


S.R.19.00.
Det finske kommunike melder om russisk aktivitet i

alle avsnitt på Det karelske nes. Alle angrep er ikidler-
tid blitt slått ti1bake.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ny ,forordnin fra "Innenriksdel.artementet'.

O.R. 18.00.
"innenriksdepartementet" har utstedt en forordning

angående bruk av de norske farver ng det norske flagg samt
den norske nasjonalsang. Ifölge denne forordning er det nå
forbudt å bre de norske farver på klmdesdrakten eller på
annen måte demonstrere med den norske nasjonalsang eller de
norske nasjonalfarver. For overtredelse av disse bestemmelser
kan idömmes inntill 1 års fengsel eller bbter på inntil
1000 kroner.

De samme bestemmelser gjelder for dem som viser
manglende respekt for Solkorset eller solkorsflagget eller
hakekorsmerket.

Riisnes å foredra sturne i jstfold.

O.R. 18.00.
Fra Sarpsborg meldes at "minister" Riisnes har holdt

foredr44 på en rekke steder i istfold. Han gikk skarpt
rette med det gamle system og oppfordret alle offentlige

tjenestemenn til å gå positivt inn for Nasjonnl Samlings
nrbeide, d.v.s. aktivt medlemskap i partiet. Hans foredrag
höstet krnftig bifnll på alle steder.

Tcrboven gir 'ule aver.

O.R. 18.00.
Ir som ifjor vil reichskommisar Terboven gi en jule—

gnve til alle soldnter i nord. Julegsven er denne gang heftet
'Nordlich" som med sitt rikholdige billedstoff og gode
artikler vil bringe glede og tilfredsstillelse blandt alle
sold,tene.

"FUrcrens" avreise fra Bergen. 


O.R. 21.00.
"Pöreren" idag reiste fra Bergen ble han fulgt på

stnsjonen av en stor menneskemengde og flere framstående
personer var tilstede. Dn toget gikk ble han hilset av en
mnsse Heil og Sml rop fra den fulltallige menneskemengde.

Porordnin angående forsbk ° å forlate Nor e.

Denne meldingen som kom over svensk radio kl 22.00 gikk ut
på at "Innenriksdepartementet" hadde utstedt en forordning
om pt norske stntsborgere kunne frntas sine statsborgerlige
rettigheter for forsök på å forlate landet eller vise fiendtlig
holdning overfor statsmyndighetene.
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Hagelien om Englandsh12.122n,

0.E. 21.00.
"Minister" Hagelien har skrevet en artikkel i for-

binnelse med Englands krigsmrklæring mot Finnland. I denne
artikkel rettor han oppmerksomheten på de store löfter 0121
hjelp som England og Frankrike lovet Finnland under vinter-
krigen og på hvad disse löfter om hjelp har betydd for de

om har trodd på dem, Resultatet har for det ene 1Rnd
etter det andre betydd nederlag og nöd og elendighet.
Finnland derimot så dette bedre enn noen annen og avslo og
..fulgte istedet den eneste riktige linje, nemlig a kjempo
sal=n med Tyskland for sin frihet og uavhengighet. Dette
skulle vise a110 dem som ennå tror på England hvad de kan vente
fra den kant av hjelp og stötte,

Skilaget for Garmisch Partenkirchen uttntt.

0.R. 21.00.
Norges Idrebtsforbunds okiavdcling har nå uttatt

det lage av skilpere scm skal representere Norge under
Vinteridretto1ekene i Garmisch Partenkirchen i vintor,
(Det hble sitt tre ravn mon de kunno ikke oppfattes).

1\itt fra Darrnarl

D.R. 20.50.
Det a=t kull av finske barn er nå kommet til

1(jpenhvn, Kullet bosted av 140 barn. Flamdt dem vIr en liten
pike på Hun vor cn friek os kr::ftig liten unge som
h.Adde klart oerfarten utmerket.

Post og Telesraf7erkets underskudd -jor november var
på 50.000 kroner.

Departementet for Landbrmk og Fiskeri meddeler at det
endret bestemmelsene for bruk av fisk til husdyrfor,

en pelsdyrauksjon i Kjbpenhavn idag var det budt
fram vel 200 skinn. Det La e1st 12 si)lvrevskinn og den
höyest oppnåde prdi V2T 640 Le2oner.

J.Tytt fra Sverige.

11.00.
Den italienske avism,:tnn dr. Gayda kritiserer idag i en

artikkel den ovenske uteurikspolitikk på det skarposte. Han
hrzwder at hverken Tyskland eller Italia tenkei på å tvinge
Sverige inn i noen krig5 men hRn sier vidcre at Europas folk
nu hr rett til å vente litt mere forståe2se for kampen obm
pgår. Hn heuviser til en artikkel som stod i "Göteborgs

oeh Sjöfartstidning" en kort tid siden. Denne
jkke-1 sluttet med disso ordene: Detsvenske folk venter på
inet en2rt skal komme til Scvjet. Dette mcnte han var

om vennskt overfor Sovjet,
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Nytt frn Sveri e. Fortsatt.

S.R. 19.00.
Sverigcs Redoriforening os andre int,resserte

orgP,nisAsjoner har rettet en hemvendelec til regjeringon
om nt dut m bli forutPtt en endrits 1 bestommelsene om
utbotlin av krigsassuranse til krigsforliste sjmenns
etterladte slik at dennc _ssuranse også kan utbotales i
tilfeller hvor det ikke foroligger sikkerhet for at vcdkommende
sjömann cr komPiut bort vcd krissforlis.

Hjlamaren er idag fire personer g2tt isjennom isen
og hPr druknet.

Vmuclding. 


Vestkuston: Moderat til frisk
vind. Enkelte loknle snebyger og
noe

Södra Norrl_nds.1.1211tr.: Svak til moder,it vind.
Stort sott oppholdsvmr og noc

Norra Norrinds Fjelltr. Svak vind, Stort sett
oppholdsvær. Noe kallero.

Nytt fra Finnland.

0.R. 18.00.
Dot finske kommunikoe moddeler Pt etter pt de finske

tropper h?r erodret on viktig by ved St;-,linkanalens nordre
dcl rykker finnunc rit fram i tro forskjellige retningerpå
detto frontavsnitt.

S.R. 22.00.
Helsinki hadde i etter middng en flyalarm. Det ble ikke

r_IppporJert om noen bomber som hadde fallt ned i byen eller
i nwmeste omegn.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nor eå

O.R. 11.00.
Frn Brandbu meldes at all potetavlingen i Hadeland

nu er tntt opp. Fra distriktene Brandbu, Gran, Lunde og
Jevnaker meldes ut det cr tatt opp tilsammen 8 millioner kg.

"Fritt Folk" har spurt formannen i Skog og Landarbeidcr
mrganisrsjonen om hans mcning om de nye tariffer for skogs-
arbeiderne. Jarmann tror at de vil resultere i store forandringer
i Fagforeningen. I det store og hcle vil de nyc tariffer

ke 1_ningene for arbeiderne i mnnge distrikter og det cr mulig
nt mange skogeicre vil gå over til dem.

O.R. 21.00.
"Innenriksministeren 1  har utstedt en forordning som

går ut på at han kan frata stutsborgerskapet for de nordmenn
som er bosatt i utlandet og som inntnr en holdning som kan
skade Statens interesser.

"Innenriksministeren har utstedt en forordning som
går ut på å sikre praksisen for de norske Jgcr snm tjeneste-
gjör i Den Norske Legion.

Moskva 10.00. På, russiqk.
Redaktören for "AftenpostenY er blitt arrestert. Et

antall andre norske avismenn cr allerede pinsert i konsentrasjons-
leir.

Moskva 21.00. På russisk.
"Svenska Daghladet meddeler at der er oppstått konflikt

innenfor Nasjonal Spmling fordi "Föreren" ikke har delt ut
offentligc stillinger "rettferdig". Konflikten har tatt en slik
stygg karnkter at flere pv pertiets medlemmer har mcldt seg ut
av pertiet som protest. Avisen legger vekt på at de som har
forlatt prtiet b1ir forfulgt. De blir avsatt fra sino stillinnger
og blix bevoktet av pnlitiet. Hvert medlem som forinter ?rtiet
blir rapp,.Jrtert til det hemmelige

N tt fra Dannyrk.

D.R. 17.35,
Sjefen for det danske Emie;rasjonsbyrå minister Georg

Höst er nettopp kommet tilbake fra en visit i Tyskland. Han
reiste dit på invitasjon fra den tyske prbeidsfront og bcsökte
danske arbeiderc som arbeider i Tyskland. Hnn var istand til .
å tilfredsstille seg selv med at dc både hm2d angikk mat og
losji vnr vel fornyet.

vvvvvy VVVVVV vvvvvv
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"Fdreren" tilbake  i Oslo.

O.E. 11.00.
"Fdreren" og de fremste menn innen partiet vendte ifor-

middag tilbake til Oslo mcd nattoget fra Bergen. De ble mdtt
på stasjonen av en rekke kjendte personlighoter i den norske
stats tjeneste og av en avdeling av rikshirden med heil og

Kl. 18.15 bragte Oslo radio en reportasje fra det sto-
re N.S.-stevne i Bergen som nå er avsluttet. St3rsteparten er
tidligere blitt offentliggjort, men vi fikk da hörc i tillegg
at man hn,dde hatt spekesild, poteter og dll til kammeratskaps-
festen på Fldyen. Om hirden ble det sagt at den var en forviss-
ning om at intet kunne stanse Nasjonal Samlings framtid. Jds-
singenes makt var brutt. "Fdreren" var derfor i et f3rsteklas-
ses

Kjitt som julegaver.

O.R. 18.00.
For å oppklare forskjellige missforståelser opplyser

Direktoratet for Proviantering og Rasjonering at kyittprodu-
senter har adgang til å gi bort kjdtt til slekt og venner
hvis tillatelse er innhe ntet på forhånd hos Forsyningsnevndene.
Skriftlig tillatelse må medfilge i alle forsendelser. MOt-
tageren beh3ver da ikke å avgi rasjoneringskort.

Fridan. i julen.

0.F. 21.00.
Socialdepartementet har gitt alle fabrikker tillatelse

til å gi arbeidsfri (ljrdag den 27 des.")
.apt arbeidstid må imidle/tid opptjenes på forhrld.

Christian Sinding bisettes imorgen.

O.R. 21.00.
Som tidligere meldt vil Christian Sindings bisettelse

finne sted imorgen i det nye Krematorium kl. 14.00. David
1.0nrad Johansen vil holde minnetalen.

Det vil også bli holdt en hiytidelighet i Aulaen
hvor "minister" Gulbrand Lunde vil tale.

Nasjpnalhjelpen nådd 800.000 kr.

O.R. 21.00.
Yasjonalhjelpens innsamling er nå nådd 800.000 kr.

Tempoet er bra, men det kan settes ytterligore opp.

Nor2;e og Japan.

S.R. 22.00.
Svensk radio meldte ikveld at "den norske regjering

i London" hadde gitt instruksjoncr til sin Charge d'aff-ires
i 'Tokio om å forlate 1-,ndet. Argentim- hadde fått i oppdrag
ivareta Norges interesser i Japan-.
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FiskerimeldinPer.
P _

Bergen 12.15.
Om sildefisket i det sindre distrikt meldes det idag

fra Bergen at det cr kastet 3000 skjepper blandingsild i Oster-
fjorden. Dessuten er det kastet 1500 skjepper mussa ch Naustdal
og 500 skjepper ved Flordy.

I siste uke ble det ialt tatt mellom 20 og 25.000 hl.
sild i Stjirna. I Mdre og Romsdal var det intet fiske, men
derimot i og Ddllsfjorddistriktene.

Angående bank- og kystfiske meldes det fra Alesund at
ssrlig hysefiske var meget bra der i distriktet i siste uke.
Det kom også betydelige mengder med småsei, men prisene holdt
seg.

jkonomisk ukemelding._

O.R. 12.20.
den dkonomiske ukemelding ved bankenes felleskontod

for statistikk opplyses det at spenningen i dst ikke influ-
erte synderlig på pengemarkedet siste uke. Vareprisene steg
riktignok i mindre grad og enkelte bdrser viste en usikker
tendens, men som helhet betraktet var bdrsene interesseldse,
De fleste birser var rolige med en stigende tendens for Faris
vedkommende. Emisjonsvirksomheten der er usedvanlig livlig.
I Oslo stilte kj3perne seg meget avventende. Treforedling vis-
te en mindre svikt, men industriaksjene forivrig forble hev-
det. d.ex for industriaksjer ialt falt fra 116.2 til 115.7.
Bankaksjer viste et mindre fall.

SmånItt fra Norge.

O.R. 11.00.
Den 25 oktober kom prispolitiet i Mysen ovcr et pnrti

slkt som ulovlig skulle sendes til Oslo. Det viser seg nå
at 6 mann i det hele var innblandet i affsren. Ved Rakkestads
herredsrett cr de idimt straffer fra 24 til 36 dager ubetinget.

O.R. 11.00.
Statens kornoppkjdper hr. Lone opplyser at det hittil

er innmeldt 12.000 tons korn i Tinsbergdistriktet.

0.1. 11.00.
Det cr nylig holdt en kaninutstilling i Tinsbaerg.

Den nye burgundertype vakte stor interesse.

0.E. 11.00.
Det er innkjipt 200.000 lakseyngel fra Vestlandet

for å settes ut i Numea1s1gen.

O.R. 21.00.
Innnnriksdepartementets medisinalavdeling advarer

på det bestemteste mot bruk av revekjött som folkemat.

0.L. 11.00.
Oslo-avisene kommenerer idag begivenhetene i det

Fjerne sten. Nationen skriver a!dedes at Japan har gjort
al± for å sikre freden, men ingen positive forsleg fdrste
til noe resultat. Morgenbladet gir Roosevelt skylden for
utviklingen.



3.

Radiosendinger tirsdag 9 des. 1941. Nr. 230.

fra Danmark._

D.E. 18.35.
Lauritsens rederi i T:5benhavn har mottatt melding om

ut selskapets skip "Paula" på 15.49 br. reg. tons cr krigs-
forlist i farvannet mellom Island og I;rinnland. 'Paulo" ble
for en tid siden besle(Ilagt av de amerik-mske myndighetor og
seilte nå under Fanams flagg med navnet "Montann". Dcn dansko
besetning på 18 menn s.;:wnes deriblandt k2pteinen f[nudsen.

O.R. 21.00.
Det dabske skip "Thai" på 1750 tons er gatt p grund

på den nederlandske kyst på reise fra Fotterdam til .Arhus.
Besetningen er reddet.

D.E. 17.35.
Det danske handelsdepartement.har i et sirkul-3re til

de lokale brendselnevnder gitt meddelelse om at det kan utdeles
kjipekort til eicndommer på inntil 10 hl. gassverkkoks. Er
loilighetene på under fem vrelser kan man bere få kj3pt
5 hl. For leiegårder gjelder s2rlige bestemmelser. Liiligheter
ble tidligere bare tildelt innelandsk brendscl.

Bandelsdepartemntet har videre foretatt visse lempninger
i m3rklegingsbestemmelsene for skip og fartöyer. Forholdet
gjelder skjermingav lunterner.

D.E. 17.35.
Lran,;e av de finnske barn som er kommet til Danmark

for å bli et halvt år viser seg ikke å ha bagesje mcd seg.
Kl3sspirsm',1et har derfor blitt meget vanskelig, og inn-
samling på.går.

D.E. 17.35.
Borgermestrene i byene rundt den vestlige del av Lim-

fjorden er for tiden samlet til et m3te i T..dbenhavn for å
dr3fte betydningen av å holde åpen TyberJnkenalen.

0.E. 18.00.
Jjefen for ranmarks nesjonal-sociulistiske parti

opplyser at partiet her tenkt å fr msetto et lovforsl-s til
riksdc,gen om å nedsettc smirrasjonene. I\Teningen er at det
overskytende skel gå til Dinnland.

Llytt fra Sverige.

S.R. 19.00.
De tyske milit-srmyndigheter i Bolgien her nå inn-

vilget i å la belgiske barn bli sendt til Sverige.

S.L. 22.00.
Livsm,delkommisjonen henstillet til elle mili-

t3rforlegninger om å W?,Te forsiktig mor', forbruket av matv:,rer.

S.E. 19.00.
Fltjulkleppinnsamlingen cr r].,?1 nådd opp i 100.000 kr.

.\T-rversel.
Lans hele norskegrensen: Titen kuling. Snev_ner. Sti-

gende temperatur.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Tillegg til NYHETSOT:T= Nr. 230.

E.D.C.ls lyttetjeneste).

R.:-.diosendingcr•tirsdag 9 des..1941. Fortrolig. 


Nytt fra  Norge. 


Moskva 18.05 på russisk.
Aftcnposten rascr det for tiden en difteri-epide-

mi i Norge, meldes det fra Stockholm. _Skolene cr blitt lukket
mangc stedcr.

0.f.. 07.00.
I mange år har det vsrt på t:lc å selgc Trondheim

StJdion. Trondhcim sk3ytek1ubb har nå tilbudt seg å kjöpe den
og har innlcdct forhandliner.

Nytt frT'. Danmark.

roston 16.55 på engelsk.
Pcn danske sendem=n i J:shington har overrakt dc Foren-

to Stters regjering skoleskipet "D:mmark" som hr ligzet opp-
1gt i Florick siden april 1940. 10 danske offiserer og 14
kadetter bcfn.dt scg ombord.

Bremen 17.00 på
I et intervue med den (Lmske prest i IJImburg opplyser

denne at =ge av de drIske ,a.rbeidere i Tysklnd befinner seg
i fongscl. Om sine assistenter forteller han at de hjelper
til med bcgrvelscr hvorav man dessverre hdde r=ge,

Nytt fr[T Svcrige.

0.F. 07.00.
Sist 15rdg ettermiddg samlet det sca en folkemsse

utenfor don britiske legsjon i Str=d-ttMgen da det ble kjendt
qt England hadde crkrart Finnlnd krig. Politiet kom til-
stcdc, men det kom ikke til noc s=enst3t.

0.1. 07.00.
Tin ny svensk 2ViS ned rivnet

",...);sposten" er bco2ynt å utkomme i Stockholm. Til nnsvrs-
h=..vende redtktir cr utnevnt Thcodor Felander, og til ro-
d,ktir for den utenrikske avdeling den kLjndto Tyskl-nds-
venn dr. (F,ichrd Essen?).

2»ytt fra Finnlnd.

"Fris 19.00 på frrisk.
Jernb_neforbinnelsen mellom Helsinki og Sordeval

er gjenopptatt.

vvvvv v VVVVVV vvvvvv
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11. des. 1941. Nr. 231.Fortroli .
Radrosendiner onsdag TO. des.

Siste rykter i Oslo:

lillyBjörneby vendt tilbake til Enland.
O.R.21.00.

De siste rykter som har gått i Oslo, er at Willy
Bjdrneby skulle vmre vendt tilbake til England. Björneby har imid-
lertid i dag uttalt til "Fritt Folk" at han riktignok har
vmrt boxte et par dager, men målet for reisa var ikke London,
men Trondheim.

Nye legitimasjonskort for adgang_til Oslo havn.

O.R.18.00.
Fra 1. januar 1942 vil det bli innfört nye legitimasjons-

kort for å få anledning til å betre Oslo havn, om
nye kort kan sendes straks til Hafenkapit8n, Prinsens gate.
De må innleveres i to eksemplarer og må vmre ledsaget av
en bevidnelse fra firma eller fabrikk. Nordmenn som besdker
Oslo havn, må foruten havnelegitimasjonskort også ha sitt
vanlige legitimasjonskort med seg.

Mange  ulovlige radioapparater i Dxammen.

O.R.07.00,
Under en razzia etter ulovlige radioapparater i Drammen

er politiet kommet over hele ni apparater.

Christian Sinding laur=t i da

O.R.18.00.
Christian Sinding ble begravet under stor deltagelse

i dag. Minnehdytideligheten foxegikk i Aulaen.

Klokka 18.15 sendte Oslo Radio en reportasje fra begrav-
elsen, men intet av den kunne höres.

Smånytt fra Norge. 


O.R.11.00.
Alvdal har man funnet en jernpil som stammer fra Vik-

ingetiden.

O.R.11.00.
Hadelands nye potettörkeri er nå satt i gang.

O.R.11.00.
Det meldes fra Lillehammer at jerven har vært svmrt nmr-

gående mot tamreinen i Gudbransdalen. Det er ikke lenge
siden flere 'samrein ble drept av ulv.

O.R.11.00.
Det er kommet bort mye sau i Telemark. Selv om det er

sannsynlig at en del er tatt av jerven, er det ikke tale om
at den har tatt alle.
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Radiosendingeronsdas„.10. des.1941.

Fiskerimelding. (Dle et ut deli .

Sildefisket
Söndre distxikt.
Fra Haugesund meldes det om fangster på tilsammen ? .

Andre meldinger fra söndre distrikt foreligger ikke.

#ordre distrikt.
I Berlevåg er det gjort snurpefangster på tilsammen

400 hl. Det har 17.-art drevet en del garnfiske i Kvefjord.

Landbxuksmeldin . Utyde1ig.1

"Forsyningsdepartementet" meddeler nt hoteller, res-
teuranter og bevertningssteder får 20 % av drt månedsforbruk
av ost som de hadde i 1940. Utenom dette er det ikke fore-
tatt noen utdeling enda.

"Forsyningsdep." meddeler. videre at det kvantum ost
som produsendene selv kan bruke, så vidt mulig må fordeles
over hele året.

Prissentralens landsoversikt.

På grunn av forstyrrelser er Landsoversikten i dag ufull-
stendig.

Plöyinga er nå undagjort på de fleste steder på Sörland-
et og i Rogaland.

Stillin,sen for Rogaland fylkes elektrisitetsverk er meget
kritisk.

Om stråforhandelen foreligger det intet nytt. Det er
over alt stor knapphet på hby, men det er atskillig bedre
med halm.

Ved utgangen av november var det til Statens kornkontor
i alt innmeldt44 000 tonn korn.

Poteter er det vanskelig å få i Oslo og i de övrige
jstlandsbyer. Det samme•er tilfelle på Vestlandet og i Trön-
delag. Til hesund har potettilförselen vært helt ubetydelig.
Bodö har man derimot ikke hatt vansker med å skaffe geg

poteter.
Hedemark potetmelfabrikk sluttet driften den 3. desem-

ber.

Tilgangen på r('Jdbeter er fortsatt elendig. Det har også
vist seg venskelig å få rödbeter fra Dankark. Til Vest- og
Sörlandsbyene er det vesentlig kommet kål og kålrot. Hauge-
sund har dog hatt bra tilförsel, men alt er gått lett unda.
Trondheim har tilf3rselene vært små.

Det kom jevnt med epler til Oslo, men behovet er så stort
at det er vauskelig å dekke det. (Fortsatt.)

Nr, 231.
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Landsoversikten. . . . fortsatt),

Vestlandsbyene har også lite frukt. På alle andre steder
landet er det ingen eller meget lite frukt.

Tilförselen av kalv til Oslo var åiste uke betydelig un-
der det normale. Situasjonen på fleskemarkedet har vært
bemerkelsesverdig dårlig. Forsyningene av flesk til jul
blir nok meget små.

Fisket var i det hele bra siste uke.

I Stavenger er det stor etterspörsel etter prima bmre-
kuer.

Siste uke ble det holdt en rekke reveutstillinger ut
over landet. I Sandnes var adlvrevkvaliteten meget god.

Heim o samfunn.

Etter lengre tids fravmr dukket programposten "Heim
og samfunn" plutselig opp igjen i Oslo Radio i dag. Den
sendes nå klokka 12.20.

dag talte landsleder Kirsten Saltvold, men på grunn
av de ugunstige lytteforhold som har hersket i hele dag, var
det umulig å få ned noe ordentlig referat.

Hun syntes dog å legge sterk vekt på ungdommens kamp.
Ungdommen må ha tro på seg selv og kjempe. N.S.-ungdommen
representerer i dag det beste i folket vårt. Dens förste
oppgave må derfor vmre å vekke andre. Styrken i N.S.-ung-
dommen viser det faktum at den ikke bare kjemper hjemme i
orge, man den står også på alagmarken. Over alt er denne
ungdom drevet av sine idealer.

Senere uttalte landslederen at det er mane foreldre som
vil spare sine barn for den kampen vi gjennomgar i dag. Tal-
erens kommentar til dette kunne ikke oppfattes.

Ungdommen må ta fatt på oppgavene og ikke vike
tilbake for vanskeligheter. Den må ha tro på föreren og det
norske folk. Også småhirden kan være med i dette arbeid,
men dens arbeid må vmre nmrt forbundet med lek, I det hele
tatt må ungdommens oppgaver legges.forskjellig an på de for-
skjellige alderstrinn. Hensikten må dog alltid vmre å lmre
ungdommen og se seg selv som et ledd i samfunnet.

Det Nore.§e trenger i dag er å lære og kjenne seg selv.

Dette er alt vi kunne oppfatte av landslederens "fore-
drag."
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Vunnet kr. 5000,- i pokerspill.

Nr. 231.

O.R.21.00.
En mann fra Lista er anmeldt til politiet for angivelig

å ha vunnet hele kr. 5000,- i pokerspill.

N tt fra Sveri e,

S.R.19.00.
I Riksdagen i dag ble en mulig endring av straffebestem-

melsene for sabotasje diskutert etter at justisministeren
hadde gitt en redegjörelse.

S.R.22.00.
Stockholms rådhusrett behandlet i dag saken til en

skomaker og hans fire kamerater som natten til den 4. sept.
hadde forskt å befri en engelskmann som er arrestert for
spionasje. De tiltalte ble dimt til straffearbeid og
fengselsstraffer.

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Roskilde kriminalrett har i dag avsagt dom mot en gros-

serer som var tiltalt for prisovertredelser. Grossereren
ble dömt til b5ter på i alt kr. 200 000,-.

D.R.11.30.
Landbruksdepartementet har stilt et mindre bel6p til

disposisjon for revefeller (?) som et ledd i bekjempelsen av
reven.

D.R. „
Folketinget vedtok i dag en bevilgning på 2 mill. kr,

som tilskudd og lån til nybygg av fiskefartöyer og en be-
vilgning på 1 mill, kr. til reperasjoner av fiskefartöyer.
Det betyr en forhyelse på 2 mill. kr.

Videre vedtok Folketinget enstemmig å fornye staslånet
på 30 mill. dollars.

D,R.17.35.
Handelsministeren har i dag satt i sving ekstramerkene

for julekaffe. De nye merkene gir innkjöpsrett fra i dag
og til utgangen av året. Hvis man 5nsker kan man på ekstra-
merkene kjöpe sukker, te eller kakao.

Værvarsel. 


S.R.22.15.
Langs Norskegrensen i syd: Frisk vind med noe regn

jevnt over. Mildt.

Langs Norskegrensen i nord: Moder,it vind med snöbyger
nå og da. Fallende temperatur.
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Nytt fra Finn1and.

Nr. 231.

D.R.20.50.
Finnland har i dag vrt utsatt for et sterkt snöfall

som har voldt forstyrrelser i. transporten. Sm•lig har det
gått ut over varetransporten til Helsinki. Store flokker
av kvinner har i dag wert beskjeftiget med srWrydding i
hovedstaden.

D.R.11.30.
Den finske forsvarsminister har opplyst at 13 500 fins-

ke barn som mistet sine fedre under Vinterkrigen, enda ikke
har fått faddere.

S.R.19.00.
Det finske kommunike melder i dag at flere sovjet-

russiske speideavdelinger er blitt tilintetgjort på Det
karelske nes. Ved elva Svir ex russiske tropper blitt
kastet tilbake etter å ha gjort forsk på å sette over
elva.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra lyttetjeneste.)

Radiosendinger ansdag 10. des. 1941. Fortrolig:.

Nytt fra Norge. 


O.R.07.00:
Nordmenn i Berlin har gitt 3 350 RM til innsamlingen til

Den norske legion.

O.R.11.00.
En lensmannsgruppe av Nasjonal Samlinp; er stiftet i

Vestfold. Lensmann (?Kvern-Skoge) er valgt til formann.

Sverige

S.R.19.00.
Postdirekt3ren i Sverige melder at postforbindelsen med

Japan, Japansk ollupert territorium, China, Manchukuo, Thailand
og fle portugisiske kolonier i Asia er brutt.Fra nå av kan
rost til Asia forelbpig bare sendes til til Asiatisk Tyrki
Og Filipinene.

D.R.11.30.
"Svenska Dagbladet" melder at alle medlemmer av den

svenske frivilligbataljon i Finnland skal sendes tilbake til
Stockholm för jul. De som önsker det, kan gå inn i den
finske br etter sin juleferie.

Lahti Radio.
Svenske handelsmenn har vedtatt å åpnc ct fond for kolleger

i Finnland som er blitt hardt truffet av krigen. Det skal
samles inn penger og brukt butikkutstyr.

Nytt fra Danmark.

D.R.17.35.
Nationalbanken i Danmark melder at direktör J. Bfilow

er utnevnt til sje for Nationalbanken istedenor direktör
August Holm.

D.R.20.50.
Handels-, indrustri og sjdfartsdepartementet har i dag

i samarbeid mcd marinedepartementet bestemt et omrde
utenfor Hirtshals på Jylland hvor det er forbudt å drive
fiske eller å ankre.

D.R.20.50.
Det er nå 5 855 studenter ved K3benhavn Universitct.

Av dem er 1 338 kvinner.

vvvvv VVVVV vvvvv
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12, desember 1941. Nr. 232. Fortroli .
Ra los n in er ors a es r.

Lytteforholdene har idag vrert usedvanlie-; dårlige

idet Oslo ikke har kommet inn skikkelig i hele deg.  Jelöy

som nu sender på 31.5 meter var svak og kom inn bare nu ng

da i middagssendingen. De senere sendinger kunne ikke hbres

utenom Stavanger som kom svakt inn kl. 18.00, men ikke sterkt

nok til å kunne leses. Heller ikke Danmark og Sverige har

vært lett å få tak i. idag.

Stor elsd rauks'on i Oslo i neste uke.

O.R. 11.W.
I neste uke begynner den store pelsdyrskinnauksjon

i Oslo. Ialt skal ca 5000 skinn selges og man venter at det
vil bli livlig avsetning på skinnene. Det er dog ikke anmeldt
mange utenlandske kjbpere.

mnastikktabell for skolene.

O.R. 11.00.
"Undervisningsdepartementet meddeler nt det vil bli

utarbeidet nye gymnastikktabeller for alle skoler i landet,
De nye tabeller skal bringe gymnastikkundervisningen opp på
et nivå som svarer til nyordningens krav. Det vil dessuten
bli lagt stbrre vekt på å få innfbrt all slags idrett fri-
idrett ogosvbmming i så stor målestokk som mulig. I den nye
plan inngar også utvidet undervisning i gymnastikk og idretts-
övelser ved alle lærerskolene.

4 n e metodistkirker skal b es.

O.R. ll.no.
Fra Ålesund meldes at det er bestemt å bygge fire nye

metodistkirker. Det blir en i Kristiansund, en i Molde og en
i Bodb. (Det var ikke mulig å hbre tydelig hvor den fjerde
skal bygges men det hbrtes ut som Minde (ved Bergen).).

Overfall ved Brandbu.

O.R. 11.00.
Fra Brandbu meldes et en mann igår kveld er blitt over-

fallt og plyndret. Han vdr på vei hjemover og ledde tydeligvis
hatt et par glass. Han kunne ikke huske noe selv av hvad han
hadde v:ert ute for, men vidnene fortalte at de hadde funnet
ham ved veikanten i en meget forSlått og forko-men tilstand.'
Man har et ganske godt signalement på overfallsmannen.
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Gartnerhallens Ukemeldin ,

O.R. 12.30.
Til Oslomarkedet har det i siate uke v2rt usedvanlig

knapp tilfdrselav alle slags grönnsaker. Det har også wert
adskillig nedgang i tilförselen av epler.

Til Bergen har det vmrt lite av alle grönnsaker og det
samme gjelder også for potettilfdrselen. Det har vmrt endel
tilfdrsel av epler men beholdningee minker og etterspörselen er
stor.

Til Stavanger har det i siste uka vlart endel ti1t,144sei
av poteter og behovet har til en hiss grad vmrt dekket. tllers
har det vært lite av grdnnsaker. Produsentene sitterinfle med
stpre lager av gulerdtter, men holder pk dem 1,pkventeav bedre
prisen. Frukttilfdreelen har vmrt liten og dekker ikke
behovet. med/

Til Kristiansand har det vmrt bra gulerdtter men
lite kål og,kklrot. Det har vmrt lite epler.

Til Alesund har det vmrt nedgang i tilfdrselen av
kål og kålrot. Det har heller ikke vmrt noen amrligtil
försel av gulerot.Endel potet'er har det vmrt men allikevel
forlite til behovet. Litt epler har vært å se, men de hgr vmrt
av dårlig kvalitet.

Det har ikke vært noen amrlig mengde av epler
det siste og sydfruktene har ikke vist seg ennå. Man har

lagtmerke til at dex ex visse uregelmessigheter med over-
holdelsen av priskon14o1lens reg1eriil når det g4e1der aa,..get
av frukt etterat den er kommet ut i forretningene. Dette
gjelder amrlig epler av kvalitet Standard Ekstra søm  i mange
tilfeller er blitt blandet sammen med epler av dårligere
kyalitet og solgt for samme pris. Det henatilles til forbrukerne
å tasse på hvad de betaler for varene sine og hvad slags varer
de møttar. Man bdr huske på at priskontrollen ikke ka.a være
ålle steder.

Torvhandelen har skrumpet svmrt inn i siete uke og det
hr heller ikke vmrt noen særlig fart i juletresal4et. Man
håper dog at det skal komme noen stdrre partier til torvs
de fdrste dagene nå,

Kjdtttilfdrselen har i siste uke vmrt noe mindre enn
tidligere. Smrlig gjelder dette for naut  og  kalv. Det har vmrt
hoe mere gris og idag kom det inn et parti på 50 hest som sikkert
kommertil a hjelpe adskillig på. Av gris kom det idag ca 100
skrotter til Kjdtthallen og 20 skrotter til Pellesalakteriet.
Ialt kom det i siste uke inn til Oslo ca 400 griseekrotter.
Gjökalv har omtrent ikke vmrt å se i det siste men det har
vmrt endel spekalv.

N tt fra Sveri e,

S.R. 19.00.
Riksdagen beregner å vmr4 ferdig med behandlingen av de

foreliggende saker fdr julen. Den viktigste sak, om vmrne-
pliktspdrsmålet, beregnes å kunne p4begynnesden 17de desember.

Socialminisaer Möller har idag i et foredragbehandlet

boligspdrsmålet.

S.R. 22.00.
Landbruksforbundet har rettet en appell til alle jord-

bruksarbeidere om k gN,aktivt inn for den såkalte "beredskaps-
kampanje". Det gjdres oppmerksom på at man viser forsiktighet
med hvad man forteller om landets matforsyninger etc.

Göteborg skal det söndag avslöres en minnesten over
dem som omkom ved deströyerkatastrofen.
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N tt fra veri e. Fortsatt.

S.R. 2200.
En forsikringsinspektör i Stockholm er blitt idömt

fire års straffarboide for innbruddstyveri.

Vmrmo1din er:

S.R. 22.15.
Vestkusten: 


Södra Norrlands f'elltr.:  

Norra Norrlands f'e11tr.:

Vestkust tre str5k.:

N tt fra Finnland.

Frisk delviQ aterk vind.
Noo dedbör og fallende temperatur.

Moderat til frisk vind.
Endel sne og noe kallore.

Svak til moder-t vind.
Stort sett oppholdeva3r og koldere.

Vostlig frisk kuling.

S.R. 19.00.
Det finske kommunikee meddeler at i de sistedager för

den gde desember har do finske tropper påfört russerne tap
:3v 8300 falne og over 2000 fanger samt en mengde krigs -
materiell som cr tJtt. De finske tap var 137 mann.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.C.4s lyttetjeneste,)

Radiosendin er .torsda 11. desember 1941, Fortroli .

N tt fra Nor,e.

O.R. 07.00.
Et stort Wte som blir arrangert av Sarpsborg og

omegn lrergruppe skal holdos i Sarpsborg Folkets Hus ncste
1.5rdag. 450 12rere fra 17 kommuncr vil ra ti1studc. I
forbinnclee med mötet vil det bli arrangert en kamm-,rat-
kve1d" av rikshirdens fylking nr. 1. Stabssjefen og kommandören
for Viking Bataljon" vil v-arc tilstede. Et propegandPtog vil
bli rrrangert snidag og mötet vil fortsette i FredrikstPd
hvor nye hirdmenn vil bli rekrutert. Alle pressemenn i distriktet
vil vmre tilstede på mötet i Srpsborg. Pressesjef BrIkkcrud,
dircktör G1senapp og red_ktr Pauser vil deltP i mötet som
blir _trrengert av Prussegruppen.

Norgcs 15,.ndverkerforbund har nylig rrrangert en rekke
meter for sinc medlemmer. Igår ble det Prrangert et möte for
byggingsfaget og 400 h?Indverkerc var tilstedc. Det ble
holdt talcr av Fossum og Gundersen.

X tt fra Denm,rk.

Hilversum I 11.45. hollandek.
,Som del i en stor plan for rekonstruksjon av Danmark

har man g-tt igang med bygging av havneenlegg i Kjpenhavn til
en sum av over 7.5 millioner kroner.

D.E. 20.50.
D2nmark skal fortsette mcd sommcrtiden i 1942.

BorgLrmustercn rhus har sendt inn sin avskjudsansbkning
på grunn av dårlig hulbrud. Dun nyc borgermcster vil antagelig
bli velgt dLn 18du desemb(r.

N tt fre Svcri_.(u.

4GEA, USA 16.30. På finsk.
En il shingtonmelding forteller at spenningen stadig Öker

mellom Tysklpnd og Svurigc. Tysklnd sk2,1 ha krevet rt mere
DNB stoff blir publiscrt i den svensku prcesen

vvvvv VVVVV vvvvv
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0uisling i Berlin.

0.E. 06.45.
Elondt de stirrelsor som Eiticrs riksd2gst1e

igr bef=dt ogsâ idkunn Quisling seg.

_7Torsk Hydro holder genorlforsmlinel.

0.1.. 21.00.
Norsk Hydros olektrisk kvelstoff A/S holdt idg sin

4r1igc gener7,1forsm1ing p. Notodden.
Dot ble vedttt t dole ut 14..40 kr. som utbytte p4

prefe=seksjer og 10.00 kr.
Videre ble det vcdttt 4 stifte et fond p4 500.000 kr.

som vil b-3re gcneroldirekt31 Auberts navn.
Endelig ble det vedtott 4 bevilde som ifjor 250.000 kr.

til Nsjon:?.1hjelpen.

Tillits=nsmOte i Oslo.

06.45.
Tillitsmenn i orboidernes 1=dsorg3nicasjon

\rnr igr samlet til ct st3rre mOte i Oslo. rrommbto vor uscd-

vnli fulltlii.

By3rneby  tilbJ:ke i Oslo.

O.R. 10.00.
/illy Djirnoby or vcndt tilbke til Oslo hvor hen

ikvold vil hold- ct foredr-; mcd lysbillcdor i Klingenborg

Kino on bombingen

ren  norskc  leion f4r n 2.dresso.

21.00.
-Por f=tiden skol s31rn,-der om oppt-gelse i den norske

legion tfletilles Neue Dionststelle, r:rkvoicri 41b oller

Eiddervoldsgoto 5.

Ny forordning om poteter. 


0.1. 18.00.
Direktor-Aet for prov. og rasj. hor foretott ct par

endringer i spesi_Jr_sjonoring,en av poteter.
Til den 1 fcbrwr k.rn m,n sledes f; kjipt 200 gr.

pototmel mot 4 inn1Lvere 4 br3dmorker plus ot ekstr,.morke.

"Den norske regjering trbster Rossevelt". 


0.F. 18.00. ,
Om den norske rc,gjorings notc til Dc forente Stter

sier Oslo radio et USA's krigssjngscr m4 v-3ro styrket bc-
trcktclig. 1\4r 2.dmir:1 Eisser Lnrson og oberst Evng trer i

folton skullo Storbritonni,,, J2,p2.nog USA hJ n11 grund til

so frmtiden lyst im3tc.



-
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NorPe lover US/. full st5tte.

S.F. 1.30.
Svensk radio melder iformiddag at dan norske sendemann

i Jashington har overlevort den amerikanske re,gjering en notc
hvori den norske regjering i London lover full stötte til USA
og andre land som understjtter aksomaktene.

Oslo-aviscne om den tyske krigserklsring. 


O.R. 11.00.
Alle morgenavisene i Oslo beskjeftiger seg idag mcd

den tyske og italienske krigserk1sring overfor De Forente Sta-
tcr.

Nationen legger ansvaret for at krigen har fått dot om-
fans den har på president Roosevelts skuldre, og Aftenposten
pcker på at krigen nt er blitt en verdenskrig.

Skaffeti tiI norske skip.

11.00.
F. forslag fra"formanncn i Norsk Sj3mannsforbund", hr.

Erling vorbye, har "innenriksdepartcmentot" i en forordning
plagt alle redere å sörge for det skaffet3y som trenges om-
bord på norske skip ovor en bestemt strrolsc.

iverbye uttaler til Pritt Folk at det sikkert vil bli
stor glcdc bl,ndt sjjmenncne over tiltaket.

Sm4nytt fra Norp.o.

O.R. 11.00.
Innenriksdepartementets helsestyre" opplyscr at

stridcn mot tuberkulosun nå vil bli fört med al1e midler.
Departcmcntet har Mcrede zjort det grundleTzende arbeid
for settc iverk en plJn som tidligcre er streket opp av
overb3sc Erochmnnn.

0.I, 11.00.
Rcinslm1T,get i Bykle har slaktet over 200 reinsdyr

ihjst.
I Sctesdalheienu finns dot forivrig mye rype.

O.R. 11.00.
'Hummerfiskot har v..)rt meget d2rlig langs hele kysten

iår, forteller iskerikonsulent ..?.. Pet har bare vsrt tatt
omtront lilvparten av de normale fangster.

11.00.
Torvestad Kommune er sky1dfri.

O.R. 11.00.
Rokke Travselska.p ved H=Ilden feirer idag sitt 30-

års-jubileum.

Radiosendinger-rredaP 12 des. 
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Lovende arbeidssituasjon i Drammen.

O.R. 18.00.
Arbeidssituasjonen i Dr=en er for tiden mLget lovende.

I oktobcr utbet'ltes det 50.000 kr. mindre til midlertidig
underst3ttelse enn i den •ilsv:'rnnde måned ifjor.

Matine til inntekt  for_Nasonalhje1pen.

O.R. 18.00.
Imorgen holdes det en mntine i Nationalthe tret til

inntekt for Nasjonalhjelpen.

pport.

O.R. 18.15.
I sin sportsoversikt ikveld opplyste Storm S3rlic bl.n.

at Randmod S3rensen, Dagfinn Calsen, ksbj/irn Lie, Ellen StröMm
acming, og Elisabeth Sportli Rjukan vil kommc til delta på
det "norske represontantlag" ved vinterlekene i Garmisch.

De holdes for tiden et skiinstruktörkursus på Knute-
hytta ved Kongsberg.

Den 4 januar åpner sköytesesongen med et nasjonalt
13p ph Hamar. 11 juniors ligger for tiden og trener der under
ledelse av Egnestangen,

Intervue med "dikterenP Kåre

O.R. 18.45.
En av kringkstingens medarbeiderc i Sarpsborg hadde

idng et intervue med "dikteren " Kåre Bj3rgen som utgir en
ny diktsamling idng mod titelen: "Eld og blod".

Bj3rgen fortnite bl.n, at hnn hadde samlet 130 dikt
boken og at opplaget vilde komme opp i ca. 7000. Men det

fantes ikke noen sjangse for at hans ord vilde finne sjen-
klans i en inteloktuell sjl, sa han. Det vcr for stor forskjell
p. deg og mcg. Boken representerte nemlig bde en ny moral
og en ny litteratUr, og den ga et uttrykk for hans tanker
os hå,p for det nye Norge.

Björgan opplyste videre at han arbeidet både dag og
natt på en roman og nt han hadde skrevet over t 200 dikt
det siste året. Han vilde sj3re alt for det nye Norge, men
först vilde hnn ha julefcrie for han hadde omtrent ikke
sovet på, halyttnert 4r.

P. s3rsmål om hvad han best likte t lese svarte
han Vinje og 1:ukrust og Dickens sclv om det vnr til ros for
en engelskmann.

"Dgens Dikt",

Var idg japansk og det ble oss.å spilt on j:pansk melodi
av Yoshitomo etterpå—
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1\ttt fra  Danmark. 


S.R. 12.30.
Lt britisk fly styrtet igår ned på Pyn, meldes det

fxa Köbenhavn. Flyet brendte opp.

D.R. 11.30.
Det dnnske postvesenmoddeler at det ikke inntil videre

kan motta post til USA og dets besiddelser, Japan, China,
Thailand, Fl3röyene7 Islnd og

D.R. 11.30.
Det blir ingen mangel p juletr= i Knenhavn i julerly

men prisene vil bli satt opp. Butikkene vil holde åpent til
kl. 8 i uken för jul og til kl. 2 julenften.

D.R. 1$.35.
Den danske riksdag tar juleferie i slutten av neste uke.

D.R. 17.35.
Lendbruksr'4det holdt idag sitt etterrsmite i Köbenhavn.

Formannen opplystc bl.a. at man n. syntes å beherske prissitua-
sjonen. Videre sa han, at det så ut til Rt detbkunne skaffes
balense innefor kornordningen.

N tt fra Sveri e.

S.R. 22.00.
A/S Statens skogindustri stiftes etter jul.

S.R. 19.00.
Postsamkvemmet mellom Svcrigo og USA og Costa Rica

cr innstillet inntil videre. Telefonforbinn•lsen med USA,
Nord-Amerika, Australia og Hollandsk Ostindia er også av-
brutt. Den opprettholdes med Syd-merika, Thailand og Japan.
Tolcgrafferbinnelsene går som vanlig.

Jernvegstyrelsen dementerer at forbinnelsen mellom
Trelleborg og Satsnitz vil bli avbrutt.

D.R. 20.50.
Den svenske xiksdagssamling avsluttes den 20 des.

Busstrafikken i. Stockholm vil bli nedsideret til det
halve.

S,R. 19.00,
Dt er nå vcdtatt at den svenske frivilligkåren i

Finnland skal vende tilbake til Sverige för jul. Den har
kjemper p. Hangfronten.

S.R. 22.00.
Sverige vandt bokselandskRmpen mcd Tysklnnd med 5-3.

Vcrvarsel: 11rd vind. Rcgn cllcr sludd i de sydligere str?ik
langs norskegrensen, oppholds= mot nord. Stigende temperatur
i syd, koldt nordpå.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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(FY.P.B.F.C.'s lytt-tjerKste).

Rdiosendin 1 Portrolie.

0 L "7 00
„IIS,2cr kommet til Oslo.

Tc vt e troppeforlegninger

0,•.I9OCH
,IIL;tlte ikveld i kringkestingen om

Levoluen= må v:3re fst fo=krot i
n HDnens fortid ce k ekog må -vT3re leemliggjort i ct perti

eri medlemmer i pertiot kun
ne f1., men dc måtto av folket, og prtict mTt-

i.Hmte ideen i helc n.jonen ved hjelp av kommitccr, skolcr,
-Ii_d=sbevegelser os.v. Partiet mg::tte

ripe mkt(r.n, men men kunne ikke si et mTkten w"Ir
konslidert fdr hLle adaeinistrasjonen ver gjennomsyret 6.-57dets

	

1.Jrtistod. ove: det wir cn sl;,'..gs leder, men
det bet3d. nilrligvis 2.kke at de enkelte mcdlemmer kunne dik-
tere st:rtstj,-:nestemen11,-nc vilkrlig. I tvilstilfeller m,(Itte
rr.n sJkc rd hos en hy0re p?.rtiinstJuis. l'rtimedlemmenc mt-
te forst i vinne folkets tiltro.

Sver1.0.e.

Lyons 13.30 p' fr:nsk.
Stockholm Wrs viste en sterk f llende tendens ved

nyhetenc om kri4en i Stillch'vet. 3=lig gikk gummip pircr
ned.

-D.R. 20.50.
SvcÆ.sk2, 1)2gbldet mcddcicr den 27 november at en ny

ti-kronescddel vil bli utstedt i Sveri,gc ianr fremtid.

Nytt 


L.:J1ti 11.10 på finnsk.
Gcnerlm.:.jor Viljo Einr Tuompo cr blitt forfremmet

til gcne=113it=t.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



1'm1,77,":"3TKT RADIOSTASJONER

K,

*23rtr0lig.

• ^. 'Y 1 .
(.1

 ••

OR,13.4D,
:P=th= "0-versikt, over

3-Jondc)n Yinigradjo mottelecn ofte utsatt
kerteIe fcstyrrelse, blir dorfor litt

lsprirende p. c.(!keite

Tnp;cnn ftalte 002 tT rot at ex-y0g1;J1fnen i sin
mangel scl.day s~n hr.:? 7ent skr»3.pc bun.en.
Det kar. LfeYSV:A, e'cter den t';,nr'L5?..11ingorren sem L.E.R.
sendte Or'd=. zikk 2-):~nn som

1t 1;..1_erTJO:M2 tjenes-
t 2,12.1 2 '?rfl ()1Y0b.11( S'wbrir'l-,anni, eller
i de cI det n.cik ingen men tAlle
anro nerdinenn bfter0 1 ne kreken.

Ellers "J-,ndon T?,.1=H 1 cbn cint o uka -.Coytstt t hel-
i0e. soill en de andi'e

Om Cj cr ba=tr:In,12 clier -.2t=ingen som er mest insi-
rerende, her vi fntet.

F:arkteristisk for I il er os ai e truslene. Engelsk-
mennene o de swr. er i Isods tlenete råbercer seg i den-



ne -12orblinjelse l'Åde 201kceten O , Hgerkonvensjonen. Msn
ste

LLr • ute med nye
sln 11201.CtOle vor han 11)dc truet og

lokke d.e tj::;:kc acided er g:joy,:de seg helt latterlig. Hele
20fil aspirant til sjette

avdcling.

siste tale med ordene: "Det hender
at vi =11,, det nyc Eurepa."
(Hcr H Lte, aJ!; var:)
Ogsi iksnevad slIttet med d.sn. engelske seiers fata morTana.

, 8ohnc,ke Jensen g,a oss en lengre utredning om at Nazi-
Tyskiand v.:11 715 221010 vO.. sem dct 0113ElJiig 2 uskland Dette
er det chesto den eng:,,lske pro-pagnd:). kan sitt

Tet og noe annet enn en
drim ke=r det hol-.1cr Li

Eter fikk vi plutselip: at
L::.rson kent.,?,kt med de n=ke

fly;-g=e (1 det engeiske 11.-„t7ren ?). som bevis p det
'nflynte I-euthrAn et he ili en 21.21.cr annen om nce sem visst-
nck hdde hendt oven ols200ko tans.i. Tet ±rsrikk tydelig
av dcte bre.ve. l 1CYII skulle ha sint offeJl.:6liggjort
i L.E.R

Ellers e- I EF s=t stflit over at Drosident Roosevelt
1. sin 32 fl Worr,„ Serblx, 13t ha
sagt at disse Jeiid yde den internasjonale kon-



flikt. Det hadde vel jssincne aldyi drdmt om at deres
flagglering var av en sifk internasjonal betyning.

(Fortsatt.)



	 34.

In_Pruthu!. svarer „ (fortsatt,)

En vi nOre eh ny mann eom man har gjort til
b.:Jåsjef, Han ble kalt Håkon Bols.t:ad (Preuthun sa Bolstad).
Byråsjefen beklaget ovcr at sjdmannsbidragene var blitt
sperr:?t Lette skritt har tydelig skremt ex-regjeringen,
eg når Dolstad hevder at den norske handelsflåte bringer
halvparten av oljen og tredjeparten (?) av maten til.StOr-
britannia, har regjeringen grunn til å tro at dens opphOId
der ikke ville vore så velkomment lenger hvip denne handels-
flten skulle gå tapt.

Med hensyn til der u:tenrikspolitiske utvikling i siste
uke var L.E.R. forbausende taus i ukens förste dager. Först
torsdag fikk den nye situasjon on forholdsvis utförlig om-
tale, og da i forbindelse med Roosevelts tale.

Også Churchills tale i Underhuset fikk stor plass i
L.E.R. (Her kom Preuthun med et lengre sitat fra Churchills
tale. Hvor vidt han kon wr,(1 noe kommentar, kan ikke sies
da forstyrrelsene rå bewnte å bli nokså generende.)

Av andre ting mente Preuthun at man kunne merke seg
at e...7--r-Sjeingen for byeblikket lider av noteutvekslinger.
Nee virkelig formål med dens note til Washington kan det
nemlig ikke være.

Ex-regjeringen str(52 ellers et drdss av krigskors og
krigs.rred2ljer o-ier himdelsflten, ,let er vel en  ny måte å
likke ejdfelka ttJ. å tli. embod.

Her er et avsnitt soiLvar meget utydelig, og som derfor
må tas med forbehold: Det hörtes ut som om Preuthun mente
•at en av oppgaveno..x.e5 "y=',.gsmedaljen3VRI å få s 3folkd til å hen-

to båtene i.,-rj.g,,, (,,..at SveTdge var med på det? Fölgende
setning vat tydelig J).t lukte svdd av dette, = det kan
svare bra til ,7criges nå=ende nbytralitetspolitittk,

Til slutt ble jksnevad nevnt igjen, men intet av det som
ble sagt kunne höres,

122_2 12ss- oeinfwmasjonen.esto i LandsorTanisasonen.

OÆllOO
O i Lrbeidenes Uagliga Lanjeorgani-

sajoil eå d::=r nye  -)edc: DdU Fc si.ijri, straks at de,Jtrenp;tes
en p-.2es17;- inun oranisanen, .2en-
ne eT nå blitt oppTettet, cii v dens trste rewiltatei er
at en. Tekke av Landsorgsasjonens fagblad er blitt slått
sa=n,

kom ved da6 Oslo
fra Berlin. Kan ble m3tt på Fernebu av representanter for
N.S. og av et hirdregiment den paraderte for ham.

'
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Fiskerimelding.

d,g fexcliggcr det ingen meldinger om sildefisket.

Fra Söndre distrikt opplyses at storparten av brukone
CY xeist hjem.

Landbruksme1ding.

Det förstc var en molding om at potetmel kunne Selges
fra og  med i  dag. Hvor mange gram pr. uke kunne ikke  h3res.

Som tidligerc meddelt skulle skinnauksjonene ha begynt
förstkommende mandag. Men da fordelingen til den tyske kvoten
har tatt lengre tid enn ventet, har man måttet utsette aUk-
sjonene en tid. Selv om det ikke er så nvinge skinn i
som tidligere, er kvalitcten til gjengjeld meget god.

Siste dolen av "Landbruksmeldingen" var en henstilling
til alle xcveppdrettere om å reduserc revbestanden. Hvor
stor reduscring man skulle gå til, kunne ikke opfattes, men
det ble st'at "dette kan synes hardt for alle som har ofret
tid arbeid og interesse på å gj3re revhold til en viktig
meringsvei for landet vårt." Men det er et nödvendig skritt
denne krisetida. Revene spisex nemlig en stor mengdc for

som kJ.a brukes til andre husdyr, ja til og med menneskofddo
går til revene.

Man må gå i gang med reduksjonen straks, og do vedtatte
bestemmelser-må f3lges n5yaktig slik at man kan unngå å bruke
tvang.

Mcddolelse fra Fiskeridirekt3ren.

O.R.21.00.
Fikcridircktörens bestemmolse av 25. november om at det

er tillatt å saltc fetsild oc:så av strrelsen 10 til 13 ptyk-
ker pr. kg. ti2 den 15. desember, cr blitt forlenget inntil
viderc.

Dr=on kj.pper reservelager.

O.R.11.00.
Drammen kommune har ved ordf3rer Borg vedtatt å kjöpe inn

et reservelaer på 25 ttnn klipPfisk.

Trolasthandlerne stiftor forbund.

O.R.11.00. (Utydelig).
På et möte har trelasthandlerne besluttet å stifte et

Trelasthandlernes forbund. Reidar P. Andersen fra Oslo ble
valgt til forbundets formann.
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Flere radioapparater i Drammensdistriktet.

O.R.18.00.
Beslagleggelsen av ulovliEe radioapparater i Drammens-

distriktet fortsetter. Folitiet er kommet over to nye appa-
rater, ett i Lier og ett i Nedre Eiker. Arrestasjoner er
foretatt.

Kolonialforretningene åpne tred'e "uleda .

O.R.21.00.
"Handels- cg forsyningsdepartementet" har henstilt til

handlende i matvarebransjen å holde forretningene åpne tredje
juledag av hensyn til publikum. "Sosialdepartementet" har
tiltrått dette og henstilt til andre forretninger å f3lge
kolonia1terretningenes eksempel. Det er selvsagt intet til
hinder fee at en del av personalet får fri.

"VansekeliE a forse., I.G k-r; E,k o
91

O.R.18,00,
ferbindelee med DeL e.erske Lond~e iregs avbrytelse

av den diplomatiske forbirelelse med Pin i an ekriver "Svenska
Dagbledet at det ,r-eneke1ig å forstå at detle skritt kan
gW7ne

Dansk b. .1 Norue.

D.R.1T.5
GjnrYum forentreel "Norden" i Fenmark cr det til de krigs

herjede eerge innsemle ke, Den frste
fors,eAde_H, ev matef, ceeee, on del Kjött, til Norge fant
sted Gaven bee mottett av Nasjonalhle1pen som senere
ogs?3, ove?.?8,rdt et Dongebelöp, Det er n kommet en
medde__, Nosjue.elhjeh i NorE), err ei cr kommet
den nele :1,rilbefeLkeinL, i. gode.

Bokhandleieee har mye.å Elre.

"1.kue1t" var et besök hos en av Oslos bokhandlere, Ved-
kommende bekhendier fortelte at det ld.ri hadde vert Eta mye
å gjn.e, som i 1r, Menge bö"ker er blitt forsinket da trykkerne
ikke makter å f), elt _Cerdig i rett tid.

Påspbremå1 om hva som g'trbest i år sverte bokhandlcren
et det er S-GOTetereporsel etter oversettelseslitteratur og
reiseskildringer. Men også de gamle kjente forfattere går bra.
Spesielt nEvne ble Sigurd Christiansens "Mannen fra bensin-
stasjonen",

Dessuten er det stor etterspörscl otter fyllepenner, men
det er en vare mc-n ikke ken få tak i.
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Resten av "Vår aktuelle sending": 


18.20. De viktigste stbttepunkter i Stillehavet.
Det ble 1:sgt sterk vekt på at det er en tvan sinnskreven
hær fra India som i dag skal forsvare Singapore.

Håndverkernes vise. Her ble vi fortalt at
det ene NS-laget etter det andre stiftes innen håndverkets
forskjellige grener. Op; Rolf SUrlie har nå skrevet: "Hånd-
verkernes vise". Vi fikk så hÖre visa.

18.35. Et besök på Kongsberg. Dette var et intervju
med billeghugger Karl Skallestad.

18.50. Verden og vi. Emnet i dag var: "Hvorledes
president Roosevelt hadde tenkt seg krigen mot Japan."

Nytt fra Sverige. 


S.R.19.00.
Et tysk transportfly, som  hadde forvillet seg, nödlandet

i  ettermiddag i Gellevarre.

S.R.19.00.
For spionasje som ikke var rettet mot Sverige, er en

utenlandsk statsborger blitt'arrestert i  Sverige.

Sat,19.00.
Difteriepidemien i Blekinge har tatt et stort omfang.

D.R.20,50.
Politiet i Stockholm foretok i natt en razzia i Hotell

Atlantic som varte i to timer. Noen personer ble tatt til
politistasjonen.

D.R.20.50,
svenske skolebarns landsinnsamling av gummiavfall skaffet

tilveie gummi for kr. 117 000,-.

Nytt fra Danmark. 


D.R.11.30.
Odense kriminalrett behandlet i går en ulovlig kornhandel-

sak. 8 av de 11 anklagede ble &J,mt til böter.

O.R.11.00.
Britiske fly skjöt i går på et tog på en stasjon i Söndre

Jylland. Lokomotivföreren ble shret, men ingen andre kom til
skade. Etter denne heltegjerning slapp de britiske flygerne
bomber på en bondegård som tok ild og brente opp.
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Nytt fra Danmark.

Nr. 234.

D.R.17.35.
Utenriksmiriet opplyser at sendemennene i Shanghai

og Dankok melde alIe dansker som er bosatt der, befinner
seg i god 1eho.ld-

D.R.17.55,
Det er i år trykt 20 000 000 julemerker med kongens

bilde. Et ekstaorplag på 1 000 000 skal nå trykkes. Det
er fbrte gang i histol'ien at det trykkes et slik ekstraopp-
lag.

D.R.20.50.
Den danske forening "Norden" har i dag utgitt et nytt

medlemsblad under navnet:"Norden". Foreningen har her fulgt
det finske eksempel. Den finske foyening har også begynt
å utgi eget medlemsblad.

D.R.17.35.
Land-skampen i vektlöftning mellom Sverige og Danmark

som skulle ha vert holdt i Köhenhavn i morgen, er avlyst.

N tt fra Finnland.

O.R.21.00.
Den finske hærme1ding forteller at det har vært liten

virksomhet på den vestre del av Det karelske nes. Tallrike
bolsjevikere har flyktet over til finnene.

vvvvv VVVVV vvvvy



Tille til N T S F SIKT Nr. 234.

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

RadiosendinLer 19frdag 13. des. 1941. Fortrolig_ t_
Nytt fra Norap.

0.R.21.00.
Jen forferdeligepaakjennin som de tvske soldater maa

utstaa baade i det kalde tusslan og i det'varme Afria, er
vanskelic aa beskrive. Den idilitaere 1-ommandant i Oslo har
derfor kesemt at fra i dag skal de siste tyske nyhetsfilmer
fremvises hver 19Srdag oc spLdag kl, 16.00 i haerens kino.
Forestillinoene er saerlig beregnet for noldmenn som Gjenta.gne

an'er har uttrykt ,Snske om aa se filmer av de siste  rigs-
begivenheter. Inngangsaenger er 20 $re og 10 øre
for folk i uniform.

Nytt fra Sverie.

S.R.12.30.
I forstaaelse med ForsvarsdeDai;tenentet har Svensk

Ufdpsrederforbund osagt alle arangementer anvaonde mann-
skaaene. AaIsaken trl det er den nye situesjon i Atlanter-
havSt og Stillehar,'ot siden Japan kom inn i krir-en. Forhand-
linger om nye overonskomster vil begynne on kort tid.

D.R.11.30.
I ::estved er 200 skolebarn tlitt vaksinert mot difteri.

I Odonse er seks T)ersoner avgaatt ved d den -)aa grunn av
difteri.

vvvvv VVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FEA SKAND, RADIOSTASJONER.
ra

Regjeringens I. K. & Hm•ens Overkommando,

15 desember 1941.Nr. 235.
Ro losen in er sdn aes r.

Fortroli .

Norsk ski senket av a anske fl

O.R. 21.00.
Det norske siçip "Rounås" skal v3.9re senket av japanske

bombefly i farvennet ved Phillipinene. Skipet ver på vel 4000
br. reg. tonn oz gikk i britisk tjcneste.

Trelesthendlerforbund dennet.

O.R. 13.00.
Det såkolte Norges Tr331esthandlerforbund ble igår

dannet. Forbundets mDpgave er sikre tr=alasthandlernes
dkonomiske interesser. Som forbundets president ble valgt
trI9lesthandler Reidr P. Andersen.

Sko lentin en n ordnes.

O.R. 13,00,
Fra Brandby meldes at arbeidet med å nyordne skog-

plentingen går roskt fram i Oppland fylke. Det meldes videre
nt det sk;a1 settes igang en ny skole for skogplanting i

RadioP par,-.ter beslo la t i Vesto land.

O.R. 13.00,
I Vestöppland er det i de siste dager 1es1aglagt 8

radioapparater som var holdt tilbakc på ulovlig vis. 4 av dem
ble tatt i GrLn. Eierne er errestert og deres sak overlatt
til politiet.

Flere saker for ris olitict.

O.R. 13.00.
Fre T3nsberg meldes at prispolitiet der nå har avsltttet

flere seker for å ha tatt ulovlige priser. En trD1asthand1er
er sledes ilagt 1000 kroner i bot og har fått inndratt
355 kroner. En vedhandler fikk 200 kroner i bot for å ha tatt
for hdy pris for ved.

Hal1in d31 dömt for å he slaktet ned livd rene sine.

O.R. 13.00.
En hallingdöl er if3lge en melding fra Drammen blitt

idömt 40 kroner i bot for å he slaktet ncd noen av sine beste
livdyr. I sin forklaring uttpltc han at IrT,n ikke kunne sknffe
nokk forstoff til å holde dyrene.



2.

Nr. 235.

Radiosendin er s nda 14 desbr. 1941. Fortroli .

Tömmerhu sten skal fortsette etter 'ul i Hadeland.

O.R. 18.00.
Fra Branbu meldes at man hadde regnet med å bli ferdig med

-Wmmerhugsten i Hadeland för jul. Nå viser det seg imidlertid
rt dette ikke lot sog gjjre og hugsten må derfor fortsette en
tid ettor jul. Dot er i förste rekke mangel på arbeidskraft
som or årsak i forsinkelson. Det h.r forövrig vært gode drifts-
forhold og kjjringen cr på mange steder allerede begynt.

Quillin i Berlin.

O.R. 21.00.
De Vidkun Quisling oppholdt seg i Berlin var han bl.a.

s=en med både Heimler og Rosenberg. Han hadde en lang sam-
tale med begge de to herrer.

Potetforskrifter.

For å sikre pototforsyningen til mennesfjdo har direktoratet
for proviantcring og rasjomring forbudt bruk av potetet til
tcknisk bruk cller som forstoff for husdyr. Disp_insasjon kan
i enkelte tilfeller gis hvor det ikka kan skaffes annet
tilsvarende for som cr av viktighet for husdyrene. Forbudet
gjelder ikke poteter som ikke kan brukes til menneskeft5de
eller settevere.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Den förste kirke til å bwe kongens nevn ble åpnet i

Lyngby idag. Det var don nye Christianskirke som ble innviet
under nw= av den kongelige amiiie. Biskoppen på stedet
holdt en tale hvcri han henvendte seg til kongen og uttalte
et han hadde wert det reddende srmlemekket for det danske folk.
Han hadde båret Danmarks tunge byrder på sine sterke skuldre
og gitt det danske folk det som det trengte mcst i disse tunge
tider: Troen og tilliten'til at en ny og lykkelig framtid vil
komme igjen.

Dot danske journalistforbund har holdt sitt årsmjte i
Kjöpenhavn. Regnskaper og årsberetning ble godkjendt enstemmig.
Redaktör Nilsen ble gjenvlgt som formann.

N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00,
Det har vært endel forsinkelser på togene fin nord-

Svrtige igår og idag. Således var Norrlandstoget ideg tre
timer forsinket til Stookholm. Forsinkelsone skyldes snettorm.

O.R. 21.00.
Allt potetmel og lignende produkter er fra ideg rasjonert

i Svutige. /I tiden til den 20de februar 1942 vil hver person
få kjöpe inntil 200 gram potetmel,

2 mennesker er blitt drept under arbeide med å 9usk-delig-
gjöre en mine som var drcvet iland på den svenskez kyst.
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Nr. 235.

Radiosendin er sönda 14 desbr,

411ry
V=e1din. 


S.R. 19.00,
Vestkusten: 


Södra Norrlends F'elltr.:

Norra Norrlands F'elltr.:

Fortroli .

Frisk til hård vind. Sne
eller sncblandet regn på enkelte
stoder. Stigende temperatur.

Frisk vind. Noe snefall
og stigende temperettr.

Moderet til frisk vind.
Tiltagende i höyfellet. Endel sne
og stigendc temperetur.

N tt fra Finnland.

O.R. 18.00.
Det finske kommunikee meddeler at det har vrt svPk

russisk artillerivirksomhet på det Karelske nessct. Det finske
artillori har svart og oppnådd godcresultater mot russiske

Endel bolsjevikiske oppklaringsforsök er blitt slått
tilbekc mcd tap for fienden. P. det Karelske nesset har dessuten
luft=nartillcriet skutt ned ett russisk fly,Det finske
flyvåpen har vwt virksomhet og bombet mål langs Murmansk—
b:_nen.

vvvvv VVVVV vvvvy



NYHETSOVERSIKT FR, SKAND  RADIOST. SJONER. 1.
Fra

Rejeringens I.F.X. & Hwens Overkommando.

16 dos. 1941. Nr. 236.Fortrolig.
Rdiosendinger wnd,g.. 15 des.

?ritiske fly senkur mindre norsk kyst:

0.1,0 18.00.
Oslo radio meider ,t britisko fly ic;jen har utf3rt cn

helted'd" id,t dc h r senket snurpcbten uTops" 2V Mostorhflmn
utenfor [U_eivik 5 km. fra H-ugesund. ''-nnsk-put p scks mn.nn
omkom

Pu v'r:
Ole Qr3ns, Nostcrh=n, skipper og eicr.
Ole GrOns, sOnn av den frstnevnte
-xel •rdns, fotter
Stuert Xj-3r
og 2 andro som man onn ikke har ftt oppgitt

rivnenc
"Topa.s" som var pd 142 tons og byggot i 1895 i Hull,

gikk i kystfrt mellom Stavanger og Oslo.

sjyiering -v spiseslokolde.

O.R. 18.00.
"orsyningsdeprtementet" har bcstemt at det kan sclges

spiscsjokolde mot klipp av E 90 p. ckstrakortene. S:fl,lget kan
begynne frP mandag.

For visse distrikter vil rasjonenc bli p. cT,- 100 gr.
pr. merke; for andre p ca. 80 gr.

Nyc orf3rerc i St:.vanler og Tvodestrand.

O.R. 18.00.
"Innenriksdeprtomentet" hnr utnevnt rdmann aarry H:ist

til ny ordfirer i 3-tv=g)er, og hr. Oskr (=borg?) til ord-
firer i Tvedestr3.nd.

B2mblo og L'ngesunds lonsm=sdistriktor sammen.

0.F. 18.00.

	

"Innunriks3,epartomentet" har vcdtatt sl?]:sam-
men og Langesunds lensmannstillinger under navnet

lens=nstilling.

U:ksim,lrisor trer ikrnft. 


O.R. 18.00.
Etter hvad Vestlandsko Tidende moddclor trer mak-

sim:?.1prisenc p r?Ifisk i krft fra ida . Det vil bli opp-
krevct lO i omsctningsavgift.

Nissedl (TL1cmark) fr lektrisk lys.

O.R. 18.00.
Nissed,1 h-r n ftt olcktrisk lys idet kr-ftlednin-

son mcllom 2rcungen og Nissedl cr fordig, mcldcs det fra
J'_rendal. 700 mennosker slippur fr- n' av bruko p.Trafin-



lampcno.



? .

16 des. 1941. Ur. 236. Fortrolig.
RadiosendinPer mand,, P 15 des.

FiskerimeldinPer.

0.L.
Om sildofisket meldes det E‘tdet or krstet

400 skjepper smsild i jyrden vcst for Bersen.

c) ystfisJt.
I foregende ukc Ile dct ialt i Finnmark fanget 478 tons

fisk hvorav av kveitc bare 8 tons.
I Tromsd-distriktet fisket ubetydelig likcledes

'rcsnus og Ingenes.
Til Kristinsund blc det i uken som gikk tilfdlt 112

tons fisk. Torsk bet2ltes med 72.drc pr. kg., 1.3.nge med 60 re
os kveite med 1.35 kr. Fisket i Alesundsdistriktet
tilretto. Ialt blc det tilfbrt 33 tons.

Landbruksmeldiwer.

0,R, 12.0.
Xj3ttilrirs1ene til Oslo i uken som gikk ble

ikke s4 verst. Lotetknoppheten gjör scg imidlertid sterkt
gjeldende, os ".- orsynin.:sdepartementet lier derfor som tidli-
gerc meldt don 13 des. utsendt et forbud mot anvendelse av
poteter som dyrefor. Potetbeholdningene cr ikkc st3rre nn at
de trenses for fddc direkte og ikke etter först om-



veien om en eller 2,nnen dyremage. Direktoratet for prov. og
rsjoncrins har oss innfdrt rsjonering av potetmel.

Overtredelser av prisforskriftenc.

0.L. 11.00.
Prispolitiet i Trdndclag har reist tiltale mot Trönde-

lags TOmmers2,1sols og dets disponent fow ha overtrtt
prisforskrift,Jne vcd forskjellig  hive.  Blir ET:set kjendt
skyldig vil det bli forettt indrE.singer for 740.000 kr.

Frispolitict i Elverum har il,?.gt 18 biter i forbin-
nclsc mcd den store trelc.stsak i sterdalen.

Stor produksjon av brendsclstorv. 


O.R. 11.».
Sekretsren i 7orsk ilyrselsk-p opplysc- 2 at det cr

produscrt 2 mill. kbm. brendsclstorv i Y.orge i 1941. 'ct-
tc ligger betr ktelig over gjennxomsnittet.

guislip  juletrefcst sönch,g.

O.R. 11.00.
Ilosjonal Samlings Hjelpeaksjon i Stor-Oslo ,-,rr,n-

gerer sond:Ag en stor juletr3Test i CalmeycrgEtens Misjohs-
hus. Fdreren vil verc tilstcde.



R2.diosendinger i=ndg 15 des. 1941. Fortro1i0'

	

Smnytt 	 Yorge.

O.R. 18.00.
=flritiske fly som igr forsiktc n=c scg norskekysten

ble drevet bort :w luftvornet, meldes det fra Ber1in.

O.L. 11.00.
Etter hwld Dr mmens midende meddcler h r L'ongsberg

Skif brikk utvidet sin drift betydolig i det siste. 30 =nn
cr boskje.ftiut der for tiden.

0.L. 11.00.
En Oslo-m= som boddo 13=, hotull i P3nsbcrg er 4,vgg,tt

vLd ddden nt_gclig ettcr h3 drukkot tresprit.

O.R. 11.00.
I sin leder idg skriver Fritt Folk et det or grund til

tro Engl=d og Pe Foronte Str:tor h2r htt stdrre tap i
1.u.mpen mot Japan cnn er offentliggjort.

0.1. 18.15 - 19.00.
I ") sons :ktuel10 sLnding" t3ltL bl. . Ausl ug Rcuss

for en h 1v timc om livut i China og J:;p.?n. Hun sluttet med
on spell om sluttc opp om den nye ordon bdo i ist og i vest.

Verdcn os Vi var vict Svinhufvuds 80-rs-dg.

Sport.L.

0.E. 21.00.
-1,orgcs Idrettsforbund errangerer imorgen ct friidretts-

stevne for kvinner i TurnIK.11cn. Dette cr fdrste g,,ng at et
slikt inned3rs stevne _rlsngeres for kvinnur.

Den 28 des. vil det bli holdt ot stÖrre svömmostevne
i Torvgatens BJ;d. Dc berdmte driske d:2.mer er innbudt.

Nytt fr?, Drim?,rk. 


D.F. '0.50.
Noun s3rlis juleb[,,dning vil det ikke bli -,n1cdning

til ir i 13,-n=k, men istcdet fr m:n nyttrsbnd. Hrndels-
dep'rtomentet h-r nemlig gitt 3dgcmg til fyre v-irmtv nns-



,nlegg ved rsskiftet.

1.E. 20.50.
Det d_nsku hrndo1s- og fiskcridep.9rtoment 1-= idag

offentliggjort en rokke bestommolser om fiskcrionc. Bestem-
melsone for ndrer bl.s. forskjellige forskrifter om minste-

f ngstfolter og f-ngsttider og gir ogs n-3rmere regler
for utfdrsel av fisk.

D.E. 18.35.
Trnot pe arbeidslose i Dc?nwrk i november ndde

opp i 52.608, en mindxe sti .ning siden oktobor.

D.R. 11.30.
Innviolson f.3,v Aldersundbroon vil finne sted islut-

ten av mai nuste r.
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Radiosendinger mandag 15 des. 1941. Fortroli .

N tt fra Sverige.

20.50.
1:en svenske riksdag vil i nr framtid ta stilling til

om kvinner og ikke-vP1,penfire menn skal ta del i forsvaret.
Hjyre har frms't-tt ct forslag i den retning.

O.R. 11.00.
Den svenske sendemann i Iran cr p hjemreise til Sverige.

I Ferlin har hJsn opplyst til pressen at svenskene i Iran er i
bcstc velggende. Nr han vil vende tilbake til Teheran er det
ikke tatt noen bestemmelse om.

S.R. 19.00.
Dct svenske utenriksdepartement meddeler at det har

gitt ordre til sendemannen i Vfashington om 4 innlevere
protest mot beslagleggelsen av "Kungsholm'.

S.R. 19.00.
'nge fremmede sperreballonger drev iformiddag inn over

VE".rml=d og Södermannland.

S.R. 19.00.
lange av morgentogene nordfra til Stockholm var idag

mcget foysinkede p4 grunn av snehindringer.

S.R. 19.00.
Det cr ptruffet falske cn-kronestykker i Stock-

holm de siste dager.

S.R. 19.00.
Retten i Wteborg hr ilagt 7 sj5menn 30.000 kr. i

b3ter for smw,let 35.000 sigaretter.

S.R. 19.00.
Den svenske priskontroll har fastsatt maksimalpri,ser

reinødyrkjdtt.

Vwvarsel:
Langs helc norskegrensen: Sne=, senere oppklarnende.

Kaldt.

N tt fra Finnland.

O.R. 18.00.
I forbinnelse med den tidligere president Svinhufvuds

80-rs-dag har der "Ffihrer" sendt ham et lykk3nskingstelegram.

D.R. 20.50.
Indeksen for lcunedsmidler i Finnland steg i novem-

ber mned med 4% til 150.

S.R. 22.00.
Det finnskc kommunike mclder idag om livlig infante-

rivirksomhet p°1 det ICarelske Nes. Et russisk -mgrepsforsk
over elven Svir ble slÅtt tilb3ke.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Re6:le'Yinns I K. & 112rens Overkommando.

17. dea., 1911, 1r. 237.Ptrtrolig.
 irsa CT des. 	

"T:Tordwnndfo-~iet" via nordirenn ute i verden et inntr kk av

hvord=rn nsn. hay eï b.;;empe.

00.11.00.
-2o1'3öke opprettho1de sin virk-

sonhet solv i tider Ko=u1 Stören har uttalt til
"./.ftenposten:' at arbeliot yJ.ed holde forbindelsen med nord-
menn .ete i verden skal epLfltholdes. Man vil först og fremst
fors5ke å komme i kontakt no2dmenn som n] bosatt i Europa,
men egså andre lnd, acm ai eksempel de 9rd.-amerikanske state-
ne9 vil komme på tale. Hensikten vil bli a vise nordmenn ute
i verden hvordan vi 1r2Ir det her hjemme. Her, som i alle andre

har vi båcTe ;ode og vonde sider, og vi må da fortelle
v're l_ndsmenn ute i verden om det som er godt.

He11iggsforbudet under sild- op. brislingisket.

O.R.18.00.
"Handelsdepartementet" har i. dis3e dager behandlet hellig-

dagsforbudet under sild- og brislingfisket. Det er nå blitt
vedt:tt at paragraf 60 i lov av .?. juni 1937 settes ut av
kr.it inntil videre.

Britiske fly forsker å fly inn over Norskekyten.2.

O.R.18.00.
Enkelte britiske fly prövde i går å nmrme seg Norskekysten.

Bet tyske luftvern ilpnet ild og drev dem bort. Takket vmre det
tyske forsvar ble det ikke c,luppet bomber.

Prispolitiet.i virksom.het i Arendal.

O.R.11.00.
Prispolitiet i Arendal har i siste uke ilagt bbter på

tilsamMen kr. 1400,- og inndratt for kr. 125,-.

Arbeidstjenesten utgir julehefte. 


O.R.18.00.
Arbeidstjenestens julehefte er utkommet. Det er meget

vakkert utstyxt og inneholder mange,verdifulle artikler.

Dansk båt kommer inn til Stavan er.

O.R.18.00.
Den danske fiskekutter Marie .(Vrinkel ?) er kommet inn

til Stavanger etter å ha vært savnet i lengre tid.
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Radiosendinger tirsdag_16. des. 1941.. Nr. 237.

Fiskerimelding.

Sildefisket:
Det er ikke kommet noen meldinger om sildefisket.

Fet- og småffildfisket i uka som gikk:
I Eidsfjord tar det •-w-_ert drevet en del garnfisket. Det

er også gjort.noen snurpefangster.
Ved Hærby ble det fanget 2000 hl. hvorav 1950 hl, er

gått til sildolje.
Fra Havsund meldes at det ble fanget 22 500 hl. fetsild

siste uke.
Fra Bö i Vesterålen meldes at fetsildfisket der er slutt.

Landbruksmelding.'.

Prisdirektoriatet har i dag gitt nye prisbestemmelser
for såvare. De nye priser for godt såkorn til forhandler er:

Hvete og rug: kr. 37.- pr. 100 kg.
Havre kr. 30,- pr. 100 kg.

Ved salg lirekte til jordbruker er prisen•kr. 1,- mindre
pr. 100 kg.

Disse prisbestemmelser betyr ikke at det er satt maks.
priser for utsalg fra forhandler.

Prisene for engfr3 kunne ikke oppfattes, men det ble
sagt at engfröavlingen hadde vært nokså ujevn i år, og er på
mange steder ikke vel skikket som såvare.

Fra og med'i går den 15. des. gjelder nye prisbestemmel-
ser for syltesalt. Prisene kunne imidlertid ikke

••  •  •• ••••

Som tidligere meddelt er pelsdyrauksjonene blitt utsatt
noen tid. Beregningen av den tyske kvote har ikke gått så
hurtig som ventet. I år kommer Oslo skinnauksjoner til å
begynne, og deretter filger Nordiske.skinnauksjoner. Det er
stor spenning oM .rets förste aUksjon.

Heller ikke denne uke ser det lyst med•,hensyn til kjött-
tilförselen. I går var det bare lite som kom, og stort bedre
ser det ikke ut til å bli i dag. Det er hittil kommet et
halvt hundre griser.

Det ser heller ikke lyst ut med hensyn til grönnsakene.
Det eneste det kommex noe av, er kålrot.

Til Oslo er det videre kommet en hel del juletmr
av alle störrelser.
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Radiosendinger tirsdag 16. des. 1941.   Nr. 237.

jkonomisk ukcmelding

kunne vi bare h3re at krigsrisikoen i Stillehavet er
forh3yet.

I London er råvareindeksen steget.
1:Ksjeb3rsene var sterkt påvirket av de nye krigsbegiven-

heter. London börs ver svak, men Amsterdam viste bemerkelses-
verdige stigninger.

Fritz Ihlen refser Svcrige for dets dår1if,e moral.

"Verden og vi" het: "Sveriges vanskeligheter."

Vi hur tidligere her i Kringkastingen gjort oppmerksom
på den moralske utglidning som finner sted i flere lag i vårt
naboland, begynte Fritz Ihlen. Dette er for så vidt ikke noe
rart når man husker på at den svenske ungdom lider under et
styre som tillater kommunisme og kommunistisk virksomhet,
mens nabelandet Finnland er midt oppe i kampen mot den. Vi
kan da forstå at svensk ungdom föler seg uvel.

Det cr i det siste kommet nye meldinger om den moralske
tåttenskap på den andre siden av grensen. Sist söndag måtte
politict foreta en razzia på hotellene i Stockholm og arre-
stere flere av hotellenes gjester. Og et godt eksempel på
situasjonen i Sverige er det faktum at "Svenska Dagbladet"
beklaget seg Over disse razziaene. Indre svenske aviser har
tiet saken i4jel.

Isteden retter svensk presse angrep på de forferdelige
forhold som skal herske i Norge. Vi skal ikke beskjeftige oss
med dette, men bare slå fast at fiår det cr noe som er galt fatt
i Sverige, avleder de svenske aviser oppmerksomheten fra det
ved å skrive om forholdene i Norge.

Vi kan bare beklage den meget farlige utglidning som fin-
ner sted i vårt natoland. STar1ig beklagelig er det at den
foregår i denne tiden, og noe slikt kan hende i Norden.

Konklusjonen av disso opplysninger m bli: Sverige
burde i dag ha mere enn nok med å holde orden i sitt eget
land. Og de svenske aviser burde skrive mer om det stoffet
de kan finne i sitt eget rike og la Norge i fred.

Resten av "Vå/t aktuelle program": 


1E.15. Et bes3k på (Nationalteatret 9) hvor men holder
på å innövc cn barnekommedic. Det hörtes ut som om dcn var
skrevet av dolf Egeberg.

18.25. Den 16. desember er didsdagen for den store sveis-
iske maler (B6eken?) som da feires av alle germanske land.
Som dsens dikt hndde m'n derfor vnlgt Knut I-Tmsuns dikt:
"Ved (B3ckens) död."

(Fortsatt).
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"Vårt aktuellelrogram" . . . (fortsatt.) 


18.30. Bygning av flaskeskuter. En alminnelig adspredel-
se som-drives rundt om i mange norske sjdmannshjem.

18.35. Julius Haugen fra Kristiansand kåsorer om snipp-
kjolen,

18.40. Vår medarbeider har en prat mod Magnus Wåge om
Rogaland. Praten var om husflid og heimarbeid. Stavanger
husflidsforening er nå 53 år gaMmel. Krigen betdd neggang
i salgot av husflidsvarer, men det tar seg nå opp igjen.
Man venter scg meget av en samling av gamle rosemdnstre farar
Rogaland, som snart skal utgis. Rogaland husflidslag ga
penges-4tte til 18 husflidskurser siste år t. Disse hadde
tilsammen 280 clever.

18.45. For tiden pågår arbeidet mcd å restaurere gamle
kirker rundt omkring i landet. I denne programposten skildret
kapten Rugstad (?), som har vært på reportasjereise, Sau-
herrad kirke i Telemark. Restaureringsarbeidet har ggått
i 2-3 år og har kostet en 6 - 7000 kroner. Midlene er skaffet
tilveie ved private gaver og ki±kens budsjett.

n.vtt

O.R.18.00.
Sekret=en i Det intornasjonale filmkammer kommer til

Oslo torsdag.

O.R.11.00.
I går kveld utbröt det brann i . . . . gaten 1 i Oslo.

Et stort lager brente opp. Et maskinaksjeselskap eide stedet.
Brannens årsak er ukjent.

O.R.18.00.
Papirfabrikken Skjærdalen bruk i Tyristrand er totalt

ddelagt av brann. Driften må stanse, forteller "Hadeland".
Fabrikken var assurert for kr. 300 000,-.

Nytt fra Sverige.

D.R.11.30.
Retten i Gdteborg vedtok i går at beslagleggelsen av de

ti norske skip skal opprettholdes.

D.R.17.35.
Det svenske skipet "Transatlantie" og et skip til, begge

på ea. 6000 tonn, fryktcs krigsforlist.
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Radiosendinger tirsdag 16. des. 1941. Nr. 7.

Nytt fra Svcrige.

D.R.17035.
De svenske landbruksarbeideres forhandlinger om nye lön-

ninger er strandet.

S.R.19.00.
To tyske fly  flöy  ved middagstider i dag inn mot Skånes

sydkyst. Etter varselskudd f1dy de bort.

S.R.19.00.
Den störste transport som er kommet hittil av finske

barn, kom til Haparanda med ekstratog i dog. Det var 487
barn fra alle deler av Finnland.

S.R.19.00.
RikseL:gens fullmaktslov om regulering av elektrisitets-

forbruket er nå utferdiget.

S.R.19.00.
Politirzziaen på Hotel1 At1antiu har fdrt til at hotel-

lets restaurant har mistet sin bevilling til å selge vin og
bronnevin.

^

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Molerinnon og billedhuggerinnen Agnes Lund er avgått ved

ddden.

D.R.11.30.
Foreningen "Norden" har arrangert opplesninger på skolene

av norsk littoratur. Også nyere norsk littcratur har vJert tatt
med.

D.R.17.35.
Landstinget sendte i dag forslaget om å gjenopprette det

tidligurc Skanderborg amt til tredje gangs behandling.

D.R.1735.
Allcrede för jul vil standardklærne begynne å komme på

markedet. Men de,vil ikke komme i noen stor mengde fdr i
januar.

N tt fra Finnla:nd.

O.R.18.00.
Fultmarskalk M nnerheim inspiserto i går östfronten. H.2,n

avla ogsf; et besdk hos den svenske frivilligbat:ljon og önsket
den god jul undor sin orlov i Sverigo. I en dagsbefaling tak-
ket Mnnerheim du finske tropper for den store bedrift åom de
hadde utfdrt i crobringen av Hange.

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

Radioseninor tiredao. 16 des. 1941 Fortroli,"

"re

3C7.00.
asjonal lni1in kamp for dd't nye Norge ble understreket

i hp1U, S,.Å1'pbr:;rg hyor,pxtiet holdt et stort,IV3te'. "Dlin-



isteranektertalte sine tilMrere at tu nye NS.,1-srer-
skoler er blitt opprettet, ba j. Hamar Ug cn p. Koppang.

des. 1941,•

O.R.
ffuuse har fortalt til Stavanger-

ts-J at fler po>..:soner er oppdng,A med"illegale" radio-
,pp 9 apparaer or blitt beslaslagt og flere liersener

Under en re etter hamsteleme kom mange =kelig'a ting
/3gen. Egg, smör, hele kasser med margrin, store kvanta

kafr, hvetemel, F.Jukker ug ell slags hormetik mot er blitt
funyiet. Noe av wten hadde allerode begynt i rtne. Det er

,ekjnn,; hvordan folk kan h itt tak i s meget
ma'c o det cr bare folk med mye penger som kunne ha gjort det.
bet or

7.adicsondir toredeg le des.

•
.

fl;-
eiere fct seelaldebarte=tot, "minister" ilrpestad,

new den. 9 ("). utstedt 2 fororninger angbnde siviles t)g
miltres 1:-.5.gs-1,ensjuner:

som medlem, har arbeidet med saken siden au-

doM•er blitt invaliderunder•kri.gsoperasjo-
hene i Horgo f.r en urlig pdne.jon p opp11^2000.kr .0.. OM
13eta1 f.r e tiilegg p oppiI 50, ug dei is oge ivrige

ew for persenca' og barn.
TrLke-sr ff,ren trlig )emson. p4 12e 1„)•k.:2. med et ekstra

i]leFf for enker etter befal pi inntil 53:0
Det oensjon nske sivile som en el-, _ .

ler annen undr krisope'lasjonene.

lu dos 3941

O.R,11.00.
fororg av 5. dev. 1941 or rasjonene av spiEle-

sjokolade srtt tiJ. 00 P;2. rr. terson.

T-..adi_esendinger 2()deember

t . . -i;LI.LJ
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Tillegg . .

Radiosendin er tirsd-ep 3 desember 1941. 


0.R. 12.00.
2 menn fra Crausdal er blitt dömt til 30 dagers fengsel

og 50 kroner i omkostninge-2 for å ha nejjctet utföre skog-
arbeide.

0.E.
• Trögst-td kompune har bestemt at ungdommer seM melder
seg til SS, og den norske 1egio4 vil b1i fritatt for skatt.

Radiosendinger onsde_24 desember 1941.

Nytt fre Danmark.

D. 17.35.
Det har i.??r ikke vært mulig for danske skip å sende

hjem. Eft undtPselsc er skipe som ligur
.f...rikaneke 11:.,vner o dc har sendt fölgende hilsing:.
-s-ptcinery oificerer og mannsimper sonder slektninger

O venner hjemme sine beste 3nsker for en god jul og et godt
-.Denne hilsing kommer fra fölgencle skip: Ulrik Holmy
Llsey Geicry Cyrily Hobe II, Storay Belgieny Hilde

Lienia, Nicoline Msyrsk, (?Eellz,), eg Johnnes Mærek.
innonsdrun sluttet med å uttrykke hpet om at dr.nske sjö-

m'n utenfor 1:'ndets grenskr hadde mottatt du 4096 jule-
hilsinger som v?r kringiwstet fra den.danske krink'sting
i L')pet av dc eista to uker.

1?5rdng 27 des. 1941.

0 .R.
. "Kirko--;.•eg undervisningsdel=tementet" har Bendt

so2,neprest Hurum til Fin:uland for k overbring'e hilsener
den.norsc kirke og deprtementut. Han skal

oppsöke den fi4nske erkebiskop.

0.E,
Dc norske SS-so1dt Nordbye fra Skjeberg cr fllt

ved ösfronton, melder "Den nye tid".

Radiosendinger manda 29 dcs. 1941.

O.R.
i fLhlosofi dr, Eichard Eriksen er avgbt

ved eWden 73 5=e1,

TJ?.hti 17,45 finnek.
, . skip r beelaglat i amerikanske

havner: S3 fors Idvance MS ,=zon (tidligere Mthilda
Thorden), SS inja,itSta 11, MS .4urora, 3S DclE.INre,
Kurikka, K_Uurtne, Maritza Thorden, (Olivia?), .(Eandin,?),
MS S:'imam og SS Viipunen.
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Hcim o Samfundo (Riksrya forteller,) Kvinnekongressen i Berlin.

O.R. 12.20,
I de sicte 8 - 10 år har folk som har rcist i Tyskland

nlltid vmrb spendt på hvad de ville få se og oppleve der.
Utviklingen .C.er bar jo gått -fer seg i et slikt uvandt tempo
at folk så largt fraå ku= renne seg til det i fredstid slett
ikke har klart å  fnge  medn e. som det er krig. Det som i
förste rekke slår en når en kommer til Tyskland er den ro
som behersker det tyske folk. Hver tysk mann og kvinno
föler at ansvret også hvilerpå dem selv og tenker ikke på

t denne krig ør en krig som Hitler og hans menn og soIdater
sknl före på egen hånd. Dc tenker på at seiren beror like
meget på hvad de selv gjr enkeltvis. Et folk med en slik
innstilling kan aldri tape. Det er skapt til å vinne fram med
sine ideer.

Jeg så ikke spor av noen ödeleggelse den tiden jeg var
i Borlin. Det var ikke ongarg noen fiendtlige angrep på byen
i helc denne tiden, Bare en gang hadde vi et± av disse
flyalarmene som kjennetegner at fiendtlige fly er på vei mot
byen, men intet hendte. Flyene ble drevet vekk för do kom så
langt. JES vet at det er mange her hjemme som vil si  2t  vi som
kommer fra Tyskland ikke har lov til å si sannheten, mon det
er noe som man må regne med og det er jo en kjendt sak at
jL5ssingenc vet mere enn andre mennesker om hvad som foregår
utenfor landets grenser selvom de aldri har satt sine ben
utenfor Norgc.

Jeg  VaT  megut spendt på da mennesker jeg skulle treffe
på denne kongressen og jeg må si at dxt var virkelig interessant
å få hilse på alle de betydelige som nlle har gjort eller
gjir sin innsats 1 krigen. Der var kvinner av alle typer.
Der var Spanias utserdirg som var datteren av den forhenvwende
president. Der var utsendier fra Ungarn, Bulgaria, Rumenia
KroatiF4 og Danmark og en mezet charmerende dame fra Holland.
Finnbnds utsending vakte 1kke minst oppmerksomhet og all
sympati ble vist for henne og det land hun representerte. Som
jai=s utsending kom dci japanske minister i Berlin, Oshimas
frue kldt i sitt lands 37.arverike nasjonaldrakt. De italionske
representanter var kledt i smarbo uniformer og det var on sann
fornöyelse å höre de to ildfulle damer pludre ivei på sitt
klangfulle sprog.

Dagene gikk mcd foredrag og beretninger om arbeidet fra
de-forskjellige land. Og det skal være sar3A At kvinnene har
gjort en imponerendo innsats. Endel av de land som var
representert og selvom kanskje ikke kvinnenc deltar dirckte ved
frontehrl i så menge tilfeller så vet de dog at de kjemper
kampen på sin plass. De vot at do kan gjble den sterkeste
innsats på hjemmefronten ved å ts mannes plass mens disse er
ute ved fronton, T=kene mino flere ganger hjem til våre
egne kvinner som de:itar direkte i frontlinjen. Jegmtenkte på
de kvinner som deltar vcd lasarettene og pleirr de sårede. Men
samtidig måtte jeg også tenke på de altfor mange kvinner som
bare går i foreninger oz  p71  mt3ter og ikke  gjn'  nocnting for
å hjelpe til. Her på den Internasjonale Kvinnekongress kunne
jcg  tydelig se den fsdrelardskjrlighet som beskjeler kvinnenes
dypc innstilling. Hor kunne man se at kj2erlighoten til fdre-
lendet gir styrke og kraft til å dc tyngste byrder.

Fortsatt.
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Riksr3 a. Fortsatt.

Kongressen gikk ikke oom den ville ha gått för m(d lgngc
diskusjoncr og endelbse rcsolusjoncr. Her framla hver
representent sin beretning og se var den saken avsluttet.

En ting som vakte stor oppmerksomhet var -t de norske
kvinner h:r så stor frihet i alle mulige sekcr. Det cr desverre
slik at i menge land står kvinnen meget tilbrke i forhold til
hjemmc i Norge, men utviklingen går i den retning gt kvinnene
i större og otörre utstrokning blir friere til å dolta i det
offentlige liv ogs i dissc land. Det ver ikke fritt for at jeg
kunne mLrkc litt missundelse hos enkelte av disse 1-nds
represent:ntor over de norske kvinners frihet. .

Dagenc gikk hurtig og vi 1:ertc på disse dggor å
forstå og ektL hverandre. Det var et symbol på at det nye
Europa vil bringe med seg gjensidig aktelse og forståelse
landene imellom og på dette område komor kvinnoncs =egne
egenskeper på sin rette plass. Man kan trygt si at vår tid
kullcr på kvinnenc, Dot er bare at vi alle sammen folger
kallet og gjör vår innsets.

Fra klokken 18.00 var det ikke mulig å Mreenocn av
sendingene fra Oslo.

Smån tt fra Nor c.

O.R. 133.00.
Julemagasinet "Norsk Jul" or nå utkommet med et meget

utmerket og rikholdig stoff.

Telemerk har kjöpt iej.n en 4 år gammel avlshingst til
10.000 kroner.

Fru Merie Olsen, komponsten Ole Olsens hustru or
avgått ved döden 64 år gammel.

S.R. 22.00.
Det cr utstedt en ny forordning om pcnsjon for krigs-

deltagerc som er blitt invalider etter kampene i Norgo. Ifölge
denne ordning skel krigsdeltegero som cr blitt helt invalid
få en årlig pensjon på 2000 kroncr. Andre invalidbidrag vil bli
minsket i forhold til invaliditetsgraden.

Fiskerimeldin cr.

O.R. 12.15.
Om sildefisket C:rdct i siste &5gn intet å molde hverkcn

fra snidre eller nordre distrikt. For söndre distrikt regncr
man nå med at sesongen er slutt og fiskerne ruster seg for
den kommendc vinterscsong. Ukcfrigsten ble for söndre distrikt
ccl 8400 skjepper.

På don store pelseuksjon i Oslo ble det igår solgt ca
45 % av do frambudto 1000 platinarevskinn. Prisene lå omkring
550 kroner pr. skinn. Auskjonen fortsetter idag med platina
blå og rödrev. .
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N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
De samvirkendo fagforeninger i Danmark holdt id,ag

gencralforsamling i I--jöpenhavn4 Vo1,200 represcntanter fra
de forskjellige foreninger deltok. Pt Wtet ble det b1.4.
gitt en redegjörelse for den faglige situasjon og det ble opplyst
at man ikke kunne vente noen lönnskompensasjon for i m-rs
1942.

Den danske fiskekutter "Marie Winkel" som snIdag ble
etterlyst i norsk radio kom idag morges inn til Stavanger.
Kutteren har drevet rundt i Nordsjen i flere dtJffii og mann-
skapct har i de siste dt5gn vrt helt uten mat. De har bare
levet på råtten fisk. Det meldes videre at hele besetningen nu
er i god bchold.

En 35 årig kontorist cr arrestert i Kjöpenhavn for å
ha forsökt å utgi falske 10 krone sedler. Han hadde for det
meste arbeidet på små kafeer.

D.R. 20.50.
Landbruksdepartementet mcddeler at det nu scr ut som

at eggproduksjonen cr i stigning. Smrproduksjonen holder seg
i bcdring når man tar i betraktning de vanskclige forings-
forhold.. Tilförselen av kjitt til markedene i Kjöpenhavn
har i den sencre tid holdt seg udedvanlig store og det intet
so2 tyder på at det vil inntre noen minsking med det förste.

Man har konstatert cnkolte tilfeller av difteri i
jrcsted. Helsemyndighetenc har rettet en henstilling til alle
forcldre i jrested og omegn å la sine barn i alderen 1 til 15
år bli v-ksincrt.

Fra Vestkysten meldes at der ved Hirtshals cr drevet
iland store mengder av props. Det mencs at propsen er av
kanadisk opprinnelse,

3 porsoner er i Kjöpenhavn blitt d3mt for innbrudd.,
Hovednannen fikk tre års fengsel og hans to medhjelpere fikk
2 år hver. De hadde begått omkring 50 innbrudd i Lolland,
Sjelland og Fyen.

D.R. 17.35.
Folketinget begynte idag förste bchsndling av forslaget

on anlegg av en nyx motorvei vest for Kjöpenhavn.

N tt fra Svcri e.

S.R. 19.00.
Riksdagen bch^ndlit idag spbrsmlet om bevilling tv

16.000.000 kroner til erstatning av dc jegere som ble ödelagt
ved katstrofen i Göteborg. Dessuten ble forsv-,rsministeren

hve-r-n ,9cat går mcd s-kcn cia byr,:4,c te n:re kicvsserP.
Denne plan bic vedtatG i 19.)7. tian evare at det ennu var
endel ucnighet om vissc tekniske spörsrAl. Bl.a. om kryssernos
typc og störrolse.



Nr. 238.

18 desember 1941 FortrOli .

N tt frn Svori c. Fortsatt.

S.R. 19.00.
Riksdagen har bevilget ytterligerc7 millioner kroner

til tegning av aksjer i Norrbottn Jernverk. Dessuten ble det
bcvilget 1 million kroncr til skaffe sykehusplass for
krigsinvalider fri Finnland.

Et tysk flr  flöy  i cttermiddag inn over Sknes vest-
kyst. Luftvernet qpnet ild og flyet snudde og forsvandt til-
h2vs igjen.

S.R. 22.00.
British 5rouncil åpnet idag sffine lokaler i Stockholm.

Det cr fdrstc gang dcnnc gamle britiske kulturorganissjon
har lokalcr i Svcrige. Innvielsestalcn blc holdt av den
britiskc minister i Stockholm.

v«'srmeldin er.

S.R. 22.00.
Vestkusten: 


Södra Norrlands f'elltr.:

Norrs Norrlands f'elltr.:

Moderat til frisk vir
Muligens avtagendc torsdag. For det
meste oppholds= og noe kjdligere.

Svak vind. For d et meste
oprholdsv-sr. Koldt.

Moderat vind. Enkelte
sted.r noc snc. Kulder;rader.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radlosendinger torsdr.f7 18 des.

N.S. overtar =settclsen  av fo1kcskolel,erern•.

0.E. 18.00.
Sjefen for "Kirke- og Undervisningsdepartemcntet" har

utstedt  en  forordning om endring i loven av 16 juli 1936 om
2.nsettelse  '1v  i=ere.

Det viktigste ved cndringen cr at all rlsettelse nv
folkcskolc13rere tillegges overtilsynet som igjen oppncvnes

v dcpartemcntct.

incrikancrc i  Norge fr meldeplikt. 


S.R. 12.30.
Det meldes fra Oslo at alle amerikanske statsborgerc

ovcr 15 r som for tiden oppholdcr seg i Norge melde seg
til politiet innen 24 timer.

"Har du  hirt hvad svenskene sier".

O.R. 18.25.
Pressesokret-er .smund Torsnes, som i disse dager utgir

en brosjyre med titelen "Hnr du h3rt hvnd svenskene sier",
var gjonstrid for ct intervue i Oslo rdio ikveld.

intervuet framgikk det at den svenske presses hold-
ning overfor Norge i dot sistc r hadde tvunget de hjemlige
nazister td til gjenmele. Man mente nt et oppgj3r vilde rense
luften og lumskje bidra til ot bedre forhold mellom broder-
folkene. Dette var dn ogs hensikten mcd brosjyren, som inne-
holdt en rekke sitater fra de svenske aviser. Man kunne der
se hvor fcil underrettet den svenske presse vnr.

Rulle Rsraussen  75  r.

O.R. 18.50.
Direktör Rulle Rasmussen fyller 75 r idag.
I kringkstingen uttalte han bl.. at hnn var glad

for at "vrt arbeid skulle skaffe oss landet fritt og selv-
stendig tilhake". Videre opplystc hen nt.han hadde utgitt
en ny bok "Tutti frutti", som n forel?). i bokhandlenc. I
den hadde han gitt• oppreising til to norske kunstncre, nem-
lig snngerinnen Marta S=dn1 og dikteren -Wiers Jensen. Om
kunstlivet idag sa hsn nt den v2,r det ingen fre med s2,1enge
men kidde s mange store og interesserte talenter p alle
omrder.

Jernkors og Fritt Folks 


O.R. 18.00.
Soldat Odvar Jjnst-d i "J-ffe SS cr av dcr Fthrer

blitt tildelt jernkorsot av annen kl?sse for sin inns-As
tfronten.

O.R. 21.00 (Mcget utydelig).
Fritt Fols gullmcdalje for .r.4ts bcste idrettspres-

tsjon cr tildclt sköytel3peren Finn Hoff.
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.15.
Om sildefisket meldes det at det er kastet 100 skjepper

i Fjeld. Stgrrelson var 17 stykkel på kiloen.
Nordp her det wsrt tatt bra fangster i Eidsvågen i

Finnmark, i Dergsvågen i Troms, og i Nord-Folla.

Bank- og kystfisket:
Tilfirslene til inlöy var g7anske ubetydelige i siste uke.

Også Bergen hadde små tilfirsler fra distriktet omkring, men'
dot kom ganske bra fangster fra Nord-Norge.

Landbruksmeldinger.

0.E, 12.30.
Ski=uksjonene i Oslo cr nå i full gang og det vises

stor interesse fra kjipernes side.

Til Statens Tornmagasin innmeldtos det i stste uke
7500 tons korn. Ialt cr det nå innmeldt 69.000 tons.

Tilgangen 12 kj3tt har i den sencre tid vwt i sterk
tilbkegang, og sau og lam er helt forsvunnet fra markedet.
Det er allikevel blitt bestemt å utdcle en liten ekstra-
r3sjon av kjtt til jul slik at man kan få litt avveksling fra

vahlige pålsen.
Don ventede ekstrasending av epler innuner jul er

dossv=e uteblitt. Grinnsaker er det også knapt av bortsett
fr k'j_rot og hodekål, og potettilgangen 13r meget tilbake å

Dot importercs litt grUnnsaker, men det kommer laggt-
fra nok til dekke behovet.

1.nnet landbruksnytt. 


O.R. 11.00.
På Oppl3nds Landbruksråds siste mito ble dot vedtatt

å innby nbofylkenes lmdbruksråd til ct follesmbte engang
ut p vrparten.

I Idd foreligger det planer om dyrking 2V en myr på
300 mr;1, meldes det frc H,lden.

Arbeidernes Faglige Landsorganis-sjon h r bevilget
20.000 kr. til 3konomisk hjelp for amskaffelse ,v redsk ps-
hus i jordbruket.

Forordningen om omsetnin av hudor oo. skinn trer i  kraft. 


0.1. 18.00.
Forsyningsdepartementets forordning av 12 desem-

ber 1941 om omsetning og tilbcredning av huder og skinn,
trer i kraft id,g. De n-3r4lere onkeltheter vil bli finne
i :viscne.
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Bakeri nedbrondt.

O.R. 21.00. (Meget utydelig).
rt bakeri i 1-Lilden? er herjet av brand.

Hvervom3te for hirden.

O.R. 18.00 & 21.».
7 hirdregiment og riksledolsens hirdsvoit arrflngerte

iaften et större hvervingsm3te i Saga kino. Svoitfjrer "mini-
ster" Fugles,ng t_1te. "Föreren" og alle ministrene v.r inn-
budt.

Studicrbeidet innen NS. 


0.F, 11.00.
Det gr framover med studiwrbeidet i N.S. For tidon

cr det igng 250 studieringer.

rbeidernoo, ..nti-komminternpakten.

O.R. 18.35.
Redaktör Ernst 1J3vs tlte ikveld om arbeiderne og

:,nti-kommintornpkten og om hvilken rol1e arbeidernes organisa-
sjonor hdde spilt i denne forbinnelse.

Han pvisto bl.a. at organissjonene hadde modnet fol-
ket og ungdommen og vakt deres politiske og Okonomiske intere
osscr, men at do dessverre var blitt bedratt av den inter-
nasjonalo jJdedom i det yeblikk de fors3kte seg med en in-
tornsjonal sammenslutning for ,°1.f. has p. arvefienden kapi-
tlismen.

Kun den revolusjon som fikk sitt uttrykk i Nasjonal
Smlings program og ideer, vilde kunne tilfretstille arboi-
dernos rettmessisge krav og mk. Ogs, NS arbeidet for ut-



rydde.kapitalismen og sökte under dette samarbeid med sine
stammefrender. N.S. skilte mellom kapital og kapitalisme
og det var feil tro at den Unsket bkjempe arbeidernes
oppdrift. Tvertimot. Det burde v.re klart for enhver erlig
revolusjorrer at han var velkommen i N.3.'s rekker.

D.R. 17.35.
Det D nske Luftfartselskap melder at dets condor-fly

har lidt ct lottere h.vari unler 1:nding 10° flyplassen i
lien. Rep r-,sjonen vil ta noon uker. I mellomtiden vil ru-
tcn derfor bli opprettholdt ved selskrpets junker-fly.

D.R. 17.35.
r'endanske riksdag holdt idag sitt siste möte.

D.R. 20.50.
Finansutvalget bevilget idag 800.000 kr. til ut

bedcrlinger av Helsing5rs havn.
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tt fra Danmark.

D.R. 17.35,
Statens Utvandringskontor har bedt pressens radioavis å

bekjendtgjöre for de danske arbeidere i Tyskland som önsker å
reise hjem i julen, at det er forbudt utföre tyske sedler.
Det kan omveksles i danske penger ved grensen.

D R. 11.30.
267 finnske barn kom iformiddag til Köbenhavn ledsaget

av 32 finnske lotter.

D.R. 11.30.
Den tyske riksbanks visepresident Lange holdt igår kveld

foredrag i det tyske handelskammer i Köbenhavn.

tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Det meldes fra Gbiteborg at Ost-Indiska Komp-niets skip

"Ning Po" står i luer på Hongkongs havn. "Ning PO" er på
10.100 tons og et av Sveriges mest moderne skip.

S.R. 19.00.
Alle svensker i befinner seg vel, melder uten-

riksdepartementet.

R. 11.00.
Den svenske riksdag vedtok igår regjeringens forslag

til ny vernepliktslov.
Den nye lov medfbrer bl.a. .at vernepliktstiden blir

forlenget til 450 dager og at vernepliktsalderen blir for--
höyd til 42 år. Grensen mellom linjetroppene og landvernet
oppheves.

D.R. 11.30.
De nye svenske ti-kronesedler settes i omlöp idag.

D.R. 20.50.
De svenske frivillige i Finnland som kommer hjem på

juleferie, vil få en storstilet mottagelse. I Storkyrkan
vil det bli holdt en minnegudstjeneste over de 29 svensker
som fallt.

tt fra Finnland.

S.R. 19.00.
Dagens finnske krigskommtnike melder at russerne

har satt igang et offensiv langs hele den finnske öst-
front.

D.R. 11.30.
På grunn av forskjellige forhold har en smörsending

fra Tyskland til Finnland blitt endel forsinket, og det kan
derfor ikke utdeles noen ekstrarasjon för etter jul.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Willy Björnebyhar skrevet bok. 


O.R.11.00.
Willy Bjrneby har skrevet en bok om sine erfaringer

som sersjant i den engelske hær i seksten måneder. Boka som
kommer ut i disse dager, er en meget spennende fortel1ing
og inneholdex dessuten en rekke gode foto7rafier. Det
dkulle derfor ikke forundre oss om Björneys bok ble
"best-seller" på bokmarkedet i år.

"Willy Björneby opplever mye rart."

O.R.18.40. •
I denne programposten kom Björneby selv foran mikro-

fonen. Lytteforholdene som har vært meget vanskelige i
hele dng, tilL;ter dessverre ikke noe fullstending referat.
Det var bare spredte setninger vi kunne få tak på. Talen
varte fem minutter.

Hallomannen introduserte Bjbrneby med fn_gnnde ord:
"Dct er ikke bare i England at Willy Björneby opplever mye
rnrt, han gyJr det også her hjemme."

Björneby begynto med å si at han hadde opplevd de mest
underlige ting i forbindelse med sin flukt fra England. Alt
fUrste d'gen etter sin tilbakekomst til florge, hadde hnn
truffet en kvinnelig bkjent nv seg som fullt og f?,st trodde
h-n vr engelsk spion. Hun var derfor livonde redd for at
hnn skulle bli oppd:get.

- - -

En annen, også en kvinne, som han hadde truffet på Carl
John en dng, ble lang i maska da han fortalte henne om alt
det forferdelig han hadde opplevd i England.

- - - Det ha,r vist seg flere ganger nt det er en hel del
mennesker her hjemme som ikke forstår noc av det hele.

Kort etter nt Bjrneby var kommet hjem, hadde han mött
en mann fra Ilesund. Da Björneby fortalte ham nt den tidligere
norsko regjerings såkalte hær i England bare består av ca.
to tusen mann, (ville vedkommonde ikke tro det?).

På dette tidspunkt var det forferdelig vanskelig å höre
hva som ble sagt, men uten at vi tör garnntre for riktig-
heten, fikk vi det inntrykk nt vedkommende Alesunder ikke
ville tro Björneby fordi det hadde flyktet minst 5000 mann
fra ,lesundsdistriktet til Englnnd (? ?).

- Og denne hæren ville en dag komme til Norge og
jage tyskerne (og quislingene ?) bort.

- - - -
Her uttalte Björneby at hnn blir mer og mer klnr over

at m.nge nv hnns landsmenn er modne for Gausta.

Slik cr de jo blitt nesten nlle de gamle vennene
her hjemme. "Men jeg kan bare føle medlidenhet med dem
fordi de er blitt så skakkjbrte på nlle områder."

(Pr,r4•:^-:).

20, des. 1941. Nr. 240.
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Bjbrneby op lever . . . fortsatt).

Så var det igjen noen som hadde trodd at Björneby var
kommet som engelsk spion. "Men det jeg har fortalt, har vmrt
et hardt slag for mange."

Hvert eneste ord som Bjbrneby har skrevet i sin bok, er
sant.

- - En direktbr i Trondheim har alt bestilt 200 eksem-
plarer til utdeling til ? . .

Bjbrneby mente selv at denne boka sikkert ville vmre
en fin julegave til jössingene hjemme.

Til slutt fort'lte Bjbrneby at han om noen dager ville
sende en julchilsen til sine kamerater (der borte?). • • 9

. kjekke karer "som har det så fmlt."

Og: "Til mine venner her hjemme sender jeg en hilsen
med gledelig jul og med håp om fred og rettferd i det nye

"Sjbfartsdepartementet" foretar ensonsutdeling.

O.R.18.00.
fartsdeprtementet" har i disse eLger foretatt ut-

dellngen aV pensjonene til Statens . . ? . . De or i alt
blitt tildelt 180 098 personer, og det samlede be1bp er
kr. 893 000, - .

N tt sentralst re i Norske presters landsforening(?).

O.R.18.00.
Det er blitt oppnevnt nytt sentr-ilstyre i Norske presters

(landsforening ?). Til formann i det nye sentralstyret cr
utnevnt sogneprest Frbyland.

An ående b utvidelsen av Hamar.

O.R.18.00.
Kommiteen for byutvidelsen av Hamar har ikke funnet å

kunne niabefale utvidelsen på basis av den erstatning som er
foreslått Vang kommune.

Elevtallet ved Haldens folkeskoler ått tilbake.

O.R.18.00.
Elevtallet ved Halden folkeskoler er minket med 45 %

de siste • 9 . år. Det er resultatet av den vanvittige
befolkningspolitikk som cr fbrt her i landet.
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Fiskerimeldin .

Om sildefisket er det i cks bare kommet melding om nt
det er stengt 500 skjepper sild i Eidefjord i Rogaland.

Andre meldinger foreligger ikke.

Landbruksmelding. 


går var det igjen ganske bra ti1f3rsel til Oslo Kjc3tt-
hnll. Det kom ,tskillig mere enn noen av de tidligere dagene
denne uka.

Til en avveksling var det ganske bra tilförsel til
Gartnerhallen i dag. Det vnr igjen först og fremst kålrot,
men heller ikke så verst med andre varesorter. Ved siden •
av norske grönnsaker er det også kommet dn del danske.

Smån tt fra Nor e.

0.R.11.00.
Den ene virksomheten etter den andre begynner å servere

frokost for :,rbeiderne. Det meldes • nå at Eydehamn er den
siste som har gått i gang med å gjöre det.

0.R.21.00.
"Nasjonalhjelpen" har bevilget kr. 50 000,- til nord-

menn som på en eller rnnen måte er rammet v krigen.

O.R.11.00.
Etter tallrike lytteres önske vil dagsnytt på nynorsk

fra og med nrstkommende mandag igjen igjen bli sendt kl. 18.00
slik som tidligere. Nyhetssendingex kl. 11.00 blir da igjen
på bokmål.

N tt fra Sveri e.

S.R.12.30.
Frivilligbyrået meddeler at tidspunktet for den svenske

fnivilligbetaljons tilbakekomst til Svcrige vil bli offent-
liggjort senere.

S.R.19.00.
En person omkom ved en flygeulykke i Sverigo i dag,

S.R.22.00.
De sårede finske studenter som har fått anledning til

forlegge sine studier til svenske universiteter og Myskoler,
kom i dag til Stockholm.
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S.R.1.30.
Ska-ttekrona for Stokkholm stad blir for neste år kr. 8,95.

a.R.19.00.
Trein,austriiorhundet og treindustriarbeiderne er blitt

enige om å forlenge den nåværende avta1e til 24. januar
1942, Overenskomsten angår 4000 mann.

S.R.22.00.
Nye bestemmelser om tildeling av rasjonerte varer på

handelsfart3y i innenriks og utenriksfart trer i kraft fra
1. jan. 1942.

Nytt frn Danmark.

D.R.17.55.
Et riksdegsutvalg for byggeri som ble nedsatt i september,

har utarbeidet planene til et statens bygningsdirektoriat
under Innenriksdepartementet. Det nye direktoriat sknl over-
ta alle byggesaker. Planene er nå blitt godkjent.

D.R.11.30.
Poreningen "Norden" meddeler at det svenske leseår hnr

hntt ucd tilslutning. Det er satt i gang flere studiekurser
c)7,leatner rundt om i landet. Det har også vm't holdt
kaar 1 svensk språk.

N tt fie Finnland.
••••• 

D.R.17.35.
Organisnsjonen av telefonforbindelsene i de tilbnke-

erobrede finske strk er meget vanskelig dn russerne h.T.r• bort-
f3rt praktisk talt alle telefonapparatene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen in er br n esbr.

In enibr Pruuthun svarer London.

O.R. 18.40.
Lytteforholdene vnr ikke gunstige for et godt referat

av Preuthun idag men det lykkedes å få med enkelte tdng av det
som han sa.

Mcd hensyn til regjeringens tiltak,nm å sikre gjen-
opptekelse av driften på Svalbard shsnart krigens gang tillater
det sa Preuthun at når man tenker ph nt de britiske styrker
feirct bortfJrelsen av Svelbards befolkning mcd å svi ned og
bdelegge alt de fandt av verdi der sh kommer denne forordning
i sin rette belysning, ög til nvermål har så "emigrantrejeringen"
gått til å nppnevne et nytt styre for de to kullkompenier.

Om Uksneved sa Prouthun at han ikke hadde noe
nytt å fnre med denne uken. Han hadde, særlig påtalt nt
den svenske presse dro i tvil "emigrnntregjeringens" stats-
mannsklokskap ved å bryte av de diplomatiske forbinnelser
med Finnland. "For oss her hjemme", sa Preuthun, "virker det
ns-rmest som et daggrytegn fra den andre siden av p'ensen og
som et tegn på at svenskehe begynner h vhkne opp a forsth
situasjonen".

Videre hadde LER meddelt at 128 sjbmenn hadde fhett
krigsmedaljen. 'Tet kan jo v33re bra smurning, men det er
tIlsomt om det hjelper noe ssrli?g".

"Ifble LER hnr nå jbssingene her hjemmc begynt å sette
frimorkene pa hodet for på den måte å demonstrere mot tyskerne.
Det cr igrunnen meget betegnende for det gir oss bare et
håndbripeltg symbol ph jdssingenes egen klovnaktighet".

"1 full forsthelde av situasjonen har nå emigrant-
regjeringen fhtt istand et forsyningsdepartement. Det er
westen til h bli rbrt av nhr man hbrer om den engstelse de
neerer fnr at folk skal sulte. Ikke fbr krigens slutt eller
under gjenerobringen, men etter. Til leder for dette departement
er utnevnt den tidligere leder fnr Dalon Portiand cement-
fabrikk. Bare han nå ikke går hen og skaffer bare cement. Dot
heter videre i meldingen at ordningen krever et stnrt apptrat
og det skal vi tro. KF.:nskje det vil bli plass til neen flere
rbmlinger.

Dr. Ording beskjeftiger seg i sin utenrikskronikk om
den omgrupperin,g som har funnet sted i Russland. Selvfblgelig
kan hnn ikke dy sog for å snu dette til on enorm og stor-
slagen seier for bolsjevikktroppene. Om Liby er lan mere
forsiktig. Han innskrenker seg barc til h fstslå at det
ikke lykkedes å bdelegge Rommels armeer med ett slag. Også
mud hensyn til kampene i östen er han forsiktig og pröver her
h skepe en mulighet for bket aktivitet frn Kinas side.

Boston har ikke huctl noc særlig nytt å fare med heller
i sisto uke. Matsittasjonen i Norge blir malt med de sorteste
farver og man knn bli rent sulten bare nv å hbre på

Kl. 18.30 vnr det et intervju med adv. J Gudbrandsen. Han for-
talte for det meste om Hnldens historie fra Xarl XII's tid og
framover. Dette var i ankdning åpningen av Svinesundbrup.
Ipningen skal finne sted imorgen.
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I nyhetsoondingene var det idag en ny stemme som leste
nyhetenJ. Hpn hörtes ut til å vwe fra Kristiansindskanten.
Det ble upplyst fra og mcd nandag vil man gå tilbake til den
g:mle ordning med h sende nyhetenc på bokmål kl. 12.00 (1oka1
tid) og på, nynorsk kl. 1900 (loka1 tid). Dette blir ejort
etter anmodning frP yta11rike 1vtterell.

N F lkes rkeskole for Nordtrindel -3, o Nordland.

O.R. 11.00.
Det skal nå reises en ny fylkesyrkesskole for Nord-

Trönde1ag og Nordland. Let er Namdal og Hh,logaland Faglige
S-morganisaWn som sthr 'brk dette tiltaket.

Difteri ved Holmestrand.

O.R. 1140.
n=heten av Helmestrand har man konstatert et par

tilfeller av difteri. Alle skoler og forsamlingshus samt
kaf= er blitt lukket og det er'ingen grunn til å frykte
for at sykdommen ska1 spre seg.

Veteri=direktören sZiker avs''ed.

O.R. 11.00..
I,reterinwdirektbr ( ? ) som nå i 15 år har innehatt

dette v•rv hor sbkt om avskjed.

45.000 kroner til diaPnosearbeidet.

O.R. 18.00..
Nasjow.lforeningen for Tubbrkulose_rbeidet har gitt

45.000 kroner til dignoseanalyse. Det er meningen at midlene
förste rekke skal komme Nordnorg, tileode.

Arendals ordförer holder arade.

O.R. 18.00.
Crdföreren i renda1 samlet ighr alle kommunale

funksjonærer i Lrondal i Rhdhuset hg holdt en tale for dem
hvori han bl.a. minnet dem om at de mhtte gjöre sin plikt.-
Tilslutt iinsket han dcm alle god jul og godt nyttår,

Julehandel i S_ndefjord.

O.R. 18.00.
I Sandefjord er nå julehandelen i fullsvine og byens

gater bre alle tegn på, at julen næri= seg.

Til familien i Sandar kommer det melding om at hval-
fanger Einor Larsen ex omkommet i utlandet. Han var 31 år.
Ogsh hylfmgerne Kjell Anker nilsen, 29 år og 3verre Jöreensen
er omkonmet.
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Sensns'on i Oslo ida.

O.R. 21.00,
En ung dame laget idag senssjon på Karl Johan da hun

kom spaserendc nedover gaten med en flott platinarev i bånd.
Reven var fullstendig tam og lot• seg villig klappe av folk
som fprsdkte. • •

Nas 'onalh • el2en: dker.

O.R. 21.00.
Nasjonalhjelpen er nå kommet opp i n=cro 1,25

millioncr kroner.

N tt fra Svcri e.

S.R. 19.00.
Den svenske riksbank os Norges Bank 11r innså,tt en

clearingavtale som skal gjelde for 1942. Ifdlge denne
rvtale skal dct fra Norge importeres for ca. 50 millioncr
kroner. Herav faller på fisk og fiskeprodukter ca 4 millioner,
snlpeter og kvelstoffgjddning ca 21 millioner, svovel og
svovelgjödning ca 5 millioner og for ca 7 millioncr i
minerplor. Dcn svenske eksport til Norge vil dreie seg om
ca 42 millioncr kromr hvorav jern og stålprodukter for ca
13 millioncr og ma,skiner og maskindeler for ca 12 millioner
kroner. Videre ble det besluttet å fonenge for utgangen av
1942 den gjeldende avtale om gjensidig betalingspolitikk.

Den svenske frivilligbrtaljon kom i ettermidds til
Stockholm mcd det svenske slip "Modön. Blandt de som tok
imot do frivillige var regimentssjefen for de svenske fri-
villige i Finnland, mnjor Kalmd og den finske vicemilitm„r-
attache i Stockholm. Enstor folkemengde hadde samlet seg for
å dnskc soldatene hjertelig velkommen hjem. Lotter mcd
kokovogner sörget for bespisningen av allo de frivilligo.
Deretter var det avmnrsj til Storkyrkan hvor det ble holdt
minnegudstjeneste for de svensker som har fallt ved finske
fronten. Tilstede ved gudstjenesten var kongen og kronprins-
p,rret..

Til Finnlandshjelpen h,r Osramkompanict skjenket
20.000 kroner.

Löytnant Bengt Otto Salomonsen som igår kom sterkt tilskrde
ved en flyveulykke avgikk idag ved döden.

En svensk mmi er blitt drept ved en skyteulykke
under en milit-larmanövre i Vest-Svcrige.

I den nybyggede officcrmesse vcd Södermannland fly-
vdeling utbröt det idag brann. Ilden ble hurtig slukket, men
det ble allikevel forårsaket endel skade på enkelte av
bygningene der. Messen ble innvict igår,



4.

Nr. 241.

1Wiosendingey lördag 20 desember.. Fortroli .

N tt fra gveri-e. Fortsatt.

S.R. 22.00.
Sjefen for Marinen meddeler i sin 'rsrapport Pt

lösningen av bemanningsspörsmålet for marinen na cr mere
aktuellt enn noensinne. Personellet har ökct betydelig
i det siste år men det er allikevel önskelig at det blir
öket adskillig meru.

Politirezzicen i Atlantic restaurant i Stockho1m
vcr blandt de saker som idag ble behPndlet i Riksdagen.

Statens livsmedelkommisjon meddelor at all forcellulosc
nå skl registreres.

V:ermelding.

S.R. 19.15.
Vestkusten. Svak vind. For det

mcste oppholdsvær og uforandret
temparatur.

Moderat til frisk
vind. Sterk i höyfjellet. Noe
sne og temperJltur omkring null
grader.

Södr Norrlands F'elltr.:

Nerra 1Terrlands F'clltr.: Frisk til sterk vind.
Snebyger og tamperatur cmkring null
grader.

Nytt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Det d:rnske casandtskap i Shanghai meddcler Pt alle

dansker i Manilla er i god behold.

Frisen på skolemelk er av priskontrollrådet fastaatt
uforandret til 13 öre pr, kvart litar.

Nytt fra Finnland.

O.R. 10.00.
Den annen krigsbytteututilling ble åpnct i Helsinki

idag. Utstillinger omfatter våpenarter av lle slig som er
erobret fra russerne.

Odl. 21.L0.
Det finske kommunkkee meddalcr at finnene har oppnådd

godc resultater på dc.n karclske front. Flarc russiske angrep
på dcnne fronten cr blitt slått tilbakc med storc tap for
fienden. Det har vwt gjensidig artilleriduell.

vvvvv VVVVV vvvvy
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O.R. 18.40.
torbinnelse med  Svinesundbroens åpning idg bragte

Oslo redio en reportnsje derfrn ved kringkPstingens medarbeider
Olaf Skau.

Storprten kunne imidlertid ikke oppfettes. Vi hörte
bere at det hadde vsrt holdt en festmiddag, og at hr. Skau
hadde vrert nddt til å s3ke tillatelse hos den tyske vnktkom-
mando i gjestgiveriet for å få lov til å komme opp på broen.

En stor del av reportesjen var viet H=lden by og kri-
gene mcd Sverige.

Fdr reportesjen framförtes en naiv sketsj om krigen i
Stillehavet.

Smånyttfra Norge.

O.R. 18.00.
A/S Nordiskc Skinneuksjoner (,. Vik) evholdt siste tke

en vellykket euksjon i Oslo. Kvaliteten på skinnenc v:r god
og prisene holdt seg, bra oppe. ,v s31vrevskinnene ble 965
solgt til en gjennomsnittspris av 337 kr.

o.r.18.00.
Bledet "Stevangsren" melder at den unge fisker Arne

Berntzen cx druknot i ..?..fjorden.

O.R. 21.00.
Det meldes fre Jevneker et 3 mennesker er omkommet v.CT

en drukningsulykke igår kvold å Randsfjorden. De tre er:
Leif Formo, Leif (Seng?) og Solveig Esprum 15 år.

O.R. 21.00.
Seude Herredsting har bevilgot en sum til de omkomnes

etterlette ved senkingen ev kystruteskipet "Vindafjord". Sam-
tidig ble det fattet en evskyresolusjon overfor denslegs
skjendsclsgjerninger.

O.R. 21.00.
Genereldirektbren for Statsbnnene meddcler rt det

bere vil bli kjört ordineere tog på Gjövikbanen i julen,
e1tså ingen ckstratog for skilöpere,

Sort. 


0,E, 21.10.
I H.ndb.11k mper idag slo Oslo Turn Askim med 18-15

og Uredd med 24-10.
Norgesmesterskepet i sköyter vil bli arrangert den

17 og 18 j nurr. Uken etter vil dot finne sted en 1 ndskemp
med .rT2yskl nd.

Trenin3en i ishookey på Frogner St:dion ideg ble ledet
ev H lv rd Hansen. Hur;in, G(Yvik hnr et lovende sköyteemne
H'ns Hvelby. - Gcorg Esterholdt kar overtett ledelsen ev

Vest-Optl nds sk3ytekrets. Morg4npostonmeddeler et Fr ns
Joh nsen ikke kommer til å sterte i boksemesterskepet i Bres-
lau. Treningen sk'l ikke Inre iorden.
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Nytt fra Svcrige.

S.E. 19.15.
I den svenske kringkasters programpost "Da::,ens Ecko"

ikvold rettet kommanderunde {:eneral Tjrnell on hilsen til "for-
svarsmaktens personell".

Han minnet dem om at de idag stod foran den trodje krigs-
vintor, og et det hadde lyktes ved det 3kede forsvarsberodsk-)p
holdc Sverige utenfor kriP;en hittil. Vi insker -11e bevare

fred, forts-tte hF.n, mcn vi m3 ogs' wero bcredt til sette
livet inn skulle det bli krevet. Tilslutt takket hfln alle som
h.adde st'tt p'<= sin post og 3nskot dem r,odt nyttr.

OR. 18,00.
Elektrifiseringenav bnen jennom'ivre Norrland n-9rmer

seg n. sin fullf3relse. Allerede den 1 mars vil stjrstcparten
av strekningene st. ferdige.

S,R. 19.00.
Forsvarsstbens overkommando melde i etterMiddag.at

et tysk fly er njdlndet 3st for Trelleborg Besetningen. er
internert.

J.1. 19.00.
Det cr n igjen mulig sende brev mcd fly;epost mellom

Sverii:c og Chiw og de Syrl-Amerik,Inske st_ter. V:nlige brcv
k„an derimot ikke p'srogne a komme fram enn. ALle skipsforbin-
nelse-1 mcd Syd-Amerika er innstillet.

S.R. 19.00.
Feltjulkl,ppinnsm1ingon cr n kommet opp i c . en

kv,rt million kr. i f;',Ver og penP.or, melder kronprinsosscns
g-vekommite. Inns=lingen pgr til den 30 des.

O.R. 07.00.
Det svenske prossekontor hfIr Eitt Göteborgs H-.nde1s-

Sjjf-rtstidonde on velfortjent smekk.

D.R. 20.50.
Tiufvudstadsbladet i Helsinki opplysur t m ngc av

de frivillige i den svenske bPt ljon som n er vendt
tilb ke til Sverige, har uttrykt 3nske om deltn videre i
krien.

D.R.20,50.
Palsterbo-kanplen'er.n ferdig og vil bli 'pnet over

nyttr. Den har inert-farbar for mindre skip.siden oktober.

V13rvarsel.

S.R. 22.00.
Vestkysten og
Vnernomrdet: Frisk vind, for det meste opp-

holds=, mildt.

Norrlands fjelltr.: Svic til frisk vind. Noc nedbr.
Tompertur omkring 0 grader, kol-
dere mot nord.
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N tt fra Dqnmark.

D.R. 20.50.
Frikorps Danmark meddeler at:dot er ordnet med tadio-

hilsenerE til logio=ene oyer utenlandske stasjoner sOm k[ln
de p:.,gje1dende stoder. Foreldre bes henyende seg til legio-

nens• kontor.

D.R. 20.50.
2utikkene holdt :12ne i X3benhayn idag. Juleh2ndelen

yar meget liylig.

D.R. 11.30.
S-Ltistisk .kontor gir som rosultat ay siste folketelling

innbysgertallet 702.400 for Köbenhayn Kommunes yedkommende.

O.R. 18.00.
Ved Kibenh-yns byrett ble det igr aysagt en rekke don-

mer for ovortredelso av prisforskrifter og for bedr-geri. S,-
ken gj,ldt omsctning av kjött. 2 direktörer, 2 brödre,ble
idc5mt henholdsyis 8 mneder plus 150.000 kr. i bot, og 4 mnd.
plus 100.000 kr. i bot. .9egge qpellerte.

D.R. 20.50.
Arhus° nye rd.hus tas i bruk for frste g2ng den 2 jan.

N tt fra. Finnlan .

0.1. 13.00.
Don finnske riksdag 2,r.yedttt ,loyforslaget om krigs-

slwder.

O.R. 18.00.
Finnlands FT.;rosk-katolske menighoter har lidt meget

undex krigen. Ialt er det tapt 20 kirker og 35 bedehus.

0.R. 13.00.
70.000 karelere er hittil yendt tilbake til pine

gamle hjem. I Sordevala er det stor husnöd.

yyyyvv VVVVVV vvvyvy
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Hålog2plandsutstillingen slutt.

O.R.21.00.
I dag holdt "Hålogalandsutstillingens" arrangements-

kommite rrite i Oslo. Utstillingen har vært vist fram i fire
byer, og alt i alt har bort i mot 137 000 personer se-'Jt den.
Utstillingens lotteri har wart overmåte vellykket, og inn-
tekten av det sammen med de midler 80111 et innkommet•ved salget
Hålogalandsfrimerkene vil gå til et fond som skal opprettes
for familier aom miater sine forsörgere under fiske i Nord-
Norge.

På mote i dag ble det opplyst at "Kultur- og Folkeopp-
lysniningsdepartementet" har gitt redaktör Arne Pauss Pausset
i oppdrag å sk±ive en bok om nordnorsk kunst og håndverk.
Boka kommer til å bli et praktverk.

Varebytte mellom Norge og Sverige for 1942 fastsatt.

O.R.21.00.
Etter forhandlinger som er fört i Stockholm er man nå

blitt enige om varebytte mellom Rorge og Sverige for året
1942. Verdien av den svenske import fra Norge er beregnet
til kr. 50 mill., mens verdien av den norske import,fra
Sverige er beregnet til kr. 35 mill.

Svensk h'el til Norge.

S.R.19.00.
Kommiteen for Norgeshjelpen opplyser at det er stilt til

disposisjon kr. 5000,- til julepakker til norske barn. Til
hjelp for norske flyktninger har kommiteen fört opp kr. 3000,-,
og til . . . ? . . .s hjelpearbeid for norske husmödre kr. 2000,-.

"Julegave" til Nordre o Söndre Osen.

O.R.18.00.
Nordre og Söndre Osen kommuner har fra Departementet fått

löfte om en kjærkommen julegave idet de er blitt lovt et stats-
bidrag på mellom 3 og 400 000,- kr. til elektrisitetsverk.
Det betyr at ca. 1200 mennesker vil få elektrisk lys og kraft
i lpe± av neste år.

Prissak å Hadeland.

O.R.11.00.
På Hadeland er det falt dom-i en prissak av almen interes-

se. En mann fra Hadeland kjpte for en tid siden en hest for
kr. 1000,-. Kort tid etter fikk han et tilbud på kr. 1200,-
for hosten. For ikke å komme i konflikt med prisloven ble
man enig om at prisen for hesten skulle vm.e kr. 1000,-, og
at de 200,- skulle v?are godtgrelse for bryderiet. Politiet
har imidlertid ikke godkjent denne ordningen, og både cier
og kjper er idöm,t kr. 250,- hver i mulkt.
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Fiskerime1ding. (Meget utydo1i.)

Fisket i uka som gikk var langs hele kysten mindre enn
i foregende uke.

Landbuksme1ding. (Meget uty.de1ig.)

si at det var juletrafikk p Kjbtthallen i dag er
kanskje litt a en overdrivelse, men det var iallfall liv-
ligero enn det pleier å

Ny  diktsamling av Kristen Gandelach.

Klokka 18.30 holdt Finh. Falvorsen et kåseri om Kristen
Gundelachs nye dikts~mling: "1 mellemtiden" som nettopp er
utkowet.

Ifngo Finn er samlingen sterk i sin indre
holdning. Den innellolder begeistrede dikt om ungdom og
v'3rfornemmelser. Slektskapet med 7ergeland trer også tyde-
ligere fram enn i nocn av jundelachs tideligero diktsamlinger.
Ge=neren sporer 111:,n gjennom hele hoka. Diktercn har også
tatt med roen ylDporliLY,0 oversette1sor fra dansk lyrikk.

A1t er. det en rikholdig og merkelig diktsamling.

"Verden og vi"

Ver i dag en omtale av en tysk bok som nettopp er utkommet
på norsk: "Tysklands ute=ikspolitikk fra 1935 til 1940."

Vedkommende bok er tidligere blitG overs=?.tt til de fleste
Egndre europeiske.språk.

Minnestein over Ottar Stenberg. 


O.R.11.00.
Dovrehallen ungdoms13.g har holdt innsamling til en minne-

st:?In ovei Ott,r.Stenberg som den eneste oppe'31_Lng som Tikit
under krigen i Norge. Innsamlingen innbr:.kte. kr. 1400,-, og
steinen vil nå bli reist på Oppdal kirkogrd hvor Stenberg
ligger begrmvet.

Bauta over icptein Olav Sletten,

0.R.18.00. Utydelig.
Det meldes fra Arendal t bautaen ovcr k-PJ)tein Olav

Sletten ble avslbrt på ? kirkegård i går.
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Smån tt fra Nor e.

O.R.11.00.
Etter et uhyggelig drikkekalas i en brakke på Sunndals-

öyra er to personer avgått ved dbden. Fire andre er kjdrt
på sykehus,

O.R.11.00.
Etterspdrselen etter avishoster er stor for tiden.

Pr:Sene for gode avlsdyr ligger omkring kr. 2000,-. Stats-
konsulent Björnstad har opplyst til bladet "Hadeland" at
de nåværende priser ikke kan sammenlignes med prisene under
den forrige verdenskrig. Gjennomsnittsprisen for ged avla-
hest var da kr. 4000,-, mens den nå er kr. 2n00,-.

O.R.07.00.
Folk i Skiensbygdene har i. den senere tid kjdpt flere

fullblodshester.

N tt fra SveriGe.

S.R.12.30.
En snöstorm voldte i natt stort avbrekk i jernbanens

juletrafikk tr2r Linkdping. Normal trafikk ventes ikke gjenopp-
rettet fdr ved middagstider i dag.

S.R.19.00.
Det er hittil innsamlet ky. 150 000,- til belgiske barn.

"Astri-kommiteen" forbereder for tiden mottagelsen av belgiske
barn i Sverige. Kommiteens formann opplyser at sitUasjonen
i Belgia er meget vanskelig, ogodet kan ventes almipnelig
hungersnöd i landet om et par maneders tid.

S .R.22.00.
Et forslag om maritim ungdomsutdannelse ble i dag over-

rakt marinesjefen. lfölge forslaget skal det nedsettes et
råd som kkal kalles "Maritimt ungdomsråd". Utgiftene beregnes
for de tre förste åra til kr. 60 000,- pr. år.

S.R.22.00,
Man har planer om å bke tallet på de finske barn som

skal plaseres i Sverige fra 4000 til 8000.

S.R.22.00.
Skattekrona i Malmö for neste år blir kr. 10,27.

S.R.22.00.
Det svenske skiforbund har uttatt de to fdrste represen-

tantex til skiverdensmesterskapet i Garmisch, nemlig 50 km.
löperne Ellis Wicklund og M. Brannström.
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Nytt fra Danmark.

D.R.11.30.
Danske Rdde Kors meddeler at vaniige Rdde Kors formular-

hilsner kan sendes til U.S.A.. Prisen er som vanlig kr. 2,-.
Til Japan cg Thailand kan det for tiden ikke sendes Rdde
Kors hilsner.

D.R.11.0.
Kovedketoret for hverving av danske frivillige meddeler

at julehilaner til frivillige på jstfronten kan sendes over
hörbara utenlandske radiostasjoner. Pårörende må innsende
navn og adresse innen i kveld. Hilsnene vil bli sendt som
kollektivnilsner med nevnelse av navn og adresse.

D.R.17.35.
Priskontrollrådet har i dag satt nye priser på bensin,

petroleum og sodaolje. For bensin og petroleum blir prisme
forhdyet med 7 dre pr. liter.

D.R.17.35.
Etter önske fra Leck (?) syd for grensen er det satt

i gang et kursus i dansk. Kurset er begynt med 23 elever.

D.R.17.35.
Statsbanenes underskudd i innevmrende r har vmrt

kr. 1 500 000,.-.

D.R.20.50.
Stat9minister Stauning sendte i kve1d gjennom radioen

en hilsen tiI Grninland og Fmrdyene.

Til Grdnnland sa statsministeren blant annet:
Vi gleder oss til den dag da avsperringen oppheves, og

forbindelsen mellon de to land igjen kan etableres. På G‹tönn-
lnd betyr julen mörketiden, men vi fdler ogsåmörket ruge
ved denne jul. Men også i år går våre tanker og dnsker til
våre grönnlandske venner. Jeg kommer her med en hilsen fra
Panmarks regjering med håp om en god jul og om at adskillelsen
snart må bli slutt og forbindelsen gjenopptatt.

Til Færbyene:
Vi lever under fremmed besettelse og imdteser derfor ikke

julen med den vanlige glede. Men likevel går juleforberedelsene
sin gang bland færdyingene her i landet, og vi håper at dere
igjen en gang skal f8, deres kjm'e på besök. Vi önsker at
juleevangeliet om fred på jorden anart blir virkelighet igjen.
Gledelig jul og godt nyttår.

D.R.20.50.
Siste års regnskap viser at det i Odense har vært en

formuedking på kr. 850 000,-.
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N tt fra Finnland.

OJR.21.00.
Bolsjevikene gikk fram med en utrolig råskap i domkirken

i Viborg i. den tiden de var herrer i byen. Kristusbildene
var blitt 3delat, og altertavlen var blitt erstattet med"
et bilde av en rød soldat. Senere Var kirken blitt omgjort
til en affiserbrakke4 En annen kirke i byen var blitt amgjort
til en kino.

Værvarsel.

S.R.22.15.

Vestkusten

V&Iernområdet

Frisk bygig vind.
Oppholdsvær til å begynne med.
Senere upålitelig.

lioderat vind.
Mest oppholdsvær.
Noe kaldere til å begynne med.

Moderat vind.
Enkelte snnyger.
Noe kaldere.

Moderat vind.
Oppholdsvmr.
Fortsatt lett snöfall enkelte steder.

SU.ra'Norrlands
fjelltrakter

Norra IsTorrlands
fjelltrakter

vvvvv VVVVV vvvvv
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 . . es.

Lunde helk_ . _ _ . _ .

og Opplysningsdepartementet" dr.
icr en fest for alle sine medarbeidere
holdt en tale hvori han bl.a. utte1te

at ve Or å fi.e det norske folk tilbake til
;1s.da,ser. Vj.dere önsket han allesine

m uTlte håpet om at dette solhverv
l o3  tsiede for det norske folk.

NasjeniteJltr f()Ialidr=1=ammet.

0,R.
Nasjonalteatret m?3,på grunn av sykdom blandt persenalet

fc;rel:a rt:0=dringer i oppförelsene i jule og nyttårs-



hi6en,

0.2.
"Ilinenxiksdepartementet" har den 20de desembex

bestemt at ingen 1Bger i offentlig tjeneste eller offentilige
institusjoner eller anstalter i dette fag kan forlate
tjenesten eller nedlegge sin virksnmhet uten 893rskilt tillatelse
fra "Innenriksdepartementet".

Prisdirektoratet har fastsatt nye regler for måling av
trwer p. hvilket der skal betales målingsavgift. For n33rmere
detaljer henvises til dagspreseen.

sialm_på"Rola.gets" eiendom i Narvik 10.6 millioner kroner.

D.R. 11.DO.
Skaden på Luossavarre ng Kirunavarro's grupeselskaps

eiendnm i Narvik under krigen ifjor belöper seg t1.1 ca 10.6
millinner svenske kroner.

Lytteforholdene var ikke bra idag. Formiddagssendingen
ble forstyrret av "fading" og ‹illy Tlörneby's hilsener til
hans venner i England forsvandt holt. Sendingen kl. 21.00
kom heller ikke inn.

Av den sg,kalte "Aktuelle ending" hörtes et intervju
med en husmor ng en hushjelp i anledning julestrevet og rasjo-
neringen. Videre var det "Dagens Dikt" som ver "Kristus" av
Peter Dnss ng Dagens Melodi som var "Du grönne glitrende tre
god dag". Videre var det en såkalt wVerdslig Preken" tilegnet
"Min förer og mine talne kamerater". Under denne post var det
meget forstyrrelser slik at det ikke var mulig å få noen
sammenheng.
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jkonomisk ukemeldin .
isor

O.R. 12.20.
Enav de ting3om krigens utvidelse er at den lille

verdenshandel som var för nå er skrumpet inn til praktisk talt
intet. I USA ser vi dessuten at hele det bkonomiske apparat
mere og mexe blir underlagt staten direkte. Bl.a. ser vi at
fra og med neste år skal den amerikanske bilindustri senkes
ned til en fjerdedel av normalen for å gi plass for krigs—
produksjonen. . De fleste industriaksjer har variert nokså
meget og enkelte av dem har gått ned i den sonere tid.
Andre har gått opp som US Stcel som i siste uke gikk opp fra
50 3/8 til 50 3/4.

Amsterdambörsen var urolig. Kolonipapirene der gikk
nndel ned. I London var det også en svakere tendens. Enkelte
papirer gikk ned mens de gullkantede papircr stod forholdsvis
fast med gnd ettersp6rsel. På Berlinbe3rsen var det st3dig ng
god avsetning. Parisbörsen hadde faste kurser. Stockholm v r
rolig bg fast

På Oslo Wrs var stemningen litt fastero anrlig i
industriaksjer. Skipsaksjene var ujevne. Bankones felles—
kontors indokstall viser en oppgang fra 122.1 til 122.8.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30.
Også igår var det bra tilfbrsel med kjbtt til Oslo

Kjötthal3 og det later til at 1.11erasjonen er sikret for
denne gan,;. Stort sett preges storfetilförselen av större
nedslaktjis og det samme gjelder til en hviss grad for gris.
Igår kom iet således inn 75 griseskrotter, 90 naut, 29 hest
og vel lOernxeskrotter. Idag vardet imidlertid i#jen lite.

Gertner hallen var det idag livlig og bra mcd varer.
Det er fiamdeles kål og kålrot som preger handelen. Slike ting
som purre ng rödbeter er det fortsatt like lite av.
På torvet var det idag et svre liv. Lite grönnseker men til
gjengjeld dreiet interessen se# om juletrehandelen og dessuten
var det et myradium av blomster og andxe mulige og umulige
plander.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
1:(Jtt bröt det ut brann i Otto Kiebers forretningsgård

Rådhe:epletssen. En dame som bodd i överste etasje brendte
inne. Dct antas at hun er blitt kvalt av röken da et kjemisk
lager i etrjen udder ekstloderte. Brannen ble oppdaget ved
firetiden mnn da hadde det allerede brendt en stund. På grunn
av mörkelegingen kunne ikke brannen oppdages för en vindusrute
sprang. D bronte det allerede kraftig i noen atore lagxe av
sengetby og senger. Bxannen forplantet seg hastig men ble
dog bragt under kontroll utpå formiddagen. Skaden anslåes til
ca 13'million kroner. Politiet opplyser at det antar brannen
er påsatt.
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N tt fxa Danmark, Fortsatt.

D.R. 11.30.
Statsbanene meddcler at juletrafikken ndde sitt

hjydepunkt idag morgcs da trafikken til Fyen måtte deles
opp i fire avdelinger. Ialt reiste mellom 2C00 og 3000
mennesker fra samme stasjon.

Postkontoret meddelcr at det idag ble solgt for car
216.000 kronor i frimorker. I tidon frq 15de desember er
det solgt frimerker for ca 1.5 millioner kroner.

D.R. 17.35.
Imorgen feiere det dobbel festdag hos den kongelige
idet både dronningens fddselsdag og juleaften skal

feires. Dronningens fddso1sdag iår bare feires med
flagging.

P. riksdagens mdte den 14de januar 1942 vi1 det bli
framsatt forslag om at kommunevalgene skal.utsettes viddre
til midten av mars 1943.

N tt fra Sverige.

S.R. 12.00.
Den svenske regjering har gitt tillatelse ti1 å levere

3000 tonn potetcr til Finnland. En stor del av dette parti
er lovert. Dessuten skal det sendes ca 5000 tonn
k'Urot til Finnland.

En nding cr idag blitt arrestcrt i Stockholm for
forsøk på d-oenasje. Spionasjen var i dettc tilfellet ikke
rettet mot densvenske stat. I samme forbinnolse sökes en
svensk statsborgcr.

Igår drev en masse miner ilnnd på Sverigcs vestkyst.
Minörer i full gang med å uskade1igjöre dem mendde er
ennu ikke ferdig med arbeidet.

Vmrme1ding. 


S.R. 19.15.
Vestkusten Moderat til frisk vind, senere

noc tiltagendo. Til å begynne med
oppholdsvmr men onsdas toe uptAitelig.
Kortvarig temperaturfall med noe
mildere senere.

Södraofl NorrlE:nd.: Moderat til tiltagende vind.
Endel snebygex og uforandret temp.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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N tt fra Nor ,e.

O.R.
Oslo radio ha;de bare to nyhetsutsendinger juleaften,

den siste kl. 16.40. Selve juleprogrammet verte et par timer og
endte med at hallomannen leste juleevangeliet. Fra kl. 17.00
var det program for tyske soldatex med overfiring og hilsoner
bl.e. fra Helsinki og Bergen, fra et blokkhus ved Leningradfronten,
fra Frankrike o.s.v.

0.E. 11.00. (Utydelig).
sin leder idag skriver Fritt Folk at man blir sentimen-

tel nr julen n-srmer seg. Vi ex de firste til respektexe sand
tro, skrivetavisen videre. Det er ikke vr skyld at (Flere
setninger ikke'hdrbare) Vi firer aldri  iy!1 dettel. Före-



rens m.1 er vrt ml.

0.E. 11.00.
Student Carsten Mtiller har avlagt embedseksamen med inn-

stilling.

0.1... 16.40.
Pelsingen i reveg4rdene p Hadeland  er  n avsluttet.

0.E, lt$.40.
Forskjellige legatt i Forsgrund har utdelt penger til

trengende i julen.

0.E. 12.15.
Om sildefisket foreligger det idag bere en melding fra

Sdr-Trindelag hvor det er tatt 400 hl. mussa.
Fiskeforholdene i Nord-Norge har wert vanskelige siste

uke. Det ble tett noen lendsteng.

0.E. 12.30. (Meget utydelig).•
Frisdirektoratet har den 23 des. fastsatt nye pris-

bestemmelser for ost. Stort sett blir det ingen forhøyelse.
Resultetet av potettellingen er blitt d=!trligere enn

men regnet med. I Oslo hF.r flen: restauranter sledes m4t-
tet ersta.Ae potetene helt eller delvis med klrot.

Endel.selleri, gulerötter og purre innfdres for tiden
fra Danmark.

Strformarkedet her vwt noe lettere i det siste.

O.R. 12.20.
I p:rogramposten Heim og Samfund idag minte fru

(Molla Hagen?) alle N.S.' lyttere om soldetene som stod
vakt over hjemmene i det germanske Europa n•‘ i julen, og
bad om at det ble sendt julepakker til dem. Deretter leste
hun opp et brev fra SS-Schfitze Hans Peter Hoff, som
sykehus, og oppfordret s tilslutt alle om la sitt liv
helt bli gjennomsyret av N.3.' ånd. Gjdr det for Norge.
Heil og

Fruen opplyste fordvrig at det ikkc vilde b1i noen
goro og fattigmenn f i julen. Mat hadde men dog

N  tt fra Finnland.

O.R. 11.00.
Feltmerskalk.Mannerheim sendte idag ut ot julebudskap

til sine tropper hvori han gir uttrykk for sin tillit til at
soldatene vil gjdre sin plikt i kempen mot den bolsjevistiske
fare.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Nytt fra Norge.

O.R.18.00.
Matlagingen under Lofotfisket har både i tidligere og

nyere tid wert utfört av unge gutter i 14-15 års alderen. For
å gi disse unge kokkene mer kyndighet i deres arbeid vil det
bli satt igang kokkekurser for dem. Staten har lovt tilskudd
til 21 dagers kurser, og det første kursus begynnerp4 Balstad
i Lofoten den 2. januar 1942,

O.R.18.00.
Våren 1942 kommer åkervidda i Rogaland til å bli öket

med 5000 mål.

O.R.18.00.
Politimann Bernhard Eikeland (fra Stavanger ?) har hatt

en rask karriere idet han alt nå er forfremmet til politi-
fullmektig.

O.R.18.00.
Meldinger fra hele landet forteller at julen i 4r har

v.-srt eom för. Land og strand var folk samlet i kirkene jul. -
aften.

yt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Julaften ettermiddag ble det foretatt en vakker utveksling

av julehilsener mellem Helsingborg og He1sing5r. Det ble tendt
et kjempebål på hver side av 3resund, og fra Helsingborg ble
det sendt orgelmusikk i kraftige höytalere, men på grunn av
en kraftig vind kunne den ikke höres i Helsingbr. .

D.R.17.35.
Juletrafikken i Sverige har i år wert like s4 stor som

i fjor og 1939. Antll julepakker har slått a1lo rekorder.

N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Statsbanene skal i det kommende år bruke i alt 38 mill.

kr. til nyanlegg og utbygninger.

N tt fra Finnland.

O.R.13.00.
Den finske generalstab' meddeler:
Julaften besatte finske marinesoldater öya Suursaari

Finskebukta. Dermed har bolsjevikene mistet ot av de siste
stSttepunkter som de tilranet seg under Moskvafreden i 1940.

vvvvv VVVVV vvvvy
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Utsendingene frn Oslo 2den juledag var temmelig.
innholdslbse, ,iallfall det som kunne hbres. Til klokken
18.15 var• det ialit 1 - en sk.rndinavisk nyhet pg fraden
tid kunne intet oppfattes. I den aktuelle sending fra kl.

,.18.15 skulle Egil Hartmann fortelle om inntykk fra st-
fronten, men lytteforholdend umuliggjorde å få- noex
sammenhengende referat. En gang lot det dog tib at han fort:t1te
om hvor lykkelig de ruSsiske aoldatene var over å bli ratt
tilfange aV tyskerne.

Fisken i elvene blir karbidfo.uj.ftet.

O.R. 18.00.
Fra Bergen meldes at tbmmingen av karbidUmper i.

elvene har vist seg å vnre meget farlig for fiskebestanden.
loreningen for Sportsfiske i Bergen har derfnr henstillet
til "departementet" at det må bli utarbeidet fhbud mot å
tbmme karbidlamper i fiskeelver.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Endel engolske sprrrebellinger har idag drevet inn

nver den danske vestkyst ng formsaket kortslutninger på
kraftledninger.

Det danske skip "Erindringen" grunnstbtte igår
skjærgården utenfor '3tookholm. "rsaken til grunnstbtingen var
snetykke. Skipet sprung lekk rg mannsk.let ble tät iimd
med redningsbbe. Hele besetningen er i god bchold ng
befinner seg pi sjbmannshjemmet i Stnokholm, SkipSt var lastet
med 7 - 8000 tonn tbmmer og var på vei fra Stopkhprdt til
Odense.

'Statsbanene meddeler at juletrafikken'i de fem:juledager
viste en stigning på 15 % sammenlignet mc ifijor og 9 70 sammen-
lignet med 1939. Ialt var det fra Kjbpenhavn 105.000 jule-.
.reisende.,

D.R. 11.30,
Danske Sjbmenns Restauratbrforening holdt igår en

juletrefest for sj3folks pårbrende ng.det ble sendt en hilsen
til alle de danske sjbmenn snm cr fjernt fra slekt og venner.
I hilsingen heter det Pt alle deres slektnipr og venner sender
dem de varmeste basker fnr julen og det nye RT.•

Medlemmene av sjbmennsorganisasjonene i Irhus har også
holdt jule±refest fnr sjbfolks pårbrende og det ble sendt en
lignende hilsing til alle danske sjbmenn:
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N tt frs Sveri e.

S.R. 19.00.
PostveXket meddeler at det iår var en betyde1ig

bkning i juletrafikken. Således kom det til Stockholm 173.000
pakker og fra Stockholm gikk det 15.000 pakker. Av brevkort
kom det til Stockholm 415.000 stykker og fra byen gikk det
125.000 etykker. Også i korsbåndforsendelsen var det cn
merkbar ökning.

Livsmedelkomigsjonen addeler rt det vil bli foretatt
endel endringer i norm,lprisene for egg.

Ts3rme1din er.

S.R. 19.15,
Vestkusten. 
 Frisk til byggt vind:

Noe avt-gende lbrdag. Stort sett
oppholdsimr eller, enke1te snebyger.
Temperaturen noe lavere.

Södra Norrlands F'elltr.: Frisk vind. Stort pett
oppholdsvr og noc knldere.

Norra Norrlands F dlltr.: Svak vind. 0pp4oldsv13r.
Koldere.

N tt fra Finland.

D.R.
'Det finske kommunikce meddeler at det russiske tunge

artilleri i Kronstadt åpnet jule:ften en meg'et kraftig for-
styrisesild mot det finske stillinger. Tiltross for ildens
intensitet ble det ikke forårsaket nocn nevneverdig skade
de finske stillinger.

D.R. 17:35.
Fra H.elsinki-Meldes at julen ble fox de fihske troppers

vcdkommende feiret i kamplinjen. Juleaften ble dagsbefalingen
og juleevrngeliet opplest for troppene og deretter ble det
utdelt julegaver. I det hele tatt klarte soldstene å gjöre det
ganake Nrggelig tiltross for omstendighetene. De halde også
laget SMR julepakker til hverandre. Alle soldatenc f'ikk sine

'gsver.
Rikspresident Ryti har sendt felta rkkalk ¥nnnerheiM

et telegram hvori han bnsker,forsvaret en god jUl'og ett godt
nyttår. Han slutter hilsingcn med å uttrykke håpet om at det
kommende år ITA bringes den höycstc hjelp slik et det finske
folk kan få hellige seg arbeidet med å gjenoppbygge landet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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krbeidere som nekter •bli beordret til •ord- o sko bruket

f%.r strenge straffer. 


O.R. 18.00.
Det har i den senere tid flere genger hendt nt arbeide-

re har nektet bli forflyttet til jord- og skogbruket ntr de
har fatt ordre til det. Höyesterett har n%. avsagt dOm i en
slik sak mot noen arbeidere fra Gudbrandsdalen, og ilngt
streiw straffer. Ogs.%, i fremtiden ken man vente at det vil
bli gatt 11%.rdt tilverks mot denslags uvillighet.

Hos italski et Eliezer idrift.

O.R. 18.15.
I et radiointervue med prdikent Fosse i Den Indre Sjb-

mannsmisjon opplper denne at hospitalskipet Eliczer vil bli
satt i drift ogse ivinter. Innsamlingen til et nytt hospital-
skip for Nord-Norge g.%,r sin geng, og man er hittil kommet opp
i 35.000 kr. Ialt trengs det ca. en kvart million.

For3vrig vil sj3mannsmisjonen drive sitt hjelreerbeid
blandt fiskerne som far. Fiskarheimene i Fosnev%s og i Strarnd-
gaten 71 i Bergen vil bli åpnet i begynnelsen av jnnuar, og
samtlige heimer i Nord-Norge i slutten av m?lneden. Fiskerhei-
men i Heugesund er tatt i bruk til ennet form‘l.

In • Freuthun sverer"London Emikfrantredio".

O.R. 18.45.
- R(3m1ingenes radio" har i den siste uke st%At helt

i julens tegn. En av cUgene redegjorde fru minister Colban
for julegeveinnsemlingene. Dct ver blitt tigget fra alle
kenter. Selv "x-kongen" hedde m%ttet ut med noe. Det cr imid-
lertid vnnskelig % forst%, at en slik innsamling skull• vere
nödvendig. Det m%tte dn kunne v-9re litt tilovers av miljo-
nene som h ndelsfl%eten inntjener. Forövrig sluttet fru
ministerens tale med at en damc sang: Hjem, hjem, mitt kjgre
hjem. S kunne hun ha holdt seg hjemme da.

At ct eneste norsk skip cr blitt sjösatt i Glasgow
sls stort opp i LER. TCongen talte, og skipet fikk hnns
navn av fru stetsrd Sunde. Stor fest m8,tte det ogs%, holdes
etterp%. Der opplyste skipsfertsministeren -t v%r hendels-
fl%ete hedde hatt store tap. HPn fortalte ogsg, et let var
blitt truffet en nvtale med britiske skipsfertskretser om
gjenoppbygging av v%./. f1%.te. Kynisk var han imidlerid n%r
han mente at nye skip kunne erstatte tapet av 1000 norske
sjöfolk. Stetsrden tenker nok merc p%. tonnesje enn p%, men-
neskeliv. Tepene er vel ogs% heller for leve enn for höye.
Det kan ikke sies were imponerende at vi bere h-r f%tt
igjen n 10%.t for alt vi har mistet.

Julaften talte "x-kongen" samt represententer for
h3r, flgete og flygev%pen, og juledag var det Nyg%rdsvolds
tur til redbrekke en julehilsen. S4vel hens som de endres
hilsener ble foret opp med orgelmusikk, og lengting hjem
over hele linjen. For enkeltc skjen det ogs% igjennom at
de lengtet hjem for %. vri halsen om p% oss.

Ellers er det julegudstjenester og juletrefestor
som har preget LER i den forlöpne uke. "X-kongen" og Roo-
sevelt har utvekslet julchilsener - som v4penbrödre.

(Freuthun omtalte tilslutt Churchills tele).

1.



2.

Radiosendinger lbrdeg  27 des. 1941. Nr. 248.

Alexei Znitzow om forholdene i Nor e

O.R. 18.30.
(Brev fra Alexei Zaitzow, opplest ev Egeberg. - 15 min.)
Jeg sitter på en liten kafe i Oslo. På en ev disse kaf-

feene hvor kaffen er tynn idag. En ung pike kommer inn. Hun ser
en avis ligge på en stol i rrarheten. Hun ter etter den. Under
finner hun en tysk offiserslUe. Hun slipper avisen forskrekket.
Hun ser seg om. Disse tyskerne ter nå alt, også de norske evi-
sene. Se dex står de borte ved disken og bestiller På et slags
gebrokkent norsk. Har de 1,9rt det av henne derborte som sitter
med tyskerne. Hun ser på denne som rödmer. Kenskje har hun litt
skam igjen i livet. Gå ut med tyskere. Disse individer som hil-
ser med a slå helene sammen. Vi fraber oss denslegs hilsener.
Alle jbssingene glaner på den stakkars piken som sitter med
tyskerne. De smiler verdig o3 passivt. London har segt et de
skel smile sån. Dc skal fryse tyskerne ut.

La dem om det. La do stole på London. Le de stole på
engelskmennenes og russernes seicr. Dosto större blir deres
skuffelse. Desto större blir k,:nskje også deres tro på den nye
tid.

De her fjernet seg fra virkeligheten disse jassinger.
De sitter der som parasitter og kjbrer gratis frem til den nye
tiden. Blindpassasjerer er de. Og enda ser de hånlig på tys-
kernes gigantiske rengjbringsverk. De tilsnikex seg alt og
tjener pengex. Det må de ha lov til, sier de. Jovisst, men töv
da heller ikke lenger om sult og elendighet. Er du virkelig
sulten? - med hånden på hjertet?

Hax du hbrt om en gutt som spiste sin egen bror? Det
har hendt enten du tror dot eller ei. I Russland anno 1935.
bet engeng mektige og hellige land. Har du sett kjöttakrot-
ter bli kj5rt bort pe en lastevogn? Det drypper blod fre
vognen.

Du sitter kanskje hjemme og spiser blbtkaker o drik-
ker din siste flaske whisky. Det er mbrkt ute og kaldt syns
du. Ikke får du lov til å lisre emaljeflagg engang. Det er
håplbst synd på deg. Kanskje.

Du mener at det ikke kan skje noe slikt her som i
Russland. Det ken du bare takke den tyske soldaten for, han
som du håner og forakter. Du vet ikke hvad som kunne he
hendt deg. Du trox kenskje ikke det du hbrer. Jeg Cr hvitc-
russer. Jeg vet. Hâo den rtssiske revolusjon v?:r mord, bare
mord. Og Stelin var hovedmorderen. Hen som du nå håper på.
Skem deg, du er da et menneske.

Jeg går ut av kaffen. Da jo passerer piken som sit-
ter mod tyskerne som sitter og far dem til å tenke på sine
kj-are hjemme - hilser jeg heil og a)al. Fornöyet sor hun opp
på meg og svarer med den samme hilsen. Hun cr fremdeles rbd
kinnene. R3d ev skam over sine landsmenn. Mon nå smiler

hun. Smiler lykkelig over å he truffet en venn.

Verden og Vi" var viet mbtet mellom Rooseve1t og
Churchill - de to "krigshissere".

Uforsikti het med miner.

O.R. 11.00.
En 35-år-gemme1 fra Oddoide i Nordfjord ble

lille juleaften drept ved en mineeksplosjon. Hnn forsbkte
å dre minen på land de den eksploderte.
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Prestene slutter o om presteforeningen. 


O.R. 21.00. (Meget utydelig).
Prestene slutter mer og mer opp om den Norske

Presteforening.

Sm?bi tt frc, Nor9.e.

O.R. 12.15.
Det foreligger ingen meldinger om sildefisket

O.R. 18.00.
Eurciserne Nerskogen i Sör-Tröndels hc,,r f&tt frem

modent korn.

tt frc Danmcrk.

D.R. 17.35.
Fin og med 1 jcnwr innf3res det strengere mi.rkleggings-

bestemmelser i Drimcrk. Politiet vil ogs. skjerpe kontrollen.

D.R. 17.35.
K5benhvns sporveier befordret juleften 750,000 pcs-

s,,:sjerer.

D.R. 17.35.
Det dske poststyre meddeler ct luftpost ikke k2n sendes

til Moxico eller de Me1lom-merik2.nske stter, derimot til
Syd-merik2.

D.R. 17.35.
Glecsen "J:u1." fre rhus grundstt5tte iformiddcg

östkysten cv Dcmcrk og ble fullstendig vrk. WJansk,:ipet
4 mcnn - ble berget.

N tt f re Finnlcnd.

S.R. 12.30.
Helsinki hcdde iformiddcg en 20 minutters flyr:lerm,

men det ble ikke kastet noen bomber.
Ogs juleften 13d sirenene.

S.R. 19.00.
Det finnske kommnike melder idcg om crtilleri-

og patruljevirksomhet fre clle fron-Lvsnitt.

D.R. 17.35.
De finnske J-,mbulcnsefly hr utfrt i det hele

1500 r'Jilbulnseflyginger i denne krig uten uhell.
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wr-tt fra s',verige.

3.R. 19.00.
Svonsk‹: Kompanicts skip "Sh-Intung" er for-

list mcldes aet frc G3teborg. Svenski Am rikalinjens "Tun'holm"
h-r reddet besetningen, men ollers kjenner m n ikke n-IrmLre
enkeltneter. 1,2iuntung" vac på 10.400 br, reg. tons.

S.R. 19.00. „Eef1 og m-tnnskap ombord p- ..morik-linjens "ungsho1m"
sosn_ fer tiden ligger i New York, sender sine bcste julchilsener
til slektninger i Svcrige.

S,L. 19.00.
Den prektige g mle herregrd Sundby Steri utcnfor

Hudd:inge v d 3ockho1m cr brendt ned til grunnen. Eieren,
dircktdi 0_11 MJ1m, lider ct fölelig tp, da g,?,,rden p 1:'ngt
m3r var'sourrt for sin fulle Herregrden var fra
1700-t 11et.

S.R. 19.00.
Snostorm og ledningsbrudd h2,r forrs:llet en rekke tog-

forsinkelser iformiddag ssrlig i trakten rundt F.11Øping.

r:.R. 19.00.
Dcn  svenske  levnodsmiddelkommisjon har opphevet for-

budet mot fri owso'tning 3v lutcfick innen og detlj-
ha'ndel.

S.R. 19.00.
'rsen svenske rJgjorinr; har idag utdolt for vel 1.6

milL. kr. ?v pc nel)tteriets m-_11(r.7 80,000 kr. gikk
+11 Lo,;:treno o: 280.000 kr.  til humnnit3re  forml.

D.L. 17.35.
Formannon i den svonske levnedsmiddelkommisjon,

lraldshfding 112=rski31d, opplyser til 12ressen at miss-
veksten har medf3rt store v nskeligheter for Svcrige 5-3r-
lig p kornforsyningens emrde. Man h r .1crfcr i*t-f-et forby
a11.1 cksport av m tvrer undt gon til Finnl-rd og

17.35.
Den finnske avis Helsingin S,?..nom:t skri=

en ledende artikkel med overskriften Den vestlige  nabos
hjelp", at Svcriges bidrag har vrt butydclig og effektiv9,
og at Finnl-md ikke kunne ho fortstt vinterkri,zen uten
disse. Sverige vet at Finnl:nlds k=p også cr hele Nordens

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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Britisk landgang i Nord-Norge  lördag.

O.R.13.00 & 18.00.
Britiske sjöstridskrefter gjorde i r, lördag, land-

gang på to aveidesliggende punkter i Norå-Norge for 4 utföre
bdeleggelsesverk. Landgangstroppene ble mött av de lokale
tyske forsvarsstyrker, og etter korte og heftige kamper trakk
de britiske tropper seg tilbake til kyatene. Under landgangs-
forsöket mistet engelskmennene en torpedojager som ble senket,
og dessuten ble en krysser og en torpedojager skadet. Hele
ti britiske fly gikk tapt under kampene. Flere norske handels-
skig, som gikk i fredelig kystfart, ble senket av ongelskmen-
nene under overfallet.

(Det ble ikke sagt et ord om det var norske soldater
med eller ikke.)

Sola flyplasl_=pet i natt. 


S.R.19.00.
Sola flyplass i Norge ble bombet av britiske fly i natt.

Wmt til to års fengsel av "Folkedomstolen".

O.R.21.00.
"Folkedomstolen" har avsagt dom i .en sak mot en mann som

har arbeidet med en•såkalt illegal avis. Vedkommende hadde
skrevet stensilene til de seks nummerene av avisen som kom ut.
De ferdige stensilene hadde han levert til en annen som hadde
mangfoldiggjort og distribuert dem. Den tiltalte hadde avlagt
full tilståelse og fikk to års fengsel.

Nordmann falt på jstfronten.

O.R.21.00.
SS-soldat Odd Ellefsen fra Skien cr falt på jstfronten i

kampen mot bolsjevismen. Han var 19 år gammel.

Wstrene  Helland-B.örnstad.

O.R.21.00.
Norges rikstrencr i kunstl3p på sk3yter, Gerd Helland-

Bj3rnstad, har begynt instruksjonen i Oslo.

På et stort vinteridrettsstevne i Sportshallen i berlin
i går I-25stet den norske kunstlöperske Turid Hell-and-Bjbrnstad
stort bifall for sin oppvisning.

Den norske bokseleder Otto Larsen

meddeler at terminlista i boksing for vårsesongen 1942
er satt opp.
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Svömmestevne i Yorygtens Bad,

ga 3torm. Srlie en reportasje fra det tradi-
sjonelle juicsevne i svdmming som ble boldi; i Torvgatens

ad  i dag. SOrlie iortalte at storparten av deltagerne var
fra Oslo, men ogs4 Drammen og istfclJ. var godt reprja,entert.
Det val lan,gt fier kvinnelige enn mannlige deltagere.' Den
kjente stuper og sprintsve)mmer Robert iVfeyer ver også bk.nt
detagerne. Han vant 50 m, fri for herrer. Sköytelöperen
Hana  EnR;nost-.T.ngen V2r en interessrt tilskuer.

Stevnet viste en ny grdo av flinke svmmersker som skal
ov=ta arven etter Som ikke har lyst til Tt st,arte lenger.

aktuelle

dikt. ..:;j3rnsonsg• "En ungdom 30m er sterk
sund." Det le est av skuespiller Tore Foss.

l2 I  niedning Hongkongs fal1 - "som koTmenteres
ove2: hele verden" - fikk 1yttern h5re om hongkeng.

10.40. H. Wells, fells er en av de mest kjente
sk.inter som har skilret de sesiale forhold.

Enrd L,3rk:-.: Drgr 5nslik skildring ble 4 LCSt opr.

18.45, EK1 sketsj om tobakk,

18.55, Den miiibere ukeoversikt.

Dcsnmark.

17.A5.
SttsbL',nene h2.r hatt en a edvanlie stor juletrE:fikk

0.F-21.00,

EL meriede miner er revet lös fra sine fortdyningeri.
(2) vost.

S.R.22.00.
.::52keleginsbestemmelsn.ei.Köbenhwin kommer til

bli skjerpet anyttr av,
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N tt fra Sveri e.

D.R.17.35.
I natt ble det notort 33 graders kulde i . . ? . . nær

Linkping.

S.R.12.40.
En finsk avis skriver at den svenske hjelp til Pinnland

siden 1939representerer 8 mill. kroner.

S.R.19.00.
Transatlantics skip "Vingaren" ventes til Gbteborg fra

New Ybrk i morgen..

S.R.22.00.
En andakt viet de belgiske barn ble holdt i prottningholms

slottskapell i dag. Kongen og kronprinsen var tilstede.
Hundretall av svenske familier har erkbart seg villige

til å ta imot belgiske barn.

S.R.22.00.
.Atte familier i Karlskrona mistet i dag sine hjem ved

ildebrann. Ingen mennesker kom tilskade.

N tt fra Finnland.

D.R.17.35.
Den finske London-legasjon er kommet vel fram til Helsinki.

Reisa hjem foregikk over Lisabon.

0,R.18.00.
Det har vært artilleri- og infanteriild på begge sider

på Det karelske nos, forteller den finske hmrmeldinga. På det
nordlige frontområdet har det finske fersvar sltt tilbake
angrep fra bolsjegikene.

O.R.18.00.
Det finske universitet i Helsinki har besluttet å sette

ned studietiden for studenter som kommer tilbake fra krigen,
med tyve prosent.

S.R.19.00.
Helsinki hadde flyalarm i dag. Det ble dog ikke obser-

vert noen fly over byen.

S.R.19.00.
Det finske skipet "Inna", på litt over 3000 tonn, som

grunnstötte den 16. november, gled under stormen i natt av
grunnen og sank.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Aviskomment-Irer til land an en 'rda .

O.R. 11.00.
"Nasjonen" skriver i anledningen det britiske landgangs-

forsök på norskekysten lördag den 27de desember at engrepct
lignet meget på de foregående angrep på Sve1vmr, tiksfjord ng
Svalbard. Slike angrep kan selvfblgelig ikke bringe noen
forandring i den mllitmre situasjnn. P. den annen side må
det uvir#årlig få folk her hjemme til å gruble over "eks-
regjeringens stilling i London.

"Morgcnbladet" skriver et det eneste som ble opprrådd ved
overfallet på norskekysten var at en del norsk verdi ble
ödelagt og de eneste som led noen skade var den nnrske
sivilbefolkning

M e el ved Rin saker.

O.R. 11.00.
Fra Ringsaker meldes et der har vært mye olg i trktene

der. På cnkelte steder hr elgen opptrått i f1Okker på 10 til
14 stykker og forårsaket skade på turnips og kålrotfeltene.
Men hadde ventet at den utvidede ,akttid skulle minke litt
på elgbestanden, men det har altsa ikke vist seg å slå til.

Nas'onelh'el en får store tilskudd.

0.R. 18.00.
Nasjonalhje1pen har i den senere tid mottett store tilskudd

fre mr.nge hold. Se,ledes har Haugvik Smelteverk gitt 12.50n
kroncr i tillegg til en tidligere gave. Frr A/S &mther Kjeks-
fabrikk cr det kommet 500 kroner og "Fritt Folks" innsamling
har innbregt ytterligcre 5000 kroner.

Håkon Foss i Narvik å ins eks'on.

0.R, 18.00.
Sjefen fnr Nasjonalhjelpen Håkon Foss og generlsekretemr

H. M. Bakke har vmrt en tur til Narvik. Begge to uttrlte sin
store tilfredshet med det arbeidet som er utfört der. Igår
blc det holdt en stor juletrefest.

G'eno b in en av Elvcrum skal begynne. 


O.R. 18.00.
Planene for gjenoppbyggingen av de nedbrendte strk i

Leire i Elverum er nå ferdige og gjenoppbyggingen kan på-
begynnes såsnart det kan skrffes tremeteriale nokk til arbeidet.

Storc kirkebesök i Wnsber i hel en.

O.R. 18.00.
Fra Tönsberg meldes -t et uvandt stort ant-11 mennesker

besökte kirkene i Wnsberg i helgen.
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Finn Hodt tjlbake

O.R. 18.00.
4-Dct meldes at vår kjendte og dyktigc skbytelöper Finn

Hodt cr kommet tilbake til Norge igjen.Hrn har som kjondt
deltatt i Den Norske Legion. Han kil nå ta fatt mcd treningen
for ulvor slik at ban kan v3er4 i full form til sköyte-
landskampen i Tyskland i slutten av januar.

Aktuellt,

O.R. 18AL,S.
Aktuellt idag var et intervju med dircktör Borgsvik vod

Notodden K-Inssilkefabrikk. Bergsvik opplyste at fabrikken

	

nå lagey_ kg. kunstsilke pr. dag men han håpet at produksjo fl
nen til nes-v, år kan komme opp i 1700 kg. pr. dag. Fabrikken
bedkjeftiger tdag ou 315 arbeidere og 35 funksjonærer og
fbrikken daker et område 1-Å vel 7500 kvadratmeter. Dcretter
gikk han over til å beskrive de forskjellige ting som fabrikken
hav gjort for å lette akbeidernes vilkår. Man haddc planer om

oprette en koloni for alle arbeiderne slik st dc kunne bo
fabrikken som mulig. videre har fabrikken egot innkjöps-

kontor com skaffer arbeidcre og funksjonmrcx forskjellige
matslag så billig som mulig. Fabrikken h'r også en egen kanteen
hvor der servercs suppe to ganger i uka. I to år har fabrikken
scrvert tran til arbeidrne og tilslutt har fabrikken en ntar
plantasjc hvor arbeidere og funksjon-wer kan dyrke alle mulige
grönnsaker,

Verden vi.

O.R. 18.50,
I V6-,V idag var det et kåseri om virkningon av Englands

blokadc av Europa. Det gikk iat på) at for dyeblikket cr blokeden
meget effektiv og da spesiell-c for Finnland. Mon heldigvis
hL,./ Wyskland kommet tilhjelp med store forsyninger til dette
land. Dot lund som står seg best, sa han, CY Portugal som
ennå rkke har innfört bensinrasjonering. Dog der de't n lysere
ut idet Eurcpas gamle kornkammer, Ukraina, igjen er blitt
åpnet for Eurcpa og i sto-y?cntrömilicr drar Europ-w beste bönder
dit for å dyrke opp jorden der. I det helc t-:tt bewrancr dcn
nye orden å utvikle seg midt i kampene og man kunne sc tiden
imtc mcd gode forhå,pninger.
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11 nordmenn (1.5mt til döden o skutt. Alle var frp Stavan er o

ome_n. Dessuten er cWmt til 8 års tukthUs o to til års

tukthus. En ble dömt til 2 års tukthus. Dödsdommene 'aldt for

10's vedkommende spionas'e for En land o medvirken hertil o

for en's vedkommende for å ha hatt et vå enla er. Dommen var

avsagt av den t ske rikskri srett te, ddsdommene ble fullb rdet

ved skyting.

O.R. 21.00.
Den tyake rikskrigsrett har evsagt fb1gen5e dommer over

norske statsborgere:

Praktiserende 1?age
Bokholder
Kontorist

Ler
Handelsmann 


(_21r1 Oftedal
Thomas Fjer. :.
Kar1114 -
Einar
Arnt Pede.uen

Dömt til döden for spionasje til fordel for England,

Tollkontrollör
kkLann
lagerarbeider
Selger

IO.

Georg Helland
Ola Ragnvald Olssn
Martin Jakobsen
John.1 Nilsen
Borgen Be

Dömt til dMen fer spionasje til fordel for England og for
Sabotasje.

11. Smed Georg Fjellberg

Dömt til döden for å ha hatt et våpenlager.

Den norske statsborger Gundersen fra Stavanger ble idömt
8 års tukthus for å ha medvirket i sabotasje.

Videre ble de norske statsborgere Ottestdd og Laugerland
idömt 3 års tukthus for å ka hatt kjendskap til de nevnte
forseelser uten å ha underrettet myndighetene om det. For
samme forseelse ble den norske statsborger Mognnr (utydelig)
dömt til 2 års tukthus.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
For begynnelsen avd et nye året har den danske forening

"Dansk Arbeide" framsatt en plan for framstilling av innen-
landske råstoffer. Betenkning om planen er tilsendt både
riksdagen og regjeringen.

Söndagen var en stor dag for statsbanene. Det var denne
dag som i störst utstrekning ble benyttet til hjemreisen for
alle julereisende. Fra Jylland og Fyen ble det satt inn 6-7
ekstratog.



4,

Nr. 250.

Radiosendin er mande, 29 dosbr. 1941. Fortroli .

N tt fra Denmark. Fortsett.

D.R. 11.30.
Et sterkt hdyvanne i Jsterspen har fnrårsaket store

oversvömmelser på flere steder p. den danske stkyst.

D.R. 20,50.
Det viser seg å være umulig å berge det danske.skip

?rErindringenf som for en tid siden grunnstdtte u Stockholms
skjergård. Bjergingsselskapet som har med arbeidet å gjdre
opplyser at slik som skipet ligger kan intet gjdres og dessuten
her mgn ikke noen pontonger til rådighet. Skipet ligger med
.ikterenden Over vannet.

Utenriksdepartementet meddeler gt to danske skip som
ligger i sydemerikenske havner og 5 som ligger i britiske
hvner er blitt beslaglagt.

N tt fra Sveri e.

O.R. 11.00.
Inatt fldy et fremmed fly innover den svenske vestkyst

og slapp ned en bombe som imidlertid ikke anrettet nocn skade.

D.R. 20.50.
Retten i Ostersund har nå avsegt dom mot de tre ut-

lendinger ng de tre svensker snm stod anklaget for å ha drevet
spionesje som dog ikke var rettet mnt Sverie. To av utlendingene
ble ddmt til 5 wneders fengse1 ng 1 til 1.ars fengsel. To av
svenskene ble ddmt til 5 måneders fengsel og den tredje fikk
8 måneder botinget.

Den svenske bilindustri meddeler at det fra nå av ikke
vil bli anledning til å kjöpe biler i Svcrige uten ved å vise
licnns. Denne forordning er kommet istand på grunn v mangelen
på gummt.

Produksjonen av sukker i Sverige iår kommer opp t ca
206.000 tonn.

Den svenske radio vil nyttårsaften kl. 22.00 sende et
stort nordisk program.

S.R. 19.00.
En kraftig snestorm i det sydöstlige Skåne har forårsaket

store forsinkelser i jernbane og busstrafikken. Det er smrlig
busstrafikken det har gått utover.

Også på jland har snestOrmer forårsaket trefikkstens pe'N,
landeveiene.

S.R. 22.00.
Sjefene for det forskjcllige forsversetater har sendt

nyttårshilsinger til sine personPler.

Stockholmsdamperen Diana er grunnstdtt utenfor Trelleborg.
Bergingsdamper er gått tilstede for å se om noe kan gjdres.
Skipet ex på 1870 br. reg. tonn.



5.

Nr. 250.

Radiosendirwer manda 29 desember 1941. Fo:”troli

Hele Norrlands P'elltr.:

Til en begynnelse frisk, senere
noe avtagende bris. Stort sett oppholds-
~ og noc

Moderat vind. Noe sne enkelte
steder. Kolderc.

Vmieldiwer:

S.R. 19.15.
Vestkusten:

vvvvv  VVVVV vvvvv
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Lier ,ir sk;ttefrihet for logio=cr.

O.R. 18.00.
0rdf3reren i Lier har bestemt at all kommuneskatt skal

strykes for soldater i Waffen SS og i den norske legion.

Brennevinsrsjonene uforandret.

O.R. 18.00.
forbinnelse med visse r;[kter om at brennovinsrasjo-

nene skulle nedsettes etter nyttr, opplyser direk-Uir With at
12sjoncne vil forbli uforndret i januar.

Kristians=d kommunes funkljonTerer får

O.R. 21.00.
ristiansand byting har i 2nledning byens 300-rs

jubileum gitt kommunens arbeidcro og funksjo=or gratiale.

Nasjon1hje1pen får bidrar.

O.R. 21.00.
A/S Vigolnd Bruk har i tillegg til tidligere 25.000

kr. skjenkot ytterligere 12.500 kr. til Nasjonalhje1pon. Og-
så =dre bedrifter har gitt betydelige belp.

Kritikk i London over :».ca'onen .cot WIö .

0.F. 21.00.
ret er delte meninger i London oyer berettigelson

av det siste britiske overfall p4 Norge, meleder svenske
korrespondenter. S=.er1ig i Daily Hail kritiserer en britisk
kaptein aksjenen på det storkesto og spör hvilken militsr
verdi den har i denne tid.

Te1emarks keraroal sk21 utyides. 


O.R. 18.00.
.ikerarealet i Telemark skal utvidos med 2800 dekar

i neste år.

Smån tt fra Norp.e.

O.R. 18.00.
X.R. Lars Bråton, davokter i Nordmarka, er tildelt

Selskpcts for Norges Vels me.;ialje for lang og tro tjencste.

O.R. 18.00.
Sognepresten i Sandar moddeler at hy-,1f2nger Hans

Goorg (Hausberg Haust?) ikke er a.vgått ved &iden -,lat12n-
det som tidligere meldt, men cr tatt tilfange.
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O.R. 12.15.
En fors3ksdriver har fg-tt9 hl. sild p& feItcne vest for

Bergen. Det ble ikke sett hval.

Bankfisket og kystfisket fordvrig har v-ert hindret av
drlige fiskeforhold siste uke.

Landbruksmoldiner.

0.E. 12.30w
foruton k2,1rot og cpler var det lite eller ingen grönn-

saker cller fruk-b p. markedet i Oslo idag.
kjötti1f3rs1ene er skr-:11c for tidon. jul kom

det dcrimot ikke s?1, lite, s det skullc ware hoe tnn.e p4
rundt i husholdnLagene.

Det or ikke fastsatt noen nye forordninger eller pris-
endringer i romhelgen.

ikonomisk Ukemelding. 


O.R. 12.20.
Manglende meldinger gjJr det umulig trekke fram

karaLkterisercnde trekk fra det konomiske marked i juleuken.
Vareb,5rsone har v3rt rolige og ogs b3rsene ellers viser
lite a interesso.

I US aAslår man hvetehö'sten til h ligge ca. 17%
over resultatot ifjor.

Berlins T33re hr hele uken vT3rt hevdet. Seddelomli-
pet cr kemmet opp i 18 milliarder M mot 14 milliarder M
for et siden. Stockholms B3rs har Irert ujcvn, KO'benhavns
ökendo os' i'mstordams mere rolig etter et sterkt fall vcd
krigsutbruddot i nten.

Oslos fendsb3rs haddc bare to notcringer i uken som
gikk. P. aksjob3rsen steg hval endel, men industriaksjer
var ujcvne.

LIztt fra Danmark.

D.R. 17,35.
Det danske handelsdepartement har fra og mcd 1 jan.

1942 utstedt forbud mot omsetning av kaffe, te og
Det vil senere bli tatt bestemmelse om hvord,,,m do best4ende
lagre skal utnyttes.

D.h. 17.35.
St:taladiofonien meddeler at H.M. 'Congen vil tle

nyttrsdPg kl. 19.00 (18.00 BST) i kringkastingen.

D.R. 17.35.
Danmarks folketall er i det forlöpne ).r..steget med

31.000 til 3.865.000. Utvandringstallet v,".2? 0 mot 1000 do
tre foregende 4r.
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Nytt fra Danmark.

D.E. 11.30.
Tee-t dmske poststyre meddeler et det ikke lenger kan

sendes 1uftpost til de syd-amerikrmske stater.
Til land utenfor Europa kan det n bare sendes luftpost

til ,siatisk Tyrkia, J=rene, Medeira, Dc Cap Verdiske 5ylete,
Italienske, spanske og prtugisiske besiddelser i Lfrikal Yemen
og et par ,ndre arabiske st:eter.

D.R. 11.30.
Kdbenhavn Kommune beskjeftiget igr n=ere 5000 mann

med snerydning.

D.R. 11.301_
Ved Irhus Universitet er detopprettet et professorat

i kirkehistorie

D.E. 20.55.
Fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for om- -

setning av fiskeredskaper. Tillatelse for kjöp m innhentes
pforh4nd hos depertementet.

Nytt fra Sverige. 


S.R. 19.00.
Sverige har rrå,' innfört rasjonering av tekstil-

varer og kl-er. Forordningen tr4tte i krft ikveld kl. 20.00,
for at kjöpmennene skal f tid til oppgjöre legrene ble
det videre utstedt selgsforbud til 6 januar 1942. .

Rasjoneringen som skjer etter punktsystemet, omfattex
bde nye og brukte varer. Voksne menn f!".r kjipe for 120
poeng og voksne kvinner for 110 poeng i en raSjoneringsperi-
ode som rekker til 30 juni 1943. For barn o.l. vil det bli
utstedt s-erlige kort

Til eksempel kan nevnes at en mann for sine kort kan
anskaffe seg fdlgende:

1 dress, 1 par sommerbukser, 2 skjorter, 1 pyjamas,
1 trdye, 2 underbukser, 3 par sokker, 1 par vanter, 1 bade-
bukse, 1 par sportströmper, 5 lommetbrkleer og noe sengetdy.

Varer av silke og kunstsilke er undtatt fra rasjo-
neringen. Sytrd kan ogs selges fritt.

Noen skorasjonering er ikke IÅtenkt.

S.R. 22.00.
Brendselskommisjonen Har iverksatt en opptelling

av Sveriges forr4d av trekull. Oppgaver m4 innsendes in-
nen 6 januar. Videre har koffimisjonen forbudt transpert av
trekull fra visse omrder til et annet.

Handelsdepartementet har i to forordninger fast-
satt nye regler i forbinnelse med omsetningsskatten.

S.P. 19.00.
Den svenske riksdag avsluttet idag sine mdter for

1941 ved en enkel hdytidelighet.
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Nytt fra Sverige.

S.R. 19.00.
Kontreadmiral Lindstr3m ble i statsrd idag bevilget

avskjed i nde. Samtidig ble han utnevnt til viceadmiral.
Til sjef for Jstkystens forsvar er utnevnt sjef for

sydkystens forsvar kontreadmiral Simonsen. Til sjef for syd-
kystens forsvar er utnevnt sjefen for kystflÅten kontreadmiral
Ahrensvtird; og til sjef for kystf1ten etabsjef,imarillenkom-
mand3r Ekstrand. Kommandör Ekstrand ex samtidig utnevnt til
kontreadmiral.

S.R. 19.00.
Telegrafstyrelsen har forh3yet rikstelefon- og rikste-

legrafavgiftene. Abonnementsavgiftene er derimot ikke forlWyet.

S.L. 12.30.
Landsfogden i jstersund arresterte idag en utenlandsk

sttsborger for spionasje ikke rettet mot Sverige. En annen
utlending ble arrestert av Stockh olms politi siktet for samme
gorbrytelse.

S.R. 19.30.
I en artikkel om Finnlands utenrikspolitikk i 1941

skriver Helsingin Sanomat bl.a. at intet kan bryte de bÅnd
som binner Sverige og Finnland sammen.

D.R. 11.30.
Den svenske samarbeidskommite for de nordiskp land

har henvendt seg til regjeringen for f4 tillatelse til
sende kl?er til finnske barn.

VE,rvarsel. 


S.R. 22.00.
WInernomrPtdet og
Bohusl5n:

Norrlands fjelltr.:

Svak vind. Noe sne. Kaldt,
senere noe mildere.

Svak vind. Sne flere steder.
Uforandret temperatur eller
noe mildere.

vvvvvv  VVVVVVV vvvvvv
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