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pe2kringe_glenoppbycPingen av He,u,Ysbygd.- _

O.E. 18.40.
Oslo radio bragte ikveld en reportasje fre Haugsbygd

hvori det forekom endel interessante opplysninger om.gjenopp-
byggingen etter "branden eller 3deleggelsene" ifjor .

Kringkastingens representanter overnattet på Klekken
Gjestgiveri, som nettop er gjenoppstått i ny skikkelse. Det har
nå fått navnet av turisthotell, og har plass for flere gjester
enn tidligere. Ialt finns det i den nye bygning 56 soveverelser
mot- tidligere 40 9  og man kan i n3dsfall klare ca. 100 gjester.
,11e v2re1sene har koldt og varmt vann, og de fleste har dusj.

Etter hvad sistrene Kronborg, som eier stedet, opplyste,
begynte man med planene for gjenoppbygging allerede 8 juni
ifjor, men det ble ingen fart i arbeidet ftir i august. Da ble
oppgaven 6verdratt arkitektene Havslev og Lindgård, og disse
bestemte seg Tor å oppföre hotellet i ren Ringeriksstil uten
anvendelse av t5mmer. Materialvanskelighetene had naturligvis
der som ellers sjort seg meget merkbare. Det lyktes imidlertid
å skaffe panel fra byedens dampsag, og arbeidet er n som sagt
praktisk talt ferdig. De f3rste gjester rykker inn imorgen
ialt 85.

.1,1n)ler har man anskaffet ved å vre ute itide, men ut-
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tatt ea. 100 takster, så det var ikke helt få hus som var
skadet. Ikke alle trivdes riktig ved å flytte inn ix nye
hus, men det er det jo ikke noe å gjire ved. Oppbyggingen .
ble-en.langtekkelie affyre ved mangelen på materiAler.
Föxst tok man fatt-på uthus.ene, og så gikk man iår over
til å interessere seS fox hovedbygningene. Meset er nå gjort,
men man kan ennå se manse mindre oppbyggelige .brandtomter.

7eportaSjen ble avsluttet med et bes3k på Setrang
Gård hvor fj3set og uthusbygningene er helt nye. De vri-
ge, hus, ble ikke skadet, men besetningen brendte inne.

Nettot sp3rsmål2t om fo-i:1132 av besetningene har
vert et kikkig problem: vert ndt til å om-

. 1egge deifter i denne to.releee ; eg OIe Martin Setrang
ha h klart å lJkai:fe toxel3b.22 naut og

et par voksne hester, :Irrieeholdet h.ex han måttet giOpp.
tok bygdens felk 5delegselsene med• fatning,

og sturet ikke lene, etiue: at de hardde fått greie
på st de ville få erstatning. Til å begynne med brukte man
Lånetcassen fir ian hadde,fått ordnet seg med Krigsskade-
tryJen, oge nrte uteene e;å hurtig som Mulig.
Vå:rwire giY. lettere enn mL ein.histen had-
de de fleste _4nttordret set Et par man fra sentraladministra-
sjonen i 0io hadde ydet =erkst stöt.to, og,Ride Kors hjalp
til rried forekejllige slags innkyip som såkorn o.1.•

Alt ialt er forholdene nå ganske tilfretsstillende,
og histarbeidet har gått mer og mindre som vanlig. ren om-
legging i driften som fornyelseav,besetningene har medf5rt,
h.per man vil rette på seg.
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?yskerne fOrs3ker i.gjen f9t tak i de norske skip i G3teborg. 


S.h. 19.00.
"Norske rederier inng idag nye innstillinger til Göta

Hovrtt angende boslagleggelsen av de ti norske skip i.G3te-
borge havn.

Ogs i forbinnelse med et norsk motorskip som ligger
opplagt i Ljungskile, f3res det forhandlinger.

Den store hirdm3nntring i Oslo.

0.F- 18.00 & 21.00.
Det store hirdm3te i Oslo, som skaI finne sted 13rdag

og söndag, ble innledet idag ved ankomsten av "tusener" av
hirdmenn, som ble innkvartertp forsk411ige forlegginsste-
der - Uranienborg SkoIe, Tu.rnhallen o.s.v.

Stevnet begynner imorgen formiddqg med en oppmarsj p4
Frogner Stadion. Kl. 11.45 (BST) marsjeres det gjennom byens
gater, og kl. 20.30 arrangeres det en kammertaften med dans.
• Etter en flmforestil1ing sndag kl. 8.30 skjer s hoved-



oppmardjen til Universitetsplassen-kl. 11.00 hvor Vidkunn
Quisling taler. Kl. 13.15 defilerer hirden for ham.•

lr:ringkastingen:bringer 1Hrdag kl, 18.15 et tre kvarters
opptak fra. Frogner Stadion med talene av Orvard Sether og Gul-
brand Lunde. Söndag kl. 9.15 gis det .en reportasje, og kl.
19.10 igjen ct gramofonopptak fra mkistringen p. Universitets—
plassen og Vidkun nuislins

Nytt bondotidskrift. ".11y_Jord".

0.I. 11.30 & 18.20.
Et nytt bondetiJskrift med titelen "Ny Jord" sendes

idas ut for f3rste gang. Tidskriftet vil utkommc hver 14-de
das og vi1 bli sendt til alle norske b3nder, antagelig i ca.
200.000 eksemplarer pr. wns.

Det firste hefte er meget rikt tllustrert og flott
utstyrt mcd en rekke interessante artikler bl. a av "mini-
ster" Fretheim og Aukrust. I hvert hefte vil det bli faste
spalter som; "B3ndene har ordet", SP3rsm1 og svar", "LoV
og rett" o.s.v.

Pritz Ihlen opplyste i "Verden og Vi" at tidskriftet
vilde f til oppgave lette b3ndene i deres arbeid for lan-
dets selvbersing. Ved artikler vilde mr:n.behandle de fleste
problemer som kunne oppst.

Julegaver til "-w§,re (Yutter" i Vaffen SS.

0.:E. 13.00.
0310 radio minnet idag igjon om oppforiringen til

sende julegaver til "vre kmpfoller i SS:
Guttene 1Åpet. de kunne feire jul sammen, og alt

slgs lesestoff og skrivepapir f.eks. vilde were kjrkom-
ment.

Kan mt-te imidlertid w3re oppmerksom p. at denne
oppfordring kun gjT,ldt de norske i 7affen SS og ikke i
den norske legion.
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Ing. Preuthun svarer London.,

O.R. 18.30.
London EnigrantradlorL.E.R.!
Prcuthun begynte sitt s'kaldte cvar med disse ord, men

s. for5vris sw3rt lite utenom det vi gjengir.nedenfor.
En f ndt at LER hadde hatt lite au interesse den fore-

gende uke, og at man i denne uken hadde sl5ifet halvparten av
dette ingenting. Muligens hadde man lagt om propagandaen om
Sovjett etter inntrengende adv:-,rsler fra Frihetsenderen, og
bliÅt mere pessimistisk, men fra Bostonsenderen 15d det frem-
deles de vanlige forsikringer om gullgrubene i Ural o.s.v,

jksnevad hadde i den senere tid ustanselig v%rt i ilden
meget forn3id over at LER nevntes s ofte i norske aviser. Han
fortalte fra Amerika og om produksjonen derborte, men han td)k
feil hvis han trodde at Tysklands krigsproduksjon var stanset
i sin utvikling. Ellers Var han en ulv i frek1-3r. _

Jagerfondet i London hadde begynt mcd en ny reklame
med salg av små. hefter om Churöhill o.s.v, for• penger
kassen. K::.nksje var det en ide om man ogs begynte utgi het-



ter om emigranteneS spennende opplevelser.
I denne forbinnelse refererte forövrig oh.ncke jonas-

sen til sine besJk i en norek flygerleir. Hallo, Hallo, sa han.
Her ser vi noen norske flygere i sine bl uniformer. De stirrer
mot•luften begge to. Snart forsvinner de som to svarte prikker
i horisonten på vci mot fienden. Vi har et levende tnntrykk
hvem.fienden er.

Sonancke Jonassen betener ogs.å de norske fallskjerm-
jegere som 3rner og gribber, som om dager', uker eller ‹:/. en-
gang vil komme seilende ned i7ra luften. Herre Gud, Jonassen.
Vi venter dere hverken på år eller dag.

Preuthun fortalte at han hadde lest LER for et
halvt ?Ir for om mulig få greie på emigrantenes 3konomiske
operasjoner, Men han hadde m'Yttet gi det opp. Budsjettet
f-.eks ble oppgitt i kroner hvilket gjorde,det hele meget
.vanskelig. En ting hadde han imidlertid fannet ut. H)3ren
hadde mttet koste omtrent 30.000 kr, pr. mann.'Stort mer
enn et par tusen fntes det vel neppe. Inntektene var det
heller ikke mulig.å få noen hel oversikt over, selv om de
nok sikkert skrapte til seg det de kunne, Forivrig var det
merkelig at det'skulle betales skolepenger til kursene der-
over. De h5ie herrer med deres sikkert gode utkommer, skul-
le ha kunnet ordne opp med det.

For fylle de siste 4 minutter av sin tilmlte tid
1:), 10, gikk Preuthun s over tale om arbeidskonferran-



sen i  US,  hvorfra det ikke forel noe nytt, og endte med
en kw.t bemerkning om mobiliseringen av kvinner i

Forordning om kornavift til statskassen.

0.h. 21.00. (Utydelig).
Ved foroldning av 20? oktober 1941 skal det fra 1

november bet.:les en avgift på korn ti1 statsassen.
(Tier kunne ikke oppfattes)..
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Sport.

0.L. 18..15 & 21.00.
sin ukentliee sporsoversikt opplyste Storm S3rlie at

keppsjengeren rgil Romberg Andersen hadde vist sin klasse i kon-
kurensen utenfor Berlin. Han Vr. blitt nr. „2 etter sveitseren
chwab, og hadde passert den tyske.mester.

S3rlie fortalte videre at det norske "representantlaget"
fotball halde kommet meget godt fra det i kampen mot ̂ rehtmacht.

uttene hadde derfor reist med godt mot til Tyskl,and, og var
ikveld ankommet til Berlin.

Ellers var det yrende liv i Nordmarka idag med fullt opp
av og ishockeyspillere pg alle vann. uttene" vilde nok
fors3ke g ta det fors:3mte igjen. Imorgen vilde det ogsg bli en
storm3nstring p Tryve,nn stadion. "Oslo Sk3yteklubb" har for-
lanst at samtlige skytel3pere skal.m3te.,

Bokserne og bryterne er for tiden i full trening. 1Tor
ges Idrettsforbund har naturligvis tatt seg av oss denne sak,
og sender i den narmeste fremtid en representant til bryteklub—,
bene for g gi gode.rgd og vink. Dette er noc det gamle styre
ikkEekunne gjöre.

Tilslutt nevnte 53rlie at hopptreningen ble drevet med
liv bg lyst i Pers15kka ved ongsberg. Mange av de kjendte del-
tok deriblandt ogsg "verdensmesteren". Hvem det var, nevnte
han ingenting om.

HalfdanChristensen til K3benhavn.• ---

O.R. 18.00.
Det fongelige rheater i :3benhavn har innbudt Halfdan

Christensen g komme til Danmerk for g sette iscene Ibsens
skuespill "Jon Cebriel Borchman. Stykket vil entagelig bli
oppfört i slutten v j nuar.

Hedrum fg,r eget kommunelokale.

0.F. 18.00.
Ordflreren i Hedrum h'r na slgtt igjennom elle betene

keligheter og bestemt et herredet skal fg sitt eget kommu-
nelok-le, en sak det har v3rt arbeidet med i menge gr. Det
er meninsen g kjöpe .vre N'nset Hovedgrd for formglet.

I Vgle planlegges det t bygge to folkebed os It sko-
lebed, meldes fra Larvik.

.15Itt fr Island.

D.L. 11.30.
A.P. melder fra Isl:nd at Jonassens koalisjonsregje-

ring igjen.har overtatt regjeringsmyndigheten etter at re-
genten her ,nmodet derom og det cr truffet en ordning mee pris-
regulering.
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.N tt fra Danmark.

13.00.
Snestormene har rast voldsomt ovor Nord-Jylland og skapt

store trafikkvanSkelighoter. Skagen har vrt h4rdest rammet med
hundreder av nedb14ste telegrafstolper. I HjJrring gikk snedri-
vene opp i 10 meters

0.R. 13.00.
4 danske arbeidere er idømt fengselsstraffer fra 1 4r

og nedover for 4 ha spredd kommunistisk propaganda.

N tt fra Sverige.

S.R. 19.00.
F31gende varer beslaglegges fra idag:
Asfaltpapp, trepapp o.l.
Skrot av jern, og
Visse metaller og legeringer deriblandt alluminium, anti-

mon, bly, tinn, magnesium etc.

Det er ogs4 utstedt en forordning om deklarering av alle
slags sm3remidler.

Endelig er de vedtatt 4 forh3ye prisene p4 Eaux de Vie,
cognac og 'rhisky fra imorgen.

S.R. 19.00.
Svenska UtenrikSdepartementet meddeler at det'ikke er

sluttet noen avtaler om fritt leide for Transatlantiques skip
"Stockholm" som for tiden bygges i Italia.

S.R, 19.00.
fiskere fra hön3 p4 vestkysten er omkommet under

snurpefiske utenfor Hanstholm p4 Jylland. P??ten deres "Val-
borg" sank, men den övrige besetning blo reddet.

S.R. 19.00.
Uppsala-studentene oppvartet idag kongen, som holdt

en tale til dem.

Nytt fra Finnland.

D.R. 11.30.
I forbinnelse med utenriksminister Gfinthers tale

under utenriksdebatten i den svenske riksdag ig4r, skriver
Helsingin Snomat ± at man i Finnland notere'r med tilfrets-
het Sveriges sympatiske holdning.overfor Finnland.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Nytt fra Nor e.

O.R. 0.45.
Direktören for Rasjoneringskontoret i Norge, Nikolai

Skei talte igår på et möte i Foreningen for Norges Vel i Oslo.
Han sa at Norges matsituosjon vax alvorlig men kknne rettes på.
".t,ftenposten" skriver i sitt kommentar: "Våt matsituasjon er
sikret på papiret. Nå står det bare til de enkelte produsemter
og konsumenter å påse at den blir benyttet riktig". Avisen til-
föyer at Norge er ikke tilstrekkelig selvfnrsynt og må for
å kunne leve ordentlig stole på forsyninger fra Tyskland.
"Fritt Folk" skriver: "Alle i dette land vil gjöre vel i å ta
seg Skei's nrd ad nota om at ingen i landet bör mangle noe hvis
matvarene blir rettferdig fOrdelt.." Direktdren kom også med andre
2pplysninger; hon beviste utenom enhver tvil et de tyske militre
cutoriteter ikke hadde tatt fnrdel av sine rettigheter, fast-
satt av Haagkonvensjonen snm tilleter okkupasjonsmyndighetene
å leve på det okkuperte landet. Den del av vår matproduksjon
som tyskerne hor rekvisisjonert belöper seg bare til mellom
2 og 5 %. Dette skulle for alle tider ta livet av de rykter som
forteller at tyskerne ikke bs.;re spiser opp ll vår mat men også
rekvisjonereT mat fnr eksport til Tyskland." "Morgenposten"
sier: "Det er nddvendig for alle loyalt å hjelpe autoritetene
og strengt holde seg til de reglementer som disse utsteder.
Avisen tilfdyer at det ikke er grunn til å tvile på tyskernew
uttalelser nar de sier ct det de leverer til Norge overstiger
det som de forbruker. "Nasjnnen" sier: Matsituasjonen såvidt
angår de viktigste levnetsmidler .er slik at vi behöver ikke sulte
hvis vrene bare blir rettferdig fordelt.

N tt fra Danmark.

O.R. 06.30. På tysk.
Claussen, den danske N.S. leder uttalte i Fikl'agen at

det nye Europa vil skape en dkonomisk enhet. Tyskland vil når
seieren er vunnet begynne på et storslagent programm av
ökonomisk reknnstruksjon i Europa.

D.R. 18.00.
En islands film som var tatt npp för krigen skal den

lste november framvises i Esbjerg.

Under en voldsom snestorm i Vendsyssel, Jylland ble
40 av 300 transformatorer i dette distrikt satt utx -v funksjon.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Hirdensetter sitt preg_11 Oslo.

3500 hirdmenn fra.helelandet mnistrer i Hovedstaden.•

Fra klokken 18.15 til. 19.00 sendte Oslo Radio en repox,
tasje fra "den store hirdmönstringen" 1.0slo i bededagshelgen.
Lytterne fikk f3lge "de kjekke og stramme nordiske typer" fra
deres ankomst til Hovedstaden,så å si inn i sengene, til
spisebordene, i gatene, i teatret og marige andre stedex. Og
'over alt oppförte guttene seg meget pent Og var verdige rep-
Tesentanter for det nye Norge. Og ever alt fulgte byens inn-
byggere dem med begeistring og forundring.

Moroa begynte på Oslo üstbanestasjon klokken 10.56 tors-
dag kveld. Hallomannen var der nede for.å motta.Bergenstoget.
Ikke lenge etterpå kommer toget inn på stasjonen. Det ex
mange folk på stasjonen, og de styrter fram for å.hilse på
'slektninger og venner blant hirdmennene,

Vi får höre at det blant hirdmennene er en.far med to
s5nner. Videre er det vanskelig å si hvor, mange det kan vmre
da en hel del av guttene er kommet på underveis Det er hird
fra Bergen,' Gol og Voss og mange andre bygder, Felles for
dem alle er at de gleder seg til å mite hirdkamerater fra
hele landet.

. Bergenshirden kemmer nå marsjerende, (Lytterne kan höre
' 'dem synge og trampe.) De går til innkvarteringsstedet. - Merket
sluker baktroppen, men mankan fremdelea 14re dem synge,

Det er bededags morgen i Frimurerlosjen. En stor del av
hirden er samlet der.

På spirsmal forteller en at han har sovet godt i natt. En
annen, som er fra Raufoss, synes det er festlig. Han befinner
seg nettopp i det huset hvor.han ofte har insket å komme. Det
eX festlig å kikke opp i ljsekrona og, tenke på alle de spökel-
sene som har vært her fir. Kanskje sitter de nå borte i Lon,
don og hörer på.

På spn•smål om han hadde hatt noen opp1evelse på reisa
til Oslo fortalte en annen at han hadde spist middag på "Vic-
toria" på Hamar og gåttkjött.

Til slutt fikk vi hire stemmen på en fra Værdal. Han ble
spurt om det var mange hirdffienn på hans kanter, og etter lang
betenkning svarte han: to hundre.

Det er fremdeles bededags morgen, men nå er vi igjen
på Oslo stbanestasjon. Det er hirden nordfra som kommer.
Fbr toget kommer forteller hallomannen at det cr hird i alle
gatene i Oslo i dag. Man kan trygt si at hirden preger byen. .

"Heil og sl, det er Kringkastingen. Hvor'kommer dore
2ra?"

"Fra Hamar."
(Fortsatt.)
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"Heil Og sæ1, hvor kommer De fra?"
"Fra Lillehammer."

Deretter stiller hirden på
a-& st88johen.. 'Det.er kraftige,
er Vakre gutter.

Av andre aprsmåI' (men det
gikk det fraM at en va,r fra Lem
og'stist på toget nedover), tre
nes og to fra Hammerfest.

•

fire geledd for å marajere ut
kjekke nordiske typer, 1Jet

var ikke flere "heil, og sæl")
(han hadde hatt niste med seg
var fra Vads, to fra Kirke-

Nå marsjere hirden ut Man kan se fane etter fane. Det
er straMMe kjekke karer med aolkorsbanneret flagrende mot den
grå himMelen. Det er alle typer av nordmenn her. Det er:et
nytt Norge som marsjerer forbi. Nye avdelinger kommer . . .

Fc-,1keky5kkenat:. En rekke. hirdjenter har det travelt med
å lage'smbrbrö'd:

Og sannalig,, midt oppe i all traveiheten•treffer vi
stabsjefen,:OrVar

"Heil og al, stabsjef. Fornöyd?"
"Ja visst er jeg forhöyd., Hirden er kjekke karer." .
Stabajefen hadde ellers holdt en ta1e for hirdjentene og

bedt dam kjeMpe såmmen med mannen-for dat nye kårge, og ikke
som tidligere mot mannen.

stabsjef, tror De denne representasjon av landets
kjekkeste Ungdom kommer til å gjöre inntrykk på hovedstadsbe-
folkningen?"

' "Jo, det må vi tro. Den må da tro hVa, den selv ser, og
ikke bare tro hva den.hbrer.":

Og bå g4.r stabsjefen.VI.dere flgt av sine adjutanter.

Kokken forteller at' det biir kjöttkakar på stindag. Til
frokostog aftens får hirdmennene smörbröd med.honning og godt
amör.

Så beaker vi'noen damer som holder på å pakka smr. Det
er en hel rekke damer. .

"Og plutselig snakker:de ikke - kanskje fordi vi kommer.
inn."

En av damene forteller at det går fiht. De har fått i
oppdrag å bespise 3000 mann. Alt ma veies - hver eneste pakke.
Damene er ellers sv.wt fornöyde med arbeidet. Det går, med liv
og lyst.

Her er vi i et ller annet HU.s. KUnne ikke oppfattes
hvilket.

En hirdmann fra istfoll blir spurt om alle slektningene
hans .er med i•hirden.

'"Nei, ikke enda, men de kommer nok med snart."
En telemarking forteller at det er mange med i tredje

hirdregiment i Telemark. Særlig i det siste har det vært stor
oppslutning om Quisling i Telemark. "Befalet er kjekke karer

(fortsatt.)
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Hirden . . (fortsatt.)-

som heilhuga går inn for Nasjonal Samling."
En Ilesunding får fölgende sNrsmål:
"Har De inntrykk av'at jössingene er redde for dere i

hirden?"
"Ja, det ex sikkert."
Et medlem av regiment 5, sveit 4, TrUndelag forteller

at hirden har stort oppsving der nå. I Sör-Tröndelag er det
alt i alt 300 bondegutter med i hirden.

En gutt fra Lier forteller: Det begynner å bli en del
med i hirden i Lier nå. Mange har dog.xeist ut, til Regiment
Nordland og Waffe SS.

En Narvikhird; som.har hatt god reise trox at hirdmönst-
fingen i Oslo kommer til å gjøre inntrykk på 4össingene.

En hird fra Tromsö vet at N.S. snart vil seixe og at det
da vil bli .bedre tider i Norge.

Det er en til fra Ilesund. Hallomannen kan se han er i
og spor:

i'Mange.med fra politiet.i Ilesund?"
baxe to stykker."

"To stykker men det er vel ikke så stort politi der
oppe.!1

'En grdbrUker fra Nordmöre forteller åt det ikke er så
mange gardbrukere med der enda:, men "(le kjem etter kvart."

13,g til,slutt er vi i Nationalteatret. .Hallomannen her
hörtes'ut til å vare jivind Mehle:

."Vi er i losjen. Kan se ut over den skjönne ungdow som er
eamlet i teatret i kveld. Det er ikke den gamle dbgeniktung-
dom, men kjempende ungdo41. Det.er virkelig folket som hr kom-
met i folkets teater i kveld.

Det er "Geografi og kjærlighet" som spilles, og ustanselig
lyder applausen for åpen scene. Dette er_utvilsomt en av de
störste aftener i Nationalteatrets historie.

Teppet gikk ned.
Alle er i uniform, fra överste benk i amfi til orkester-

plass. Og dette er likevel bare et utvalg p halvannet tusen
av de tre og et halvt tuaen som er kommet til byen. Det er
en herlig ungdom.

vidt i frontlosjen haw stabsjef. Orvar Sæther tatt plass. De
to store losjer som er nærmest scenen er fulle av hirdmenn. De
ble tidligere kalt kongelosje og fremmedlosje, men egentlig
buxde man ha kalt kongelosjen for fremmedloajen, for den ble
bygget for en ovenske og senere brukt av en danske. Menden
ungdommen som sitter der nå, gir löfter om en ny framtid for
NoxSe.

Heil og sml.w
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Det har vært meget vanskelig å hbre Oslo i dag da Jelby

kortebölgestasjon ikke har vært i virkabmhet-hele dagen.

Mellombölgene har vært meget utydelige å det er derfor

bare få meldinger vi har fått med. De to siste.nyhets-

sendingene var praktisk talt uhörbare på'mellombölgene.

Da forannevnte hirdprOgram ble sendt, virket langbd1gen

ganske bra, men bare for å forsvinne igjen senere.
•

Stabsjef Orvar S'sther og "minister" Lunde taler til Hirden._
•

Det eneste referat Oslo Radio ga av Sthers og Lundes
taler i dag var en kort omtale av m&istringen på Frogner
Stadion i formiddag som ble gjengitt i alle nyhetsutsendingene:

Oslo står i dag heIt i hirdens tegn. Klokken 10 i dag
fant avmarsjen til Frogner Stadion sted, Taktfaste kolonner
marsjerte gjennom gatenej og mange mennesker hadde tatt opp-
stilling for å se på.

Stabsjef Orvar Sther åpnet mönstringen og holdt en ild-
full tale.. Etter,stabsjefen talte"minister" Lunde. Også han
påpekte hirdens store:orpgave. Dessuten'holdt han et kraftig
oppgjör medex-kongen og emigrantregjeringen.

. Dagens program slutter med en kameratfest i klekken 20.30
i kveld. Stabsjef Orvar Sæther skal holde talen.

Fiskerimeldin .

.Fra Haugesund foreligger det ingen melding.
Fra Bergen meldes det om noen fangster med blandingsvare.

, Ingen me1dinger fra Ålesund.
Fra Uthaug telefoneres at det er fanget 1100 hl. småsild.

,.Banke- og det.övrige kystfisket:
förste partier hummer er kommet.til Bergen etter at

dette fiske‹er,begynt i Hordaland.

Landbruksmelding. 


Det ble först sendt en ny påminning om at innmeldelsen av
korn til Statens kornforretning må skje straks. Begrunnelsen
tar at landets kornbehov i år vesentlig må dekkes med norsk
korn, derfor haster det.

(Fortsatt).
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Tiandbruksmeldin . fortsatt)

Det er satt nye maks, priser på strfor. For upresset
höy er det satt fölgende priser:

I Syd-Norge kr.12.50 pr. 100 kg.
I Nord-Norge kr.13.00 pr. 100 kg.

Med Nord-Norge menes fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Prisene gjelder for stråfor av vanlig god handelskvali-
tet. Bestemmelsene innholder særbestemmelser for stråfor
levert direkte til den tyske vernemakt.

De nye priser trer i kraft straks. Gamle lagre må dog
selges etter de tidligere priser.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
En helt ny yernepliktsiov ble lagt fram i Riksdagen i dag.

Ifölge den skal Övelsestiden utvides til 450 dager for samt-
lige forsvarsgrener. Hvis den utenrikspolitiske situasjon
forlaner det, skal regjeringen kunne beslutte at en eller
flere beredskapsmnbvrer avholdes.

S.R.22.00.
Frivilligbyrået for Finnland opplyser at frivillig Sven

Magnus Carlsen födt 1915, fmlt ved Hangfronten i går. Vedkom-
mende deltok også i vinterkrigen.

Direktör C. Otterström i Melkesentralen har på et möte uttalt
at den nåv=ende innskrenkning av melketilförselen til Stock-
holm ikke innbrer noe annet enn en tilbakevendelse til konse-
sjonen av 1929.

D.R.11.30,
Den svenske finansminister har innkalt sakkyndige til å

undersnce mulighetene for skattelettelser for barnerike fami-
lier.

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
I dag ble den danske bokuke innledet. Den skal sprede

kjennskap til klassisk og moderne dansk litteratur.

D.R,11.30.
I kveld mörkelegges Danmark klokken 17.45 dansk tid.

4.
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Tilleyg til U7FTETSOVZRSIKT Nr. 19-

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

RadiosendinlYer fre.daL31 okt. ll4l. Fortrql4g.,

Norr.:e,

15.00.
I en tale over Oslo radio av politiinspektør (C.S.

Steffensen?) med titelen Politikk oL konstitUsjon, minnet
foredragsholderen ILa, om jødeloven av 18142 03 erklaerte at
denne lov muligens vilde blr gleninnført i srn Origihale form.

Han festet osaa op)merksonheten Paa det fa'itum at
gaardsvolds rer,jerrng hadde krenket artikkel 112 i Grundloven
i 1-38 da den bestemte se- for aa bli sittande ennaa et aar.
X-reEjerinEen hadde derfor ingen rett til aa hevde at den
handlet aa vegne av det norske folk. Hvis kogen og regjerinren
t'orlot lcndet i tidliEere tider valgtes det bestendig ee nytt
styre.

Taleren angrep forSvrig Nvgaardsvolds regjering for aa
ha neglisjert Norges forevar, og-for frirst aa ha mobillsart
etteret de -if_est betydgige b-er alierede var inntatt.

Selv de mest glødnde beundrere av Englend kunne ikke
si at det var Nasjonal Sr;mling som hadde krenket grunnloven
fSr kriEen med Tyskland. Paa den tid var det det (amle regime
som bestemte alt, og folket vai al.tfor lat til aa-bry seg om
hvad som hendte.

grunnlovskrenkelsen ble ellers ikke gitt den eublisitet
som den egentlig burde ha hatt. 2ressen varhelt i hendene paa
ka-italistene og jødene, og det var bare Fritt Folk - et litc
b1ad paa den tid som haddo rcagert. Faktum var at de seyrende
var i naer kontakt med Stelin og Churchill og hadd e faatt sine
ordrer fra dem til aa bli sittende. Det forklarte ogsaa det
Plutselige vennskaP me1lom Fambr6 og Tranmel. Ingen autokrat
kunne behandlet sitt folk med en slik forakt som den davaerende
regjering. Selv ikke artikkel i grunnloven som tillater
recjeringen aa readspørre Høyesterett - hadde man Ejort bruk
av, og de autoritcter som var satt til aa overvaake loven, lot
til aa ha vaert fullstendig blinde.

Talcren erklacrte t1si mtt at 'uisling ikke stod alene.
T:an hadde talcrens partifellers st tte og seircn vilde bli
deres.

Nytt fraSverge_,L

3.2‘. 18.00
Det svenske luftfarsselea-) .crotransport ovartar

fra 1 nov, den danske 1uftrute Pea Ber1in. Ruten vil bli
fl yet m_d Doe.glas-maskiner innil utgangen av aarct.

D.R. 18.00.
Den danakc sj0fartsrett ahandict idag kolllsjons-

seken mellom dct danske motorskip "Bonita" og det svonske
dam-skip "Bojanu utenfor Trel1eborg den 13 oktober. .Bo-
nita" sank og 21 av mannskaDet omkom. Kaptein Farup er-
k1aorte at skipet scilte mo. blendcdc lis i ovcrensstem-
melse mcd de rogulativer han hadde faat,.

VVVVVV VVVVVV VVVVVV
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Den stnre Hirdmönstrin i Osln i hel en.

Tale - Gulbrand truer Sveri e med N.S.

Qu'slin truer *össin er h'emme med landsforederi rosesser o

*össin er ute med maskin evmrer.

Over 5000 "Su ermenn" samlet til mönstrin o edsavle else å

Universitets lassen i Oslo.

02. 09.15 og 18.10.
Annet ng tredje avsnitt av den store hirdmönstring ble

idag kringkastet fra Oslo ng det var meget rart å höre av det
som kunne höres. Dessverre var ikke.lytteforholdene så gode
a't det var mulis å få nne nöyaktig referat av begivenhetene.
Orvar Smthers tale kunne ikke oppfattesrg av Lundes tale kom
bare ca halvparten noenlunde tydelig fram, Edsavleggelsen
og Quislings tale som ble kringkastet kl. 18.10 var utydelig
på grunn av andre stasjoner på mellombölgen og kortbdlgen kom
overhode ikke fram. Vi  skdl  imidlertid gi en oversikt over
det som foregikk og referere talene så godt som mulig.

" Etter en god og kraftig frokost fikk hirdmennene anIedning
til å  overvmre -kinoforestillinger i Saga ng Klingenberg kinoer
og begge de store  lnkaler  var pakkfulle  av  begeistrede hirdmenn.

Hallomannens referat:
"Dagens kjempemöte på Universitetsplassen kl. 12.00 hadde

samlet en tilskuerskare på mye over 8000 mennesker som fyllte
hele plassen og langt bortover Drammensveien som dyet kunne se.
Foran Universitetet vaiet det norske flagg og i fronten av
Nasjonalteatret Solkorset og jrnen.

Hele plassen er full av hirdmenn som står på snorrette
geledder. Aldri har den norske hmr hatt så strålende representanter
Oslo. De danner et ypperlig billede på mil±tmr disiplin og

orden. Det ene regimentet etter det andre kommer fram i sine
vakre blå uniformer med solkorset i luen.

Idag er dessuten også unghirden samlet for å overvmre
dette imponerende skue.

Hirdguttene ser idag ut til vmre mere hovedstadsvant.
De cr meget friere og ubekymret. De gjör i sannhet de stygge
skriner om dem tilskamme. Det er en flott disiplinert ungdom
som her marsjerer opp.

Nu kommanderes det "Gi Akt!" og  alle  guttene står stive
mens "Fdreren" overekker fanene. Fotografene löper omkring for
å få fram det rette inntrykk av denne höytidestund. Nu er denne
ceremoni over og "Föreren" går opp på talestolen.

Dct er a11deles svart av tilskuere rg masse av dem har
klatret opp i trmrne for å få se det som foregår. Masse unger!

Nu löftes over 3000 hender i vmret for å avlegge eden til
"Föreren". Eden b]:ir lest opp og gjenntatt av hirdmennens og det
fölger et dyeb1i1ks taushet. Enhver har dyensynlig forstått
betydningen av dette store dyeblikk." Deretter ble hirdens
kampsang sunget og Quisling begynte å tale.

Fortsatt':
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Quislings tale. 


"Hirdmenn! Jeg takker dere_. Jeg takker dere for den te
till.i:b-soM 'dere idag har.VIst peg. Det er et stort ansvar dere ‘iiip
på denne måte har lagt på meg og et slIkt tillitsforhold må
veare gjensidig. Lover dere vre tapre og trofaste eg loyale
mot meg så lover jeg det samme overfor dere.

Mange vil kanskje synes at dettC er et tomt skuespill.
Hadde det vrt ct tomt skuespill hadde dere ikke funnet meg her.
Radde det vwt et tomt skuespill hadde dere helrer ikke fuhnet
alle disse tusener av nordmenn fr2 alle landets.kanter samlet
her. Nei ! Dettex er ikke noe tomt.skuespill: Det er den
nödvendige forutsetning for at vår nasjonale gjenreising skal
kunne finne sted.

Våre gamle politikkere hadde sitt syn på hvordan slikt
noe skulle foregå. Dc trodde at det SkUlle skje gjennom parti-
politiskc valg og stemmesedler.,Men vi vetat selvom mah
puttet opp valgurner på hvert gatehjörhe akkurat som postkasser
så villeliffl±ge gått den samme,vei til den samme skjebne. Det
som nå finner sted er ot bevis på det tillitsforb.old som
eksisterer'mellom freren og folket. Det sam skjer er intet
annet enn tidens krav.

Det et stort ansvar til å före et folk. Det kreves
klOksiwp ,og dyktighet til å were fbrer for et folk. Men vi vet
elle at hos nss cksisterer ikke noe som heter herre og tjener.

' Alle er tjenere. J,11e er tjenere for den samme-sak. For vår
'sak og fox vårt lands sak. .0g dette er det hirden skal gå inn
for. Den skal vee±e en garanti,for at denne tanken blir den
enerådende i vår bevegelse. En hver god N.S. mann og en hver
god hirdmann skal kjennes på det at han setter alle pmrsnilige
hensyn tilside og bare tjener den sak som gavner hans lnnd.
Hirdons.oppgave skal derfor vre å fjerne alle uverdige elementer
i og utenfor N.S. som setter personlige hcnsyn foran smken. Det
gjelder, for alle fra toppen ng nedover uten hensyn. Selv ordet
"minister" betyr jo ikke noe annet enn t5ener. Vi skal alle
tjene formålet og Norges sak. Dette betyr det löfte dere idag
her av].agt. Dere skal være tapre. Dere slal vwe trofaste
og lydige og loynle mot vår gg Nnrges sak.

Jeg har alltid rent personli.g syntes at det norske folk‘ii#
er et merkelig fnlk. Og det ytrer  se ts b1.2. på den måten at det
fra tid til annen har fostret stoxe seere og diktere som har
sett framtiden fOr sitt folk og gjennoM sin diktiang har forsökt

bwe den fram for folk. Disse profeter har lyst i det
nasjonale mörket som har ruget over vårt land men mörket h_ar
vært for sterkt til at de kunne bli forstått. Dc har båret
folkets synder og mange av dem har knekket under for byrdene.
Olaf (?Augtvedt) var en av dem som br3t snmmen for overmakten.
Han så det nyc Norge i det fjerne som et Fata Morgana og han
skrev: Hör Llle nordmenn. Faren er Reise deg må du, norske
hird. Det var som et n3dskrik. Ft rop om hjelp fra en mann
i nbd.

Idag står hirden her. Idag står,hirden på vakt over
Norge ng klar til å kjempe for de ideer som våre profeter for-

'utsa. Jeg takker dere alle hirdmenn og jeg takker dere allesammen
som hnr vært med på skape det nye frie store Norge. Jeg vil
ngså at vi skal minnea alle de tusener som av forskjellige
grunner ikke har kunnet være msd her idag. Jeg sender dem alle
en hjertelig tanke cg takk for deres innsata.

Jeg vil også r,er 1.enytte aniedningen til å minnes dem so
har reist ut på ruro'pas s1agfelter og framfor alt skal jeg her
minnes dem snm har ofret livet fnr vår sak. For det er det
stZirste, å kunne ofre livet. Det er det snm det nye först og
fremst bygger på. Dee skal mures opp av uskyldig og offervillig
blod. Det er hemmeligheten og det store ved vår sak at den
uskyldige tillige friiilligx ofret seg for den og nm nödvendig
setter livet til.

Fortsatt.
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.PaT1.7-endin er sbnda now. •
-

Quislin s tale. fortsatt.

Det sk>rer oss i hjertet når vi tenker på disse kemerater som
stupt. Men de har ikke fallt forjeves. Dc har gjort en

större innsats enn alle de som går.hjemmo og smykker seg med
fraser for fodrelandet. Vi skal aldri la dem gå ut av vare

La oss minnes dem på deres hjemstoder ved å oppkalle
byer og plasser og gater etter dem. Her i Oslo har vi allerede
gjort for,rnstaltninger i den retning. Her i Studenterlunden skal
vi xeise en stur minnehall for våre falne helter.

Klapp og bifall!.
Vi skal huske på at vår bevegelse lcver ikka bare ved

at vi overtar makten og besetter alle nöklestillinger i statens
styrelse. Den må også ha ideer som er så skapende og bwende at
mennesker vil dd for dem. Og vi skal la alle få se at i vår
bevegelse skal det alltid were slik.

Herr "Rcichskommisar" talte for en tid siden hgr på
denne plass og stillet det norske folk overfor to alternativer
ellcr skjebnevals. Det förste alternativ, det niternativ som
"der Reichskommisar anbefalte for det norske folk var
Nasjonal S_mlings vei. Den vei som fbrer tilbake til et fritt
og selvstendig Norge og ikke bare det, men den fører også Norge
til cn fri og selvstendig plass i det nye Europa og gir Norge
store muligheter for å gjÖre en stor innsats i den noo Ordning.
Det annet alternativ an ga hvis det narske folk er uklnkt og
ikke slutter opp om N.S. var at Tyskland i ogen interosse og
for å hindre en flanketrussel i nord fra anglo-saksisk eller
bolsjevikisk side selv overtok sihe livsinteresser i Norge.

Det var de to a1ternativer. Fnr nss nordmenn, nasjonele
nordmennE er det intet alternativ. For oss cr det bnrc don cne
vci. Nasjonal Samlings vei til utfoldelse av det norske folks
evner i den nye verden, Klapp ! eg de nordmenn som ikke vil
were medpå detto. JR hvad vil dc? De vil bringe vårt land under
fremmedherredbmme. Det er det do vil, de som stamper mot brodden.
De medvirker til 5t Norgc kommer under fremmed mkt, blir on
del av en fremmed stat. Det er dette som kalles 1andsf2rderi og
det straffes medmfengsel fra 8 år inntil livstid.

Nå vct vi at i London ramser de opp straffebestemmelser
og leser dödsdommer oVer oss og Scancke Jonasson som cr pg -
fallende jbdisk utseende fortalte her om dagen om maskinge=er
som de skulle kOmme hjem med snart og meje nod de nnzistiske
svina. Meje ned dere.

Nå vet vi jo alle snmmen at maskingevr og Scanckc Jonessen
har svm‘t lite med hverandre å gjöre og dessuten er det vi som
er slik stillet et vi har maskingev-,3rene og 'det cr vi som har
anledning til å bruke dem. Det er vi som sitter med makten og
vi skal gjennomfZ5re vårt program og vi skal ta dem som lands-
fon3dere som forsöker å legge hindringer i veien. Klapp 1
Og det er ingen tomme trusler når bi sier dette.

( Her ble sendingen utydelig og dot som fulgte etter
kunne bare oppfattes bruddstykker av). Mot slutten s- han at hen
hJ.dde forsökt å advare mot det som han kunne se,komme for NoXge.
Han hadde advart kongen, mc_n Kongen ville ikke ellor torde ikke
forstå noenting. Videre vardet noc om at svik ikke måtte fnre-
komme innenfor rekkene av N.S. Hnn sa ngså noe om et snart ville
alle lnndets fylkesmenn vmre N.S. medlommer,og nevnte ngsg at
halvparten av det norskc politi snmt de flestebdyere politi-
embedsmenn, 70 % nv .krbeidstjenestens ledelse og frnmfor nit
de fleste norske aviser var N.S. Han påstod at N.S. i Nnrge nu
cr sterkere enn kommimismen i Russle,nd. Tilslutt sa han: "Sam-
hold trofaSthet ng tnpperhet cr de ting som kreves for målet
vårt cr stort, men vi-sknl nå det. Snndelig, sandelig, snndelig
må jeg stnle på dere!".
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Lundes t le.

O.R. 09.15
Den fdrste halVdel av talen kunne'ikke oppfattes men her

cr det_som han sa d.a Jelöya kom f±ar;I: .
"Disse emigranter her tydeligvis forstått at de har gått

for vidt og som undskyldning forteller så emigrantregjeringen
at -"Barddy" Og Richard, With gikk i tysk konvoy. Det cr bare så
merkelig at ingen av de overlevende ken huske a-ha sett et eneste
transportakip eller eSkortefartby i n,erheten. Det må være en
strek i regningen fo± NygårdsVold og hans regjering .at alle deres
16gner står i stikk.motsetning.til hverandre. Så fikk vi fra
London hdre at navnenc på de som omkom var forfalsket og at flere
av dem hadde ligget i sin grav i flere.år.. Man kan ikke for- '
undre seg over at en slik London lekkerbisken ble fortalt i den'
svenske presse. Disse svenske lögnaviser 20111kaller seg for den
frie presse og som barc serverer sannheten motsetning til
den .kneblete presse i diktaturstanene. Så kom senkingen av
"Vesterålen" og nu-kom tilståelsen fra den såkalte- regjering:
Den sendte. ut en proklemasjon hvori den beklaget senkingen ev
disSe norske.båtene og innrömme-thermed at den förer krig mot
det norske folket. Den,vet så utmerket godt at kystruten er
den,eneste fremkomstvei for folk nordpå De herrer i.London
fikk da tid til'å orientere seg am det fdr• de flyktetut ey
landet. Nå, har de erk133rt ubåtkrig mot Nordnoxge og vi vet alle
hvad det vil si. Det betyr ikke annet enn undergang for den
befolkning SOM bor der nppe.

Hvis der ennu finnes nordmenn som stötter en slik fram-
.ferd så.vil de ilke bli tålt me±e Hirdhyl og klapp.

Mot denne ödeleggelse av vårt land setter ti, Nasjonel
Smlings tankor og idder om Norges gjenreising.(Hcr fulgte •en del
som ikke kunne oppfttes. ) SaMmen med Tyskland står dets

'forbundsfeller i kempen mot bolsjevidmen. Vi har lært at de
enkelt43x folk i Europa ikkT1 kan stå mot hverandre. Det er en

.fare,for Furope og denne fawe må for alle.tidet fjernes.
: Hirdhylr:

Resuktatet er avgjort ng vi er stolte over at flere, tusen
norske frivillige kjemper sammen med våre tyske frender hyl -

Den innsats Hirden og N.S. förer herhjemme kan bare få en slutt:
Vidkun QUislings overtagelsc av den fulle makt, i et f±itt
Norge fA.a hyl og tramp - Målet er gitt og det skal bli nådd.
Det er bjJ.re ct tiddspörsmål når dette vil skje,Og tidspunktet '
avhenger av krigens gang og sist men'ikke minst av vårt arbeide
herhjemme. N.S. fmamgang er av den störste betydning for Norge
og No±den.

Den politiske ledelse i Norge ligger i N.S. Hvis noen
svenske aviser tror at de kan stanse utviklingen i Norge så kan'
jeg bare si et de istedet Skader Sverige og det Syenske folk.
Og utenriksminister Gunther må ikke tro et Sverige kan fortsette
å være nöytralt og holde seg på venlig fnt med Sovjet og England
og samtidig se på at andre gjör arbeidet mod å befri.EUrope.
Men det er jo et gammelt ordspr%k. som sier, noe om,å gjdre svenske
av seg. Nasjonal S_mling og Norge vil ikke i lengden tåle en
slik svensk politikk og en slik svensk presse. Om alleldgn -
centreler slo seg saMmen enten det nå, var den sålnite legesjon

Stockholm eller Emigrentregjeringen i London eller hvad det n_
kan'være så kan n-sjonalsocialismen aldri stT-insen på sin fram-
marsj i Norden. -fryktelige hirdhyl og treMp - Selvom vi vet et
lytterne i Sverigc og Denmark imorgen vil få höre fta London
at jeg 'her stått og tit til '70 hirdmenn så 'vildet ikke lykkes
å skjule den sannhet at N.S. er det sterLste politiSke paxti
som Norge noensinno har hett og at Hirden.er det sterkeste
politiske kampapperat i Norges histnrie.,

Fortaatt.
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Lundes tale. Fortsatt.

De som ktår mot oss har intet å kjempe for. De uhakker
henslengt om Kongen. Kongen Denne person som aldri har hntt
noon betydning i norsk poIitik. Denne person som otter 35 .%rs
opphold i Norge ikke kunne 13rL å snakkc rent norsk.

Fra London rettet Kronprinsen en takk til dc norsko
idrcttsmcnn for dorcs innsats på idrottsfronten. Vi takker
Hirdcn og dåre nasjonnlsinnede idrettsmenn for dercs virkelige
innsats. - mcre hyl og tramp. Nisser og dverge bygger i
bergo, men vi skal minc dcm rlle hcrut. hyl - hyl hyl og
mere tramp.

Vi arbeider for nt Norge skal få cn stor og viktig
plass i Europa. Vi nrbeider for at Norges råstoffer sk.?.1 komme
_lle tilgodo. Vi arbeider for nt dot skal sknpes gode forhold
og frnmfor alt r.bbeider vi for Europas scier over bolsjovismen
og England og vi er gl'.d over at Norge kan fl stille frivilligc
i knmpen. Vi vet rt dct koster store ofre. Vi vet at vi må
innskronke oss på mangc måter. Men hvnd betyr dette snmmenlignet
med den storc sak som vi :.rbeider for. Tross krigen og den
engolske blolu,de som Nygårdsvold har satt igang hrr vi sikret
våre fprsyningcr for hcle vinteron på cn slik måte at folket
ikke tar skrde av r?sjoneringcno. Dotte skylder vi i förste
rekke dc tyske forsyningor av korn og dernewt, men ikke minst
våre fiskerc som pliktro utförcr sitt rbeide med å sknffe
m.t ilTnd.

At Norge har fått en slik,pinss i donnc k_mpon k-n vi
b rc t kkc Norgcs nulevonde störste m-nn, vår "Frer" Vidkun
(,:uisling for. Lengo lcve Vidkun Quisling's Norgc.

Forf23rdeligc hirdhyl og tramp.

Noon lok .1c nyhotor htr dct ikke vært mulig å få frE., Ner,ge.
Nyhctssendingen ki. 18.00 gikk for dct mcste opp i referrt frn
Hirdstevnct og den förste del rv donnc sonding kunne ikke opp-
f.'ttes. Sendingen kl. 21.00 kunne heller ikkc oppf:ttcs.

N tt fr Svcri e.

0.I.. 18.00.
Don svenske forsvarsminister hrr frrmsntt forslrg til

forlengelso rv militærtjcnosten.

O.R. 18.00,
Elcktrisk strtim skal heretter barc benyttes til for-

mål som er fsts2.tt av brendsclskommisjoncn.

S.R. 22.00.
Soci;lministcr Möller h'r idag i en tale bch_ndlet spörs-

målct on arbeidsledigheten og bolign den i Svcrige. Han fram-
holdt rt det må utrrbeidos plrner til bygging 2V bcdre og flere
boliger og s; nt hvis det privntc firm,or ikko wr tilstrekkclig
intorossert så  må kommunono sclv ta scg rv snkon.

V=elding: 


Vestkust:
	

3vr:k vind. Antagelig noe sne. Soncre
stigende temporatur.

Hele Norrlands F.elltrnkter: MOdcrat til frisk vind. rnkolte
sne yger. Noc kyiligerc.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendinger  lörd1, nov. 1941._ Fortrolig.__ _

Nytt fra Norge.

Moskva Radio på russisk.
Stockholm: De byrdene som den tyske okkupasjon pålegger

Norge, voksey daglig. En svensk avis skriver: "Tyskerne tar
daglig ca. 6 000 000,- kr. fra Norges Bank. Siden begynnelsen
av okkupasjonen har de presset ca. kr. 3 000 000 000,- ut av
Norge. Dette er den offentlige oppgitte sum som er brukt til
underhold av de tysk-fascistiske tropper, politi og tusener av
embedsmenn. Det omfatter ikke utstyr, rastoff og matvarer som
er eksportert til Heller ikke amfatter det de uhyre
betalinger som pålegges fra tid til annen, så som skatter m. m.

Nytt fra Sverige.

D.h.11.30.
Den svanske årsavling er betydelig under middels. For-

avlingen for eksempel er gått ned med 10 til 17 %.

Nytt fra Danmlrk. 


D.sender på tysk.
For framtiden vil unge dansker få ekteskaps1.%n. Den

dmske innenriksminister forbereder et lovforslag som gir
ekteskapslån på opp til kr. 1 000,- til unge danske par.

D,E.11.30.
Handelsdepartementet har for_ndret forskriftene om bruk

av linolje. or framiden 111 man h- till-telse for å kunne
',ruke .,nimalske og ve,,Yetabilske oljer, inklusiv toysk, sild og
andre fiskeoljer. M n må også innhente tillae1se for å kunne
bruke miner..1o1jer til f;:briksjon av oljew,linger etc.

Nytt fra Finnland.

Lahti
.‘rsvlingen kommer til å bli bedre enn middels.

Moskv2 Radio rå russisk.
Det meldes fra Stockholm at det ur stor knapphet på

og gummi #innland.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Rediosendinrer söndg  2. november 1941.
	

Fortroli .

Nytt fra Norge.

Moskva Radio 15.00, På•ungarsk.
Det tyske politi her langs den norske grense etablert

en 300 meter bred forbudt sone hvor ingen kan komme uten
tysk,polititillatelse.

Moskva Radio 20.40. På ungarsk.
Alle religiöse organisasjoner i Norge her dannet en

felles front for å bekj.empe Hitlerismen.

Moskva Radio 12.30. På tysk.
Flyveblad blir nå utspredt i Norge med oppfordring til

folket om å gjdre livet så surt for de tyske soldater som mulig.

Nyti; fra Sverige. 


D.R. 18.00.
Svcrige har iår eksportert20r0 hester til Tyskland.

Priscne betegnes som forholdsvis gode.

Moskva Radio 12.30. På -4mk.
En svensk avis advarer svenske arbeidere mot de tyske

forsdk på å få dem til å ta arbeide i Tyskland.

D.R. 18.00.
De floste alkoholpriser i'Sverige gikk igår opp fra

20 til 40 %.

N tt fre Danmark.

D.R. 18.P0.
I nm-vær var Kongen hg Dronningen ble idag den danske

bokuke åpnet.

D.R. 11.30.
40 danske sjdmenn som har nektet å ta arbeide i danske

skip som er tatt av USA ankommer mandag til Portuge1 ombord
i dampskipet "Exalibur".

Kjdpenhavnpolitiet meddeler at det har behandlet440
tilfeller av overtredelse ev mbrkeleggingsbestemme1sene ildpet
av oktober.

vvvvv v  VVVVVV vvvvvv
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6 nordmenndbmt til d3den og skutt.

O.R. 18.00.
Den tyske feltkric;srett i Norge har d'3mt fJlgende 6 nor-

ske statsborgere til diden for ha assistert fienden;
pry;gearbeidor Karl Engen
Arbeider Sverre Eo. (eller R3c's)
Hekanikker Ernst Hellestrand
Arbeider Fjarne Langset
Grubearbeider Johan Olsen
Fyrböter Sverre Hellersen.

Dommen er satt i verk ved skyting.

uon norske rejerin,c,, tar aff,are.

S.R. 19.00.
De engelske og norske sendemenn i Svcrige ovcrleverte

idag sinc.regjeringers "forklaringer" til Göta HoviStt i for-
binnelse med beslagleggelsen av de ti norske skip i G3toborg.

I innleggene avviser man de krav som er stilt fra de
norske redere i Oslo, og IAberoper seg forordningen av mai 1940
hvori den norske regjering i London overtar kontrol.;_en av alle
norske skip.

Smnytt fra Norge.

O.R. 18:00.
1372 tons korn er hittil innkj3 t p )stre Toten, mel-

des det fra

F. Skrcia cr det blitt oppf3rt et badstubad til ca.
15000 kr.

O.R. 18.15.
prog=poste "i',ktuelt" bra-,te Oslo radio ikveld

et gramofonopptak fra 'lryvann stadion, hvor treningen gikk
med liv og lyst. Til stede var bl.a. "formannen i Oslo
SkJyteklubb" Parelius Finnerud, leder for lagsporten i Oslo
Skjyteklubb HJ1vard hansen, og Gerd Helland Bjirnstad.
Vannene innover Nordmarka vpr "fulle av ishockcyspillere".

O.R. 18,30.
Senere ble det oppfJrt on &??.kldt sketaj kaldt
apostel"i.

nan henviste,her,til begynne med til.en bok av
:Cristian Schelderup utkoMmet I 1935 hvori denneklargj3r
for de vesentligsto 'rsaker til krig. .,rsakerie Va± 132—a.
slike som Roosevelts venner, *penhandlerne Dupont, domprost
Inge i England og ledcren for K.F,U.M. i .s=e land.

Deretter gjorde man oppmerksom 13 at Schelderup nylig
hadde'holdt en tnle i Bergen om kristendommens plikter i irre
dager. Det har der hadde sagt kunne derimot ikke ha w2.rt

tilfretatillende for sketaj'en siktet p. oppfriske
hans.hukomme1se med sifiter fra hans eget skrift.

Sketsjen fulgte s. ogs. avbrutt av salmesang og maskin-
gevwild. Snart hörte man domprosten kj3pe aksjer c) drikke
whisky, anart stod han i prekestolen pg ford3mte krigen han
aelV haddo satt isang. Det hele var noc forferdelig makkverk
uten enhver interesse.
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ilskerimeldinrYer

O.R. 12.15.
9iidefisket:
Fxa Haugesund meldes at det er tatt 30 hl. smsi1d i

Bremnes. Til Deren er det ikke innl3pet noen meldinger. I ile-
sundsdistriktet cr det satt 2 steng p hver 150. hl. smsi1d.
Dessuten er det stengt 200 skjepper Mossa.

Fra Uthaug meldes at det er snurpet 500 hl. i Svefjorden.

Sildefisket i Haugesundsdistriktet var helt ubetydelig
siste uke. Ogs i :lesunds_ o.r;I.„Toldedistriktene, var utbyttet st
godt som intet. I Bergensdistriktet ble det tatt 4500 hijep-
per Mossa vesentlig 1j.tenfor MU_by og i Maafjorden.

I Uthausdistriktet har det- vwt gjennomgende bra fiske
hele siste uke.

Landbruksmeldinger.

0.E, 12.20.
Kj3tti3J3rslene til Oslo holder seg framleis jevt bra.

I siste uke kom det over 2000 sau og lam og bra med naut og
hest, men gris uteblir nesten fullstendig.

Denne ukc begynte ogs bra med vel 200 sau og lam og 40
naut p. slaktehallen idag.

rra og med idag PjLlder nye priser p matpo:teter i Oslo.

PTO,:=11met tre Oslo inr idag spinkl= cnn det k,'nskje
noen sinnc hf,r vert. Nyhetene kl. 21.00 kunne ikke oppf=yttcs.
Heller ikke de 'vrige sk,:ndin:Iviske stasjoner br-Igte meldin-
_;er av srlig intercsse.

N tt

D.L. 11.30.
Justisdeprtementet har gitt tillntelse til at det i

dgene 6-7-8 noevember foret-,s en 1,-ndsinns'.mling for oppftSrel-
se av sold:,.terhjem. soldatermisjon st..r for in=m-



lingen. Misjonen her tidligerc 26 hjem.

rirektören for dut danske rbde kors' k±igshjelp or
vondt tilb2.ke fr,T, Helsinki hvor h .n har overlevcrt 2 redo
kors fly.

N tt fr- Sverie.

S.R. 19.00.
Tilförselen av egg til Stookholm cr fremdolcs meget

minimal. Mrni begynner n. . lure p. hvor eggcno ter veien.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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(Fra lyttetjeneste).
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Nytt fra Nor&e.

O.R. 11.15.
Ved en forodning av 24 okt. 1941 har socialdeparte-

mentet fastsatt nyt) bestemmelser angående arbeidskraft for
jordbruket i viss2 distrikter. De warmere enkeltheter vil bli
å finne i dagspre3E'en.

O.R. 11.15,
Som et tillegg til forordningen av 8 okt. 1941 om sal-

ting av sild har handelsdepartementet gjennom en forordning
av 24 okt. gitt fikseridirektjren myndighet til på ordre fra
forsyningsdepartementet å innskrenke eller helt å stanse all
salting av fetsild.

O.R. 06.45.
Oslo-aVisene bringer idag med sv7ere overskrifter refe-

rater fra den enestående hirdmjnstring i Oslo i helgen.
Fritt ,1k skriver bia, at Mjnstringen betegner noe

fantastisk stort i Norges historie.
Aftenppsten skriver at mönstringenItc±viser at det

norske folk er bliAt nasjonalt og ideologisk.

O.R. 06.45.
Nasjonal Sawlings Berlin-avdeling hadde et mJte i ho-

vedstaden for noen dager siden.

Deutschl.ndsender 19.00.
En Hitler-Jugend-utstilling ble ''?pnet i Trondheim lördag.

Deutschlandsender 13.00.
Det norske kulturdepartement har skjenket Reichskommi-

sar 150 bind norsk litteratur i praktinnbinning som en gave
til Tyskland. Wkene vil bli overragt Berlinerinstituttet
for videnskapelig og kultIrelt samarbeid med utlandet.

Nytt fra ranmark.

D.R. 18.00.
En kollisjon inntraff imorges mellom den danske-

fiskekutter "Idun" på 49 tons og (SS "Hansa"?) av Kjben-
havn i Horsensfjorden. "Idun" sank, men mannskapet ble
reddet. Kutteren tilhörte P. Hansen og ble fjrt av kar-
tein Herbert Hansen.

N tt fra Finnland.

D.R. 18.00.
Sjefen for det finnske sivile luftvern opplyste

forleden til pressen at organisasjonen hadde undergått
betydelige forbedringer siden ifjor. Under organisasjo-
nens virkeområde hörer bl.a. evakuering av sivilbefolk-
ning, motstand mot fallskjermstropper og fjernelse av
landminer i besatte omrder.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Fritz Ihlen angriper Sverige og svensk presse

I "Aktuelt" kom Fritz Ihlen med et iltert angrep på
svensk politikk oz svensk presse. Han hadde kalt sitt kåseri:
"Norge og vrt naboland i öst".

Ihlen ta1te sålunde:
Svensk presse har slått på stortrommen i de siste dager,

Felles for de fleste svenske avider er-at de hax slått uten-
riksminister Gfinthers te,le stort bpp. Og på en tid da Finn-
land ex midt oppe i kampen for pitt vsere eller ikke være,
ser "Stoukholmstidningen" seg istand til.å skrive fblgende:

"I Finnland innscr man mer eg mer at Sveriges n.-
tralitet inneb:erer noe verdifullt for Norden".. Jb såmen,
vi i Norge bg det finske folk som kjemper for å hindre
Nordens.undergang, vi er takknemlige for den svenske riytrali-
tet som innebp,arer noe verdifullt for Norden.

Hva."Stockholmstidningen" enn kan mene med sin påstmd,
kan det bare wi.3.2e'en mening,om en svensk politikk som går ut
på å sitte:med hendene i kXdet og la nabolandet Finnland
alene fbre kampen for Nordens eksistens..

Men. likevel Vet'vi at det i SVerige'fins wnge mennes
ker som ikke liker den cdelmodige svenske nöytralitet. Det
cr mange.i nabolandet Sem ikke lik•r det bare er en-tred-

_ jedel så mangesvenskefrivillige i den finsk-russiske krigen
denne gangen som det var i den- forrige krigen. De samme men-
ncsker ser hellcr ikke med blide.öyne på den s2.botering av
vervingen a frivillige som foregår i Sverige. Og kanskje
enda flcre er dc svensker som er harme over den vervilig av
svensker til det engelske luftvåpen som foregår for tiden.

Men her i Norge forundrer det oss ikke at den store
hirdmppmarsj, som,Oslo var vidne til i helga, vekker en viss
uro i de svenske aviscr. Denne hirdoppmarsj hvor over 3000
staute hirdmenn,mbnstret for sin fdrer, var ct svar til
Sverige og til negaiivistene her hjemme. Siste helg viste
vårt naboland t intet kan stoppe utviklingen her hjemme.
Og så venner vi oss vekk fra svensk politikk som fremdeles er
den samme soM den som tidligere ödela vårt-land.

"Minister" Fretheim formann i Uorges Bondelag.

O.R.21.00.
Norges Bondelags landstyre har holdt möte i Oslo.

Etter innstilling fr2 valgkommiteen ble "minister" Fretheim
valgt til ny formann. "::inisteren" har tatt i mot valget.

"kinister" Riisnes blir  også formann.

0.R.21.00. Utydelig.
Dr. Fr-Ink i Det internasjonal Rettskammer i Berlin har

o!,pnevnt "minister" Sverre Riisnes tiI formann i representa-
sjonen for lorges Rette . . .
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Radiosendinger tirsdag  4.. nov.' • .

Fiskerimelding.

Sildefisket:
Fra -Haugesund meldes at 40 hl. småsild-ble stengt ved

Hjeimen siste dögn.
Fra Bergen meldes om.steng på i al-Lca. 1800 skjepper

blandingsvare.
Det foreligger ingen meldinger fra hesund. og Romsdal.
Fra Uthaug-telefoneres •at det er snurpet 900 hl. små-

sild i Svefjorden. Ved'Stjörna er det fanget 9000 hl. mossa.

Danke- og det bvrige kystfisket:
uken til 1. nov. var fisket enda.mindre enn i uken

Hfbr. .Tromsb var likevel en unntagelse idet tilfbrselen dit
var en del stbrra enn i'foregende uke. Det.skyldtes at sei-

. fisket ved Senja -bedret seg litt i slutten .av uken.

Landbruksmelding.

Det er fremdeleS norså bra tilfbrsel av kjött, =1ig ‘I#
hest og storfe.

Tilförse]en av grbn=ker til Kjbtthallen i dag var
rent elendig.

Også pk,tettilfbrselen er dållig, men man kan anta at
' mange grossister forsynte s, g rikelig tidligerc på hösten.

Dessuten har sikkert i=ge husholdnjnger sine private lagre.

'Den norske en grossprisindeks p'ikk ned siste måned.

O.R.18.00.
Statistisk centralbyrå opplyser at den norske en gross

prisindeks pr. 15, oktober var gå,tt ned fra 168,7 til 168,5
s=enlignet med m?Ineden fbr.

Full drift'ved SkötfoSs bruk.

O.R.18.00.
En av de storc papirmaskineno vcd Skotfoss bruk ble s;tt

ig,ng i går, og bruket er gått i gang med full drigt. 150 mann
vil bli beskjeftjgct ved bruket.

.0 pp.aVer over arbeidskraft som trenc7cs i skocibruket.

O.R.18,00.
Det skal nå lages pålitelige oppgaver•over .det skogbruket

trenger av arbeidskraft. "Landbruksdepartementet" har sendt
rundskri/ til alle skogstyrer og bedt om nbyaktige tallopp-
uver.
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'2orbud mot chartering av fiskefar4yer. 


D.R.11.30.
"Den norske handelsminister" har utstedt forbud.mot

chartering.av fiskefartöyer. Det er forbudt å bruke disse
fartöyer til.annet enn fiske. OvertredelSe av forbudet vil
bli straffet Med kr. 500,- i bot eller 3 måneders fengsel
eller begge deler.

Sm4ntt fra:Norge. 


O.R.11.15.
Lakaefiske i Fauske har i år innbrakt kr. 18 288,-

mot kr. 16 643,- i fjor. Laksen er for det meste solgt for
kr. 4,- pr. kg.

0.R.11.15.
Disponent Norstad ved Stange brenneri forteller at det

er ordinær drift i gang i år.

O.R.18.00.
Ulven har i den senere tid drept 50 reinsdyr i fellet

i Lom. Et sted ble 11 dyr drept på en natt.

Fylkesagronomen mener at_Oppland kan ha tre gånger så
mange sauer som det har nå. Alt ligger godt til rette for
saueavl i fylket.

D.R.20.50.
Det fbrste grubemuseum i Norge vil bli åpnet på Kongs-

berg om kort tid.

Nytt fra Danmark, 


D.R.11.30.
oktober er 418 personer omkommet ved ulykker i Dan-

Mark sammenlignet med 304 på samme tid i fjor.,

D.R.11.30.
A/S Nordisk tankspinnegarn har tegnet seg som fadder

for tolv finske barn i ett år.

D.R.2050.
I Gentofte kommunestyremte i aften kom ordf3reren med

en redegjörelse for de bevilgninger som er gitt i år.
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. Radiosendiner tirsda 4. nov.

Nytt fra Sverige.

D.R.11.30. ,
Det er eitt fölgende nye beyilgninger til det svenske

forsvar:' Kr. 60 mill. ti1 anskaffelSe,ay yåpen, og kr. 3 mill.
til anskaffelse av grunn til flyplasser.

S.R.19.00.
HandelsministEren har oppnevnt fem Utredningsmenn til

å finne en ny og bedre ordning aV sjöfolks pensjonsforhold.

S.R.19.00.
En million kubikfot Vterbottenyed kom i formiddag

til Stodkholm.

Sukkerprisene blir i Mergen•forhyet med 4 öre pr. kg.

S.R.22.00.
Det svenrke idrettsforbund.hadde i dag innka1t repre-

sentanter fra Det danske og.;finske'idrettsforbund for å dröf-
te aktuelle idrettsspörsmål. •

.0.R.21.00. .
Politiet i Sverige holdt i går kveld vakt ved alle ut-

gende tog fra . . . . for 4 pröveå.finne ut hvem som står
bak Englandsyervingen.

Veervarsel.

S.R.22.15.
, .
Vestkusten og Svak til moderat vind.
Wnernområdet M.est oppholdsvær.

Uforandret temperatur.

Södra Norrlands
fjelltrakter og
hela Norra No±rland

Moderat, delvis frisk vind.
i fjellene.

,Uforandret eller noe stigende
temperatur.

yvvvy VVVVV-VvVvy
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Radiosendin er tirsda. 4. nov. 1941. Fortroli .

N tt fra Nor e.

Moskva Radio på romansk.
Kalinin-distriktet finner man nå også finske bataljoner,

mens man i de tyske avdelinger også finner nordmenn hvis inn-
stilling slett ikke er krigersk. Det viSer at herskerklikken
Tyskland nå kaster folk fra de okkuperte land inn i angrepet

på Mosiva.

Deutschlandsender.
Mlge meldinger fra Norge har et Oslo,-firma begynt å fram-

stille glimmer nær Halden da dette stoff finnes der. På denne
måten kommer Norge til å bli uavhengig av import.

O.R.6.45.
Nasjonalhjelpnn kommer i vinter hovedsakelig til å beskjef-

tige seg med Nord4-Norge. De tre nordlige fylker Nordland,
Troms og Finnmark befinner seg nesten i permanent nöd på grunn
av krigshergingene og trfikkvansker. S.93rlig trenges mat som
er rik på vituminer og grönnsaker. Formannen i Nasjonalhje1-
pen har gitt kr. 25.000,- til innkjöp av frisk frukt for Nord-
Norge.

Nytt fra Sveri e.

Vichy
Den svensk-finske hande1saittale er forlitnget for fire

måneder.

Deutschlandsender.
Den vanlige lufttr:Ifikk på Ma1m6-K5benhavn-Berlin±Uta som

hittil har v2rt drevet av et dansk luftfartsselskap, er fra
1. november overtatt for.to måneder av det svenske selskap
Aero-Transport.

O.R.06.45.
Den svenske regjering bs i går Riksdagen om en bevilgning

på 68 000 000,- kr. til militært artilleri.

N tt fra Danmark.

Radio Lyons.
Store arbeider blir utfrt i havneområdene til den danske

hovedstad for absorbere arbeidsledige.

D.R.18.00.
Undervisningsdepartementet undersncer for tiden et for-



slag som går ut på å forandre karaktergivingen for skolearbeider.

D.R.18.00.
Horsens, Struer og Silkeborg jernbane har motttt et til-

bud fra kommiteen for arbeid på kr. 200 000,- som skal brukes
til å erst tte grusen på linja med ,ukkstein.

v vvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER.
Fra

Regjeringens I.K. & Hærens Overkommando.

no\ber1941,,Nr. 	
Radiosendinger onsdag 5. nbV,

Fortrolig.

Lytteforholdene hfir idag ikke vært gode slik at det

bare- har-V33rt mulig å få enrliten derav det i.ferveien knappe
programmet snm sendes ut tirnordke lyttere fra 0$16. Fra •

kl. 18.00 har det praktisk talt ikke viert mulig å höre Oslo på

mellombdlge ng kortbdlgen kommer ikke inn i det hele tatt.

Oslo's langbölge er fullstendig overddvet av flere radiofyr
som arbeider på samme bölge,

Sekretæren i Arb. Fagl. Landsnr.c, reist nordover.

O.R. 11.15,
Sk:kret-Bren i Arbeidernes Faglige Landsorganisadjon

reiste idag til Nord - Norge. Han skal holde möte med faglige
tillitsmenn deroppe og dessuten holde taler forskjellige
steder.

Norgcs_IllesalgslagLs_styre holder mdte i B2,=n_„_

O.R. 11.15,
Styret i Norges 3i1desalgs1ag tråtte sammen i Bergen

igår. Formannen ho1dt åpninstalen og sfi at stort .sett var det
påregnede siIdekvanta nådd ildpet av sesongen. Videre rettet
en hyldest til landets fiskere soM hansa hadde gjort sin plikt
tiltross for de vanskelige forhoid de har hatt å arbeide
under. Han var glad over at han på deres vegne kunne s at man
aldri skulle kunne si at de ikke hadde gjort sin plikt. Og, la
han til, deres innsats skal heller aldri bli glemt..

Av stnrsild og småsild var det i sesnngen nppfisket
2.306.186 hl til en fiamlet verdi av 36.4 millioner kroner.'

Norges Makrellkg holder mdte i Flckkeflard.

O.R. 11.15.
Norges Makre13.ag holdt igår årsmdte i Flekkefjord. Det

ble framhevet at stort sett kan man være fornbyet med resultatet
far denne.sesnngen, Det.var oppfisket Ce 3 millioner kg. og de
oppnådde priser var stortsett gpde.

Folkebiblioteket i Tdris'berg har fått alIe ,bdkerne om n Ordnin •n,

O.R. 11.15.
Det Meldedfrfi .Tdnsberg åt Folkeb-ibliateket der nå har

fått en mengde nye bdker. ..lafind'arirletr,loiblioteket fått alle
bdkerne em nyerdningen og al1e OM "Fdreren, Det er stor trafikk
der nA nm dagene og swlig Stor:etterspdrsel etter alt lesestoff
om "Fdreren",



2.

6. nbvember 1941. Nr, 196. Fortroli
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El seson en.

O.R. 11.15.
Skytingen av elg har p.gått i tiden fra 21de september,

ti1.26de oktober. Dot moldes at ialt er det skutt ca 1500.e1g.•
Det nbyaktige tall vil bli oppgitt senere,

Utsikt for stor 'ulctrafikk til Gudbrandsdalshotellene,

O.R. 11.15,
Fra Lillehammer meldes at juletrafikken til Gudbrands-

dalshotellene iår tegner til å bli rekordmessig. Det er
allerede kommet forhåndsbestillinger på plass slik Ft de fleste
av hotellene er fulltognet,

Elverum kommunes re nska viser overskudd.

O.R. 18.00.
Elverum Kommunes regnskap viser overskudd og det samme

gjelder for de kommunale anlegg og bedrifter. Således har
Elverum Elektrisitetsverk et owrskudd på vel. 32.000 kroner.

Storpotetomsetnin i Vestfold b dene.

0.R..18.00,
Fra Tbnsberg meldes at det er en livlig omsetning

poteter i alle Vestfoldsbygdene. Man antar at de fleste hjem
har sikkert fått forsynt seg for vinteren.

Svensk Galeas grunnved Predrikstad.

O.R. 18.00.
En svensk galeas er gått på grunn ved Fredriksted.

Galeasen står hardtmpå grunnen men det later ikketilx •t den
har lidt noen alvorlig skade.

Fiskerimeldin er.

O.R. 11.20.
Sildefisket: Fra Haugesundsdibtriktet er det intet å

melde. Til Bergen er det kommet melding om at det er fenget
2000 skjopper blandingsvere. (Stedet kunne ikke oppfattes.)
I Hbyangerfjorden er det.tatt ca 1000 kasser.

Fra.lesund og Molde er det intet å melde, Fre Uthaug
telefoneres om 2500 skjepper hovedsekelig tatt ved Frbya.

Om benkfisket meldes at der til Kristiansund N i siste
uke ver små tilfbrsler. Hovedsakolig lenge og brosme.-Fangst-
forholdene var både forKristinsund og Alosund dårlige.

Tilfbrselen av.kabbe har vært bedre. Prisen har ligget
omkring 25 bre pr stykk. Mot 27 bre i uka•fbr. Kvoite 1.75, ,
flyndre 1.17 og hummer kr. 3.- pr. kg.
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Landbruksmeldin

O.R. 12.2D.
Uken tegner til å bli tålig bra med hensyn til til -

fbrsel av nauteslakt. luindre er det av sau og lam og til
förselen av gris er forsvin4ende.

Det er lite potettilförsel fremdeles og ikke noe awlig
med grönnsaker heller. Det er dog nok hodekål. Stor mangel er
det på gulerbtter og lök. Tilförselen av epler her vært litt
bedre idag mens det nå er praktisk talt slutt på p.srene.

Priscentralens Landsoversit.

ER5stpiftyingen or det nå satt cn stoppor for praktisk
talt over hele landet. Frosten kom rent for tidlig, men man
håper dog på litt mere mild= slik at telen kan bli opplöst
og muligjöre en p4ying,

I Rogaland står ennå meget av rotfruktene i jorden men
de her neppe lidt noen skade. Mangelen på folkehjelp har her
gjort seg meget gjeldende.

Stråfor situasjonen blir stadig v-erre i Oslo. Bare
1/3 av höybehovet er dekket. Litt bedrc cr det med halm men
også her er det rent for lite. Det cr nå fastsatt nye priser
på stråfor' og cellulose særlig med henblikk på cellulose
hvor prisen er steget fnr törr og fallt for våt celluloce.
Dette er gjort for å stimulere bruken av våt collulose;

Tilförselen av poteter er stadig liten. Dog var det
i begynnelsen av uka litt bedre til Stavanvr.

I Beren råder det stor knapphet bade lv poteter ng
grönnsaker. Værforholdene har sikkert gjort sitt til at til-
förselen her har vært så dårlig.

Inmeldingen og leveringen av korn til Statens 1:orn -
forrething pågår nu ph forskjellige steder, men det cr dog
önskelig nt leveringen forseres så meget som mulig.

Tilförsolen PV frukt hnr for Bergens vcdkommende .N.rt
litt bedre i uka som gikk. Det samme gjelder for Osln. I Dr=men
har det vrt litt men her har man begynt å r.sjonere salget av
fxukt fra vognexe og det er hver dag lange köer på torvet.

Ti1förselen av storfe har vært bra ihöst. Hödepunktet
nåddes i midten av oktober med vel 1600 nauteslakt pa en uke.
Senere er det gått ncd slik at det i de siste uker har v7art-
bare ca 500 slakt pr. uke. Litt storfe cr det i siste uke
kommet fra D nmnrk og det har hjulpet på endel. Det er rent
for lite gris.

Tilf3rselen av kalv later nå til å v:ere på retur.

Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Fra Chile meldes at fcm dansko skip som har ligget i

Chile er blitt beslaglagt av regjeringen der.

Fra Ilborg meldes at en 21 års pike står for retten
der anklaget for 14 innbruddstyverier. Hun blc idömt 3* års
fengsel.

2 fiskere fra Norbbolm er blitt drept ved en mine -
eksplosjon og en tredje alvorlig såret. De hadde funnet minen
drivende og forsökt å löfte den opp i båten.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 11.15.
Fra.Stockholm meldes at det.svenske .skip "Sigrid" på

1700 br. reg. tonn er krigsforllist i stersjöen.

S.R. 19.00.
Utenriksdepartementet meddeler i forbinnelse med

d_tmpskipet "Sigrid"'s forlis at det lyter til å ha gått på en
mine, 10 mann av besetningen savnes. De seks overlevne ble tatt
på sykehus. Fffire av dem er allerede utskrevet mens to hvorav
den ene er kepteinen fremdeles ligger der. De er alvorlig
skadet.

Fire personer cr arrestert for forsök på å befri
en utlending som sitter i arrest i Stockholm siktet for spionasje.
Vedkommende utlending er den engelske statsbogger W.C.K. Muller,

Det svenske frivillige motorbåtknrps er nå officielt
enerkjendt som et frivillig sjövernskorps. Korpsets formål er
å stille spesialutdannet mannsk3p tilrådighet for =inen i
tilfelle krig. Korpset skel inngå i merinen.

S.R. 22.00,
, En mengde props er drevet ilend ved Sinneshemn og alt

tyder på at det er vrakgods fra et forlist skip. DessUten har
man nord fOr Sinneshemn funnet en'livbåt,

D.R. 11.30.
Den store svenske organisisjon i USA wTesgordenen"

har satt igang en innsamling for .å„ sende julepakker til Sveriges
1600 gamlehjem.

Representanter for dansk og finsk idrett hgr deltett i
et möte i Stockholm. Mbtet var errangert av det svenske Idretts-
forbund.

V=meldinger:

S.R. 19,15,
Vestkusten: Sv-,k vind. Noe lett nedbör. Ufor-ndrct

noe temperatur.

Hele Norrl,nds F'elltrakter: Moderet til frisk bind med
noe sne. U oren re e er noc fillende temperstur.

N tt fra Finnland,

D.R. 20.50.
Forhandlingene om en•ny svensk - finsk handelsavtale

ventes nå avsluttet ng undertegnet i slutten av•uken.•

S.R. 19,00.
Finske fly bombet igår russiske kolonner

og fortsette sine angrep på Murmenskbanen.
jstkirclen

vvvvvv VVVVVV.vvvvvv
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Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 196.

(Fra B.B.C.'s Lyttetjeneste)1

Radiosendin cr onsd 5. rioVeMi:;er 19 I. Portroli .

ttf Nor e.

O.R.
'Nbrges,Bondlag'har gdtatt Den Nye Ordning og slUttet

seg til  k.s:  "tandbruksminister" Fretheim, er ,velgt til formann
før landsstyret. "Pritt Folk" skriVer,et N.S. her.alltid

- forstått hvad lorden dg de"ris s:tyrke betyr for det norske,folk
og har'handlet'deretter. avisen ti1f?Jyer: "I årevis her vi
arbeidet for en nesjonal jordbrukerpOlitikk. Våre forsök tole
10211,det kraftigte motarbeidet av Bondelaget men nu er mot-
stnden overkommet og ben Nye ,Ordenhar ålått igjenneml,
til og med i Bondelrgeti Vi gr-.tulerer bbnderne og landet med
denne begivenhet som vil bringe fdrdeler for begge pertene.l.'

'1,iftenposten" skriber at'Bond4lagets'hensiktslbse holdning
overtor dan'framtidige administrasjon'i.Norge er endelig blitt
klrret opp. Dctte skritt, sier avisen, Viser nt de norake
bbnder er politiske realisterpod  forstår de alvorlige tider
og vet at det som kreves nu er ikke negativisme men vilje til
å bygge og samprbeide for land og folk.

Porcdragsholdere ved Hbyskolen i Trondheim i lbpet av
vinteren vil blandt.andre bli Riisnes Egil Hartmann og Willy
Bjbrneby,

Rom Rqdio 12.00: italiensk.
En. melding fra Stockholm forteller at Oslo Radioher

kommet'med et voldsomt aggrep på svenskpolitikk, Dotte hrr
gjortsterkt inntrykk i toekholm kretser, I -et kommentar
til den svenske utenriksministers siste tele sa ennonsbren
at Sverige tror det kan forbli likegyldig ooverfor den kamp som
Pinnlen ad fbrer mot bolsjevismen, men ved  gjbre så glemmer
Svorige.sin plikt overfor do no:cdiske land.

tt fra Denmark.

D.R, 18,00,
Den danske

internering v ti 

regjering vil be om en forklaring i enledningen
danske attsborgere i Storbritannia.

D.R. 20,50.
l'xisindeksen for lsto oktbbex i Denmerk ble offfntliggjort

idag, Indekstallet,hatsteget tra kr'#5,507 til kr 5.548.

tt fralSVeri - .4a,t

D.R.:18,00,-
Den svenskestataminister har mottatt over 300 telegrammer

og brev: medkrav om.at det kommtinistiske parti mUbli.forbudt
SVerige.

Den eVenske prisindeks for lste oktober Viser ingen
forandringfrforegående Måned.

D.R. 20,50.
Den'bvenske regjering her besluttetå Stille til disposisjon

et anseelig kVentumLboMuld'for.å sikre tilstrekkelige forsyninger
ev fiekeredskper i Sverige.'BottUlden.skel skdffes av et.d.n.sk



Tille

Radiosendin or 5. okt: 1941.

N tt fre..Finn1and.

Fortroli .

Fr1e51and 14.30. PN, enge1sk.
Do.finske morgen-viser gir uttrykk for det finske,folks

forbitrelse over USA18 holdnmg; De finske .1viser ork13ter at'
de .2,merikanske.kraY ,ex blittineljirert rv Sovje't S'em tre
Murmanskb.:.'nen for de britisk fersyninger ogö
de tropper som nu kjemper langs 'finskefronton. "1e1al,ngi. '3416mat"
finner det utrolig t noen finske operasjoner 104. dstfrontet
skade amerkqnske•interesser dr, USA ennu er, nbytral Se1v
vidt :Tysk1and; tivis de finske sUkdesserikrign Skader
de rusdisk• fersyninger , er de.t ba rns1ig p4stc4, at dette
SVLkkC iiiks sikkerhet. "Uusi Suomi" fastsIkr at
h-dd hele verdens sYmpati d..det kjemp.et mot ,en tallmessig

mcre•over1egen angriper under vinterkrigen, mdn nu da
VfP.Iland, e'r i aa bedre situpsjon virker 'denne sympati litt
mistenkelig,,ved sitt fravmr.. Avisen sluttr ,med si.at det
finske folk ext ove rbe'vis t 'bm dets Tett' pg yil derfor fortsette
kcmpenmed ren.samyittighet.



NYHR-WOV:RSIKT FRA SWD. RLDIOSTASJONER. 1.
Fra :

Regjeringens I.F.K. & 1-Irens Ovetkommando.

7 nov. 1941.Nr, 197.
Tidiosendiner torsdagnov.

Fortrolip

Også idag har lytteforholdene w?rt sw3rt vnskelige med

ustnsclige forstyrrciser. R,:zpporten ur derfer b1itt mcgct u-

fullstendig.

Bes1a,g1egge1sen av de  norske skip iSve1112_2uhevet.

'S.R.19.00..
- BuslTsleggelsen r:.v•dc 11 norske skip-i svenske h?::vner

ble oppnevet idag av "Jvcrexecutor". Motparten ble =sett be-
- rettiget i å få fnrtöycnc frigitt.

S.R. 22,00.
Dc "norske" rodericrs ombud i Wtcborg har :ppclert

ivelexceutors kjenne1se.

Lengle fen,gselsraf,er for 1cgemsbesk?,digc1se a.v en NS-ma,nn.

O.R. 21.00,
Folkedomstolun avsa id-g dom over 4 personcr com stod

tilt,lt for legemsbesk diE,lse av et m-nnlig medlem 'v N'sjo-
n-11 S,mling.

Hor.ed=nen fikk 9 mneders fcn:sel. Du ivrige 3 fikk
120 d gers fngscl hver.

Fritt om'd3dsdommene-,

O.R. 11,15,
Lettsindighcten og tåpeligheten hr til llc tider

medfirt ulykkur både 'for dun enkelte og for s=fundet, skri-
ver Fritt Folk idg under overskriften2 "Krigens lov". Det
cr trist höre om nordmenn som fr lidc for dettc, men m=

.huske på at krigens lover cr ubönnh5rlige. Dessverre er
det ennå mnnge som lever på T.vgrunnens og som fremdu-



les tror det vil bli gjort .undtgelser for dcres tilfelle.
Selv ikk-c de dommer som den:tyske krigsrett har w2rt nödt
til Tvei i det siste, vil dc tfl lwdom av. Men vi må T.11i-



kevel T:ppclurc til forstnden hos alle våre lrndsmenn, slut-
ter

11„,,,mmerfest protestexer.

O.R. 11,15.
Få siste m5te i H=crfcst byting ble dc vedtatt

scnde en protestskrivelsc til fbrcren for de gjent',tte bri-
tiske overfll p fredeligc norske ruteskip.

Få dct s=e 111-te,blL det oss vcdttt bevilgc
1000 kr. til dc omkomnes ettet1 tte ved sunkingune av
"Rich-rd Vith","B'ry", og "Vusterålcn".
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.15.
Sildefiskot
Fra R,Jusesundsdistriktet foreliggor det idag ingen me1-

dinger. Til Bergen Gr det meldt at det er kastet 1000 skjepå-
per,sild i •ula og et lignende kvantum i Höyanger. Ved Molde
og :lesund har det ikke w.3rt noc fiske.

Anggende S3rtrndelag tclefoneres dc fra Uthnug at det
er k::.stet 7000 hl. i Skj3ra og 300 hl. utenfor Sm31a. 2nde1
mindre frisster er tntt-oss stedor.

Fct- og smsildfisket
Siste uke 13L det oppfisket ialt mellom 9 og 10.000 hl.

florikkvare. i Finnmark. Forbvrig foregår det notfiske over
hele Nord-Norge nå inest etter småsild. Drivglrn brukes i 1:a-
12.ngfjorden, men fisket hT r der vart mindre bra siste uke på
grund av isynskeligheter.

1,-.ndbruksmeldinser.,.

O.R. 12.20.
.Det hnr .wert litt 3king i innmeldinsene nv korn i det

siste, men mnn kan ikke si det.er fnrt f leveringene ennå.
Som vanlig cr det Mest hvete som er innmeldt. Imidlertid må
mE:n vare oppmerksom på at fl11 tresking.skl =e, overstått
den 15 ds. Forsyningsdepartementet gir tere undtagelsor i
mcget specicile tilfeller.

Friutvnlget på gx3nnsaker, frukt og.b-er har fastsatt
nye =ksiwlpriser gjeldende fra idng. De nye priscr ligger
jevnt Over de tid1igere.

Vinterepler f.eks viser en oppgnng på 10 dre pr. kg.
i större salg. Prisen på nbtter cr uforandret.

Tilförselen av gr3nns.aker til Oslo er for tiden me-
set slakk, Dot er nå 10:„:re hodekål os kållot det kommer til-
strekkelig av. Epletilgngen ex forholdsvis

Også til byeno på VestIndet or tilf?irs1eno helt

Oppgxvene over tilfirslene til'Oslo Kj.:;tthall i
oktober anned foreligser nå

De viser at tilgT:ngen på storfeslakt til byen har
vwt forholdsvis tilfrotstillende. Ialt kom det 2921 sIn.kt.
Ogs host kom det bra nv, ialt 200 mot 300 i snmme mned
ifjor. Tilgngen på gris cr imidlertid'swert liten, c) det
kom bre 300 mot 7000 ifjor. Sau v2r det også mindre av,
og tilgnsen på gjnlv og spolwIlv lå adskillig lvere
enn året

O.R. 18.00.
Bygdenes Blad melder at det innleveres 2000.tons

korn i Uken i jstfold.
Flere gårdbrukere der har höstet 2 grigor iår.
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iosendnger• torsdag 6 noV.

Politict 	 Lkt etter tyvly.t.tre.

O.R. 11.15.
Flere s-ker er for tiden oppc i Lillestrôm i forbinnelse

med un11?,teLsc ov 1cvere inn rdioepprTter. Enkelte som er
blitt tatt, tilst 2,r h: v-srt tyvlyttere tidligere.

0.F, 10.00.
En riunn i Heddal er s2tt fst for ikke levert inn

• r....diopptet sitt.

Smnytt. 


O.R. 18.00 (Utydelig)
Nedre if:?.gen opplyser at det inntil n er

innmeldt 180.000 kbm. tömmer.

O.R. 18.00.
Varie Olsen, Hokksund, hr i sitt test-„mente gitt byg-

den 30.000-kr.

18.00 til 19.00.

O.R.
Av programmet mellom kl. 18.00 og 19.00 kunne vi ikke

oppf?,tte stort mer enn hv:d dc enkeltc poster drciet seg om.
Her cr de:

Aktuelt: Hver m2nn sitt yrke. DrosjeSjfdren.
, Verden og Vi: Visstnok om Nasjormlhjelpen dg skole-

, frokosten.
.Sch.21jpin bm Sovjett.

L8.35: lIn skehtsj hvori to skuespillere epptrtte.
Den ene het  Ein2T  Björklin. Sketsjen omh:rndlet de topplue-
og fL,.ggbrendes skrekk for hirden etter t dc hadde sett
m3nstringen forleden.,.Det innlgt cn vise om det-



te visstnok k,ldt: "hirden mOnstrer sine krefter. Til slutt
hot det i denne: ...Den cr.'slutt den g=le tid. stkkars
meg som j3ssing blid•N er det

Nok en sketsj denne gang  OM  rykter. Avbrutt
musikk fikk vi h3re nyhotsutsendingene fra London og

Pchston hvori det blc fraMhevet at tyskerne gikk brutlt
fram i Norge.

18.45: Om gullet. (Helt umulig h3re)

, Etter kl. 19.00 var progrMmet igjen tilrettcl2gt
for det tyske seldater

S.R. 22.00.
Vestky-tcriog  VPnernomrdet;

Noc nedb3r htr og der. Mildt.

Sdre Norrl-mds fjelltr.: Sv:k vind. Ut p cL;gen
cnkelte snebyger. Noc kj3ligere.

Norrr Norriands fj_elltr2kter: Svak til frisk bris.
Ncdtb3r enkcItc steder. F3rst stigenae senere fallendc temp.

Frisk til stiv bris.
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19.00.
Et tysk kurerfly fra iTorge flöy idag i.usiktbrt v'Br inn

over forbudt område i Det blc ,?.vfyrt -,rselskudd og
flyet .endrot kur.s.

S.R. 19,00 & 22.».
Gustf Adolf-cLson ble feiret idag over hcle 1.:T.ndet.
I ..?.. ble hovedtalen holdt.av sonator Lco .rnroth

(sandsynliEvis en finne).
Han erk1-3rte bl.a. at krigen i '3st hadde rinnge likhcts-

punktor mod Gustaf Adolfs kampor for 300 år siden. Finnlands
seier over bolsjevismen var on visshet vcd alli=sen mcd
Tysklnd, oE bolsjevismen måttc knuses. Gronseregu1rringene
var det for tidlig å uttale seg om.

Tilslutt f=hevet scnatoron et Pinnlnd ikke på noen
&to einsket å oppgi det nordiske salmbeid.

S.T. 22.00.
Pinnl ndskond]oret meddelcr at dc frivillige 13itn-nt

Siderhjelm og fenrik Helliker falit på I-1-.ngfronten id,g. Bcg,_;e
varf,dt i 1916.

S.E. 19.00.
Innsamlingen til de omkomnco etterltte ved jgcrulykken

viser et resultt på 663.000 kx.

D.E. 11.30.
I forbinnelse mcd salgt  av  Transatl.atiques skip

"Stockholm" opplyser dirckt5r Axel Joknsson
også h-r kjipt :;11c möblc/ og utstyr bortsett fra enkelte
mllericr. Frisen v'r tilfretstillende og rcdcriet h"r ikko
lidt noc t,p.

0. . 11.15.
En bokh nd1cr i Stockholm satte forleden opp et opp-

s1-:g i vinduct med p:åskriften: Adg-ng forbudt for jödcr.
Politiet ila hm en mulkt og tv-,ng ham til å. fjerne
men '2,11eredc nestc dag lot h-n don crstattc av en ny. 0g,så
denne g=g fikk h:n mulkt, men h.2n forts-tto på s-mme mn,te.
If31ge !,ftonbl-det er nå publikum blitt intoressert i å sc
utf2.11ct på denne dragk-mp mellom politiet og bokh-ndlcron.

D.R. 20.50.
Foreningene Bordon i Sverigc og Danmrk mottok igr

en g-vo på 5000 kr. hver fr' ot firma i Tro11hlttan og to
d'mske selskapor.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Tillegg  NYHE."SOVERSINT Nr. 197.

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

Radiosendin er torsda 6 nov. 1941. Fortrolig.

Ultt fra  Norge.,

S.R. 12.30.
Det norske ,skip."Union" som ldp på grunn ved Halmstad

igår, er nå flott igjen. Meget aV lasten gikk tapt.

Zeesen 17.30 på tysk.
En kvinnelig kunstner, som har vrt på besök hos de

tyske tropper i Narvik, Hammerfest og Kirkenes, uttaler bl.a.
ved hjemkomsten at hun syntes nordmennene kunne vise'litt mer
takknemlighet overfor de tyske trOpper for disses korrekte
opptreden. Ellers var forholdet mellom troppene og befolknin-
gen langt bedre enn hun hadde hört rykter.om.

O.R. 06.45.
Aftenpooten skriver idag under overskriften: "Dddsdom-

mene":
ITuligens er det noen av våre lesere som i sin naivitet

er bitre over at dödsdemmene over 6 av våre landsmenn er satt
iverk. Moi problemet ea ikke så enkelt som det. Hverken disse
eller tidligere djdademmer ble avsagt fordi utelukkende tye-
kerne dnaket det. 0'så mange nordmenn og til en viss grad
også engelskmennene noret det samme dnske, Det var den norske
regjering med kongens oamtykke som undertegnet Haagerkonvensjo-
nen. Denne er alverlig og kan bare tydes på en mte. Vi har
vort innblandet i krigen. Vårt land er ikke bare besatt, men
også endel av fronten. Vi kan kanskje glemme det her i jst-
Norge, rn kystbefolkningen blir daglig påminnet ved senkin-
aer av ve kystruteskip og ved lik som driver iland. Ingen
kan bebe*de die tyske_autoriteter fer ikke å ha gitt til-
strekkeile advarsler.

Jk7Hen nevner så Haagerkonvensjonens mest alvorlige
bestemmele2r: dödsstraff for spionasje, for 4 vare i besid-
delse av v-pen og ulovlige radiosendere, sabotasje og for
å forlate landet ulovlig, og skriver tilslutt at ddt også
kqn id rne meget strenge straffer for å spre ulovlige avi-
ser og flyveblad.

O.R. 18.20.
Lederen for Nasjonalhjelpen, Håkon Fossopplyste i

et foredrag ikvIld at det hittil var sendt til'Nord-Norge;
5 tons sardiner9 100 tons kålrabi, 25? tons epl'er og 5 tons
torskelever. L3.000 barn hadde fått "gudfedre" i Sdr-Norge,
d.v.s. 30 kr. måneden. Nasjonalhjelpen har hittil brukt
23.5 til stdtte i krigsherjede strOk.

Zeesen 22.00 på tysk
Det meldes fra New York at det norske tankskip

"Barfonn" er senket i Atlanterhavet.

Nytt fra Danmark. 


D.R. 18.00.
Forsyningsdepartementet i Danmark har utstedt nye

bestemmelser for tekstilindustrien. Flere fabrikker skal
gå over til 4 produsere standard arbeidsstrjmper og muligens
og4 standard undert3y fdr slutten av måneden. Ullprosen-
ton er blitt redusert fra 30 til 20%.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER 1 .

Fra
Regjeringens I. K. & Hærens Overkommando.

8. nov. 1941. Nr, 198.Fortroli .
Radiosendinzer  fredag 7. nov.

Fritisk fly skutt ned ved Oslo C)i da .

O.R.11.15.
Tidlig i dag flby flere britiske fly inn over Oslo. Det

tyske luftvern gikk straks til aksjon, og et av flyene ble
skutt ned og falt ned n,:er Oslo jstbanestasjon. Mannskapet
ble drept. Det ble ikke voldt noen skade under angrepet.

Stor kjttsvindel i Gudbrandsdalen. 


O.R.11.15.
En omfattende svindel i omsetningen av kjött er opT)daget

i Gudbrandsdalen. Flere tusen kg. kjött er solgt uten til-
latelse. Folitiet arbeider nå med etterforskningene.

Store besdk til kinoene  i Sarlsborz

O.R.18.00.
Besökene til kinoene i Sarpsborg er meget store for tiden,

og folk må stå i kö for å komme inn. Man har derfor planer
om flere forestillinger pr. dag.

Stort legionmöte i Oslo  i går.

O.R.11.15.
Den norske legion holdt stort möte i Oslo i går kveld.

F5rs'Je taler var oberst Sundlo som önsket velkommen. Mötets
hovedtaler var Legionens unge krigskorrespondent, Hartmann.
Han hbstet stort bifall for talen sin. Etterpå ble det vist
fram en film om Legionen.

"Modig_gjort av "minister" Fretheim . ."

O.R.11-15.
"Nationen" skriver i dag: "Det var modig gjort av "min-

ister" Fretheim med dct arbeidspresset han har å böye seg
for bondelagstyrets önske om at han skulle overta formanns-
stillingen."

"Aftenposten" akriver om verdensjbdedommen.

O.R.11.15.
sin leder i dag behandler "Aftenposten" vcrdensjödedom-

mens "Verdensjbdedommen hadde fått sine representanter på al-
le områder. Nå da Finnland atter ibr i krig med bolsjevik-
jödene, skriker demokratjöden Roosevelt opp. Og samtidig
höres en annen demoluatisk rst som representerer verdens-
jbdedommen, fra London. Denne rösten er demokraten Churchill.
Og begge er typiske representanter for verdensjädedommen
hver på sitt sted."
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Fiskerimelding.

.••Sildefisket:
Fra Haugesund meldes at det er kastet 100 hl. småsild

•EngesUnd.
Det foreligger ingen melding fra Bergen,
Fra Uthaug meldes det om godt mossafiske i sjben, og om

en liten snurpefangst på 30 hl. Småsild. Stbrrelsen er 30
sild på.knoen.

Fetsildfisket:
uken til 1. nov. gikk fetsildfisket*tilbake. Fra Svol-

v= meldes at fisket nå ebber ut der. I Eidefjerd har driv
erne hatt pene fangster på 60 - 70 og opp til 90 kasser pr.
uke.

Bö i Vesterålen er det også 'oregått noe drivgarnfiske
siste uke, men belegget er avtagende.

Fra Kristiansund N. meldes ox en del snurpefangster i
.kura. For stbrstedelen hår det w3rt blandingsvare, Men sr-
lig mossa.

Landbruksmelding. 


Vi husker alle at under den forrige verdenskrigen fikk vi
forbud mot å servere råskrelte poteter i restautantene. For-
målet med forbudet var den gangen utelukkende å spare på potet-
ene. Når vi nå igjen får et slikt forbud, har det en videre
hensikt, og i "Forsyningsdep."s forbud i dag mot servering av
råskrelte poteter heter det: Når man råskreller poteter, går
det ikke bare mye hort av potetene, men også mange viktige
nwingsstoffer forsvinner under råskrellingen. For i noen
grad å böte på dette er det fra og med 8. nov. ikke tillatt
å servere skrelte poteter i restauranter, hoteller og bevert-
ningssteder.

Vi nrmer oes nå med sterke skritt skinnauksjonene. Aldri
har spenningen foran disse auksjoner v:ert stbrre enn i år.
Norsk pelsdyravlslag har derfor sendt ut en melding angående
de skinn som skal gå direkte til Tyskland. Ifölge avtalen
skal gjennomsnittsprisen for de skinn som skal selges til
Tyskland, were kr. 185,- pr. stk. Takseringen skal foregå
under oppsyn av begge parter.

Sblvrevutstillingene for Oslo og omegn skal holdes den
18, og 19. nov., og deretter vil de bli holdt ut over landet.

"Forsyningsdepartementet" har sendt ut en melding om til-
leggskort for brbd. De vil dog ikke bli gyldige för den
nye yrkesliste er ferdigtrykt.

"Forsyningsdep." melder i dag at det nå skal fbres en
streng kontroll med melk til arbeidere i sunnhetsskadelig
arbeid. Bare i de mest nbdvendige tilfeller vil det bli gitt
tilleggsmelk til fortwing på arbeidsplassen.

(Fortsatt).
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Tandbruksmelding (fortsatt).

Direkte leveranse av melk fra produsent til forbruker
er ikke tillatt i byer og bymessige strök, heter det videre
i "Forsyningsdep."s nye forskrifter.

I dag var det bra tilfbrsel av vinterkål og kålrot til
Gartnerhallen. Men det var meget knapt med poteter.

Tilfdrselen av kjött har vmrt bra denne uke, særlig
storfe. Men det ser ut til å bli langt mindre med sau og
lam denne uke enn vi har vært vant til.

Ukens sportsoversikt.

Det arbeides godt i Norges Idrettsforbund. Det er holdt
åtte forskjellig idrettskurser t löpet av et halvt år, og det
skal holdes to til i hbst. I alt er det utdannet over hundre
instruktbrer..

Vi som har besbkt disse kursene, venter gode resultater.
Guttene fikk av eksperter lærdom som vil sitte i erindringen
så lenge de lever. Og i'kursene på Horten var det jentene
som fikk kynig instruksjan.

år skal den dUde vintersesong utnyttes langt bedre enn
tilfellet har vært för. Det skal i år arrangeres det fbrste
innendbrs fri-idrettskursus her i landet. Også det kurset
som skal holdes for laokserne i höst har mött stor interesse.
Det vil bare bli brukt eksperter til ledere.

Og i dag har vi videre den nyhet at det har lykkes å sikre
Bygdbneshallen for håndball for hele sesongen. Den vil bli
stilt helt til disposisjon for håndballspillerne.

morgen skal vårt representasjonslag i ilden igjen. Tall-
messig sett var nederlagene store i de to fbrste kampene, men
meldinger som er kommet fra Tyskland, forteller at guttene
spilte bedre enn tallene viser. Lagets siste kamp spilles
altså i orlin i morgen.

Det er innstiftet en ny fri-idrettspokal som heter "Idretts-
pokalen". Dens oppgave skal være å stimulere fri-idrettsin-



teressen her i landet. (Storm Sbrlie i "Aktuelt".)

"Verden & vi": Amerikansk imperialisme. 


Her ble lytterne fortalt at det i disse dager er kommet ut
en bok på et forlag i Hamburg som heter: "U.S.A. greift in
die Welt", skrevet av dr. (Grafberg?). Denne boken skulle være
meget god og aktuell nå da krigshisseren Roosevelt kommer nmr-
mere krigsdeltagelse dag for dag.

Resten var en opplesning av siste kapitelet i boken.
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Rulle taler for Hilda Fredriksen.

O.R.18.30.
Skuespillerinnen Hilda Fredriksen feirer i dag 50 års

jubileum som skuespillerinne. I den anledning holdt ulle
Rasmussen et kåseri om den populære skuespillerinne.

Kåseriet var bare om Hilda Fredriksen uten noen hint om
systemer o. 1.

"Nasjonal time."

Mellom klokken 19.00 og 20.00 sendte Oslo Radio en "nq-
sjonal time". Praktisk talt hele programmet druknet imidler-
tid i forstyrrelser, så det e'r bare et par småstubber vi kan
gjengi her:

Det var blant annet en tale av en fylkesf3rer Gunnar • .?. .
Så vidt vi kunne forstå snakket han om forsamlingshus som
ungdomshus og bedehus på landet. På disse stedene hadde man
alltid funnet dårlig kultur og mye joks. Man hadde her sav-
net den rette glede. Det var ikke livslyst man fant her,
men livslede. . .

Etter denne talen ble det sendt et musikkprogram fra
Bergen.

Så fulgte en tale av ungsveitförer Jarl Berge som visst-
nok snakket om ungdomsoppdragelse.

Vi kunne igjen bare oppfatte en liten bit:
. . . . Ungdommen må lære å forstå 2t vi plikter å holde

oss sterke og sunne. Troen på Norge må bli levende. Det er
det vi må få istedenfor den husmannsmentaliteten som har rådd
her i landet fr. Vi må være oss vår styrke bevisst og komme
bort fra det at alle folk er like, og at det bere er hudfarven
som skiller. Norge skal leve om det så skal koste blod. Norge
skal leve. med en nasjonalsosialistisk ungdom. . . Vi Må tinne
igjen troen på oss selv . . .

Smån tt fra Nor e.

O.R.18.00.
Elgen har gjort stor skade på skogen i Aust-Agder i de sis-

te årene. Ordförer Terdal har uttalt at han er fornöyd med
elgjakten og med den derav fölgende nedgang i antall elg.

O.R.18.00.
Det tömmerkvantum som er tildelt Aust-Agder, er nå blitt

fordelt på de forskjellige skogeiere. Ellers er blinkinga
i-full gang i ehele fylket og er på enkelte steder alt fer-
dig.
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U tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Grönlandselskapet holdt möte i KJbenhavn i går kveld.

Det ble vist en film fra Grnaland. De kongelige var til-
stede.

D.R.11.30.
Prisretten i Köbenhavn har fått to nye saker. De gjel-

der en grossist og to fabrikanter.

Nytt fra  Sverige. 


S.R.22.00.
Forhandlingene mellom Sverige og Finnland om varebytte

er avsluttet. Pesultatet er stort sett en forlengelse få
fire rrineder av overenskoMsten av 28. mars 1941.

S.R.22.00.
Representanter for Sveriges skinnprodusenter har fört

forhandlinger med den norske stats skinndirektoriat i Oslo.
Import av norske skinn til Sverige skal være sikret.

S.R.22.00.
Bokseren John Anderson - som har vært tiltalt for spio-

nasje - er blitt dömt til fem måneders straffearbeid. Dom-
men ble gjort vilkårlig, og Anderson skal straks settes på
frifot.

D.R.22.00.
Tennislandskampen mellom Sverige og Danmark ble i dag

innledet i Köbenhavn. Sverige vant dagens to kamper. Det
danske kongepar overvar kampene.

fra  Finnland.

O.R.11.15.
"Stockholmstidningen" skriver i dag: Den situasjon som

Finnland befinner seg i både militært og politisk umuliggjör
en hver tanke om en seperatfred.

Værmelding. 


Vestkusten

Winernområdet

Mdra Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

Frisk til hård vind. Uforandret
eller noe fallende temperatur.

Moderat til frisk tind. Oppholdsvær
med mulige snöbyger. Uforandret el-
ler noe fallende temperatur.

Moderat til frisk vind. Spredte snö-
byger. Fallende temperatur.

Frisk, men avtagende vind. Etter hvert
opphörende snöfall. Fallende temP.

vvvvv VVVVVV vvvvv



(Pi.11e til NYHETSVER=T Nr. 198.

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

Radiosendinger fredag 7, nov. 1941._

Nytt fra Nore.

Lahti Radio.
Det norske tankskip "Barfonn" som har seilt i britisk

tjeneste, er senket i en konvoy i Nord-Atlanteren. Flere
andre fartbyer ble senket samtidig.

• Moskva Radio på russisk.
Stockholmskorrespondenten til "Oversjbiske Nyheter" mel-

der at tyskerne i oktober arresterte461 personer i Norge. AV
dem var det 9 skipsredere, flere offiserer, 1_,Æ3rere og regjer-
ingstjenestemenn. Alle arrestasjonene fant sted i Syd-Norge.
samme måned er 56 (borgermestere'?) og 92 juridiske embeds-

menn og politimenn blitt avsatt.

Nytt fra Sverige.

Rom Radio.
1 Sverige synes man å ha funnet en metode til å trekke

olje fra skifer. Saken omfattes med den strengeste taushet.

Nytt fra Danmark.

Zeesen Radio.
Under en debatt i Folketinget uttalte en konservativ

representant (navn ikke oppfattet) at det var sikkert at det
danske folk önsket et nært s=rbeid med Tyskland. Et medlem
av Det danske bondeparti,Thomson (?), sa at det danske folk
mcget gjerne bnsket cn ouropeisk rcorganisasjon under tysk
ledelse.

D.R.18.00.
Malernes flglorening 11r på gener2lforsemling i Kbbenhavn

ved-Ltt å eippelere til kongen og parlamentet om å få bcdre
arbeidsbetingelser. Den bkede arbeidsledighet i denne næringT-
gren skyldes m. ngclen på olje. Flanene om innenl,.ndsk olje-
produksjon skulle hjelpe til å lette denne situ sjonen.

D.R.18.00.
Tre arbeidere er av Kbbehh2vnretten dömt til tre, fire

og seks måneders fengsel for å ha sprGdt flyveblad og annen
'litter2tur :v kommunistisk natur.

Nytt_fra_Finnland.

L.hti
1.)en finske generelkonsul i Syd-Afrika er kommet til Finn-

land, og uttrykker i ct presseintervju sin takknemlighet for
don symp_vti og stötte som Syd-Afrika ga Finnland undcr vin-
terkrigen mot Russland. Den mest verdifulle hjelp v:r 24
fly for den finske

vvvvv VVVVV vvvvv
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Det har idng vwt usedvanlig slette lytteforhold.

Nyhetssendingen i formiddag kunne ikke hdres idetheletatt og

heller ikke fiskeri - og landbruksmeldingene. Også sendingen

kl. 18.00 var meget dårlig og bare et par ting av nyhetene

kunne oppfattes.aDe dvrige programposter forsvandt full -

stendig i forstyrrelser. Sendingen kl. 21.00 kunne ikke höres.

Fl an re Oslo idapzmorg.e.22__

Denne melding ble sendt ut over Oslo Radio kl. 11.15
men forholdene var så dårlige at det i'cke var mulig å få den

sammenheng. Dng kunne oppf'attes at ot av de britiske fly
som delto i angrcpet haddc styrtet ned ved Malmökalven.
Meldingen ble sendt ut Over Stockholm Radio og gikk ut på at
endel britisko fly tidlig idagmorgcs flöy innover Oslo og
Oslofjorden og slapp ned noen bomber i nwheten av Akershus.
Det ble ikke gjort noen skade. Antiluftskytset skjöt ned tre
fly.

Fire  ersoner ddmt for å  ha lyttct på  London. 


O.R. 18.00.
"Folkedomstolen" har idlg ddmt.fire personer for å ha

spredt ficndtlige skrifter. Det gjelder en 51'år gammel
mann og hans 18 årige sönn samt to av deres venner. De hadde
lyttec på kringkJ.sting fra London, skrevet ncd utdrag av disse
nyheter og spredt dem ut. Dette hadde skjedd i september og
oktober i Oslo. Hovedmannen ble dömt til 4 års fengsel, hans
sdn til 1års fengsel og dc to vennene til 6 måneder hver.

"Reichbornu Kionnerud mottas i Berlin. 


O.R. 18,00. .
"Reichborn" Kjennerud knm idag til Berlin hvor han ble

mottatt av flere höystående tyske embeds=nn.

Aktuelt.

O.R. 18.15.
l'osten aktuelt idag hörtes Ut-fOr å y)?re et intervju

med en.eller annen skogferskningsMann om skegplanting.

Verden o- Vi.

O.R. 18.20,
I V & V idag holdt Kristen Gundelach et kåseri om tysk

literatur nu for tiden og hvilke velsignelser denne liter-tur
innebwer fnr det Nye Eur,Jpa,

1 .

Fortrolig. 
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a losen in er Ör a • nnv.

Kristian Preuthun SVarer London.

O.R.
Som vanlig på lbrdag var også idag Kristian Preuthun uteMl#

og svarte "LER". Desverre kunne hans utgydelser ikke oppfattes
på grunn av lytteforholdene men det lot til at han hadde
mange personer på sin liste idag. De som han nevnte var
Scancke Jonassen, 'jksnevad, Riiser Larsen, 1-lindal9 Hembro,
Biskop Berggrav, Hallesby, president Roosevelt m.fl. Dessuteh
fandt han ut at man burde kalle Giteborg for Jössingborg. Dette
var i forbinnelse med et gratulasjonstelcgram sendt av stats-
minister Nygårdsvold til sjefredaktbren for Göteborgs Handels
och Sjöfertstidning.

Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Eksplosjnnsulykken på Bornholm har nå krevet sitt tredje

dödsoffer idet.den tredje fieker som ble hårdt aåret ved en
mineekplosjon er rvgått ved döden på sykehuset. De tre fiskere
hadde som bekjendt funnet en mine og foxsökt å få den opp i
båten med det resultat at minen eksploderte og drep'ce, tp av
fiskerne momentent.

D.R. 20.50.
Tilförselen av melk til Kjöpenhavn har i de siste dager

v-2rt 10 til 12 % over forbruket.

D.R. 20.50.
Tennislandskempen mellom Svcrige ng Danmark ledes nu ev

Sverige med. 3 - n. Av resultatene idag ex det givet at Sverige
kommer t1 å vinne den.

N tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
Overretten i Göteborg har bestemt at de norske skip snm

dct i dut siste har vært sak om skal forelbbig bli beslaglagt.

S.R. 22.00.
Det svenske arkengiske selskap har bevilget 11.000

kroner til Finsk Arkeologisk Selskap.

S.R. 22.00.
En buss for transport av lett sårede er blitt overrakt det

finske Röde Kors.

S.R. 22.00.
Riksdagen har bevilget 7 millioner kroner til tegning av

,ksjer i det nyopprettede Norrbottn jernverk. Jernverket skal
drives med elektriske nvner ng i forbinnelse med jernverket
skel også npprettes stålverk  ng  Thomasverk. Fre Thomasverket
får man snm biprodukt det verdifulle gjödningsstoff Thomesfosfat.

S.R. 22.00.
To store togforsinkelser er idag notcrt i Stockhnlm på

grunn ev snestnrm.

Til regjeringen er det knmmet henstilling om å fg en effektiv
kontroll av alle dc fnrskjellige innsamlinger. Som det nå er kan
on nasjnnal innsamling på flore millioner kroner settcs igang
uten et det er noensomhelat kontroll med hvor pengene går.
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Pertroli
z losen ing-7.8rdag  T7—F1757:--

Værmelding. 


S.R. 22.15,
Vestkust: 
 Moderat til avtagende vind.

Stort sett oppholds=, men noe
koldere.

Hele Norrlands F'e11-
trakter: Svak vind. Stort sett

oppholdsvær. Temmelig koldt.

Vestkust Ytre strök: Avtagcnde vind.

vvvvv  VVVVV vvvvv
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Tillegg til NYHET_SOVERSIKT nr. 199,

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

Radiosendinger ij:irdag 8 november 1941, Fortro4g 2.

0,R, 06,30. 1) tys,
Norsk — s-verske filmforhandlinger har pågått i Oslo i

dc twe siste dager. Det ble undertegnet en overenskomst eom tili
later impor av svenskz film til Norge og Vice versa,

0,R. 12.00. På tysk.
Den 9de november vil det bli holdtx en minnehöytidelighet

vil bli holdt i Universitetsaulaen over faine N.S. medlemmer.

D.E. 20-50,
En svensk murer og en utlending ble idag arrestert

i Stockholw for forsk på sctUotasje,

Forbruket av elektrisk strbT i Sverige har iår ökot
til 9.500,000 Kvr. Delie cr det hyeste forbruk som noensinne
or notert i Sverige, rsakel er hevedsakelig mangel på
bronsel samlnen iei det faktum at stigningen i elektrisitots—
prisen nar betraktelig 1vere enn ökningen i brensels—



prisere

fra Danmark,

D.R_ 20,50.
Det danske utenriksdepartement meddeler at det danske

konsu-dat i Brussel som lengere tid har w -Irtledig nu igjen
er  åpw'G  med V. Jensen, 56, R:de Belliard som konsul.

Tid116 idag morges brit det ut brand i tre bygninger på
Themas Vestergårds eiendoll 1 Vestre Holmved. Brannmannskapet
njulpet av mediemmer aV den tske forsvarsmakt klarte å redde
beboelseshusene. Fem hester sa vel som hele årsavlingen og alt
maskineriet Jrsaken til brannen var kortslutning,

Nzttfra Finnland.

Radio Paris 19,00. På fransk,
Den finske presse bringer idag medd store overskrifter

en officiell meddelese som bonekter de britiske meldinger om
finsk russiske forhandlinger,

Radj.o Paris 21.00. På fransk.
Finekcbukta har finske kystbatterier åpnet ild mot

en destroyer og en minefeier. Begge skip ble hardt skadet.

Finnland har undertegnet en handllsoverenskomst med
Seits,

D.R. 18,CO.
1000 finske barn ventes til Danmark den 5te desember.

De vil ankomme i fire grupper hver på 250 barn irced en ukes
mellomrum.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Regjeringens I. K. & llærens Overkommando.

10. nov. 1941.   Nr. 200, Fortroli .
Radosendinger•söndac, nov,

Midt i nyhetssendiqgen klokken 13.00-- hallomannen holdt

nettopp på å lese opp de1er,av Hitlers tale stoppet

Oslo"Eadi6- pIutselig.og begynte:k.sende pausesignalet.

Siden var det ikke mulig 4.hdre noe som hqlst fra Oslo

fr.21.00-nyhetene.  NYHETSOVERSIKTEN i dag blir der-



for ufullstendig.

Forbud mot oversettelseslitteratur.

S.R.19.00.
Po1keopplysningsdepartementet" i- Norge har

utstedt 'en:forordning cm oVersettelseslittert•r. I for-
ordningen heter det at det er forbUdt å utgi utenlandsk
litteratur uten å ha innhentet tillatelse på forhånd. For-
budet gjelder også for nyo.opplag av.tidligere oversatte og
trykte utenlandske bök&r. • •

Tr6ndheim kommuneir•kr..50.600, til Na-.otalh'el en.

O.R.21.00.
Txondheim kommune har gjennom ordförer Bergan bevilget

kr. 50 000,- til Nasjonalhjelpen.
I går ble det sendt hauger av pakker fra Trondheim til Den

norSke legion. Gavene er innsamlet Trondeim gjennom N.S.

Seks personer arrestert  for k'ttsmuo'I.i.n

O.R.21.00.
Prispolitiet i• Sarpsborg opplyser'at helo seks.personer i

byen-er blitt.arrestert for,å ha vert implisert i kjöttsmug-
ling fra Indre Jstfoll til 0S16. •

Sportsn heter.
.;

Representasonsla/Yet taper igjen. 


0.R.21.00. . .
Det norske representasjonslaget i fotbai1 Spilte i går sin

tredje og siste•kamp i Tysk1and. Kampen fåregikk.i Berling,
og motStanderen var Berlin bylag som,Vant en.klar seier med
5 mot 1 mål. Etter f3rste omgang ledet det norske laget med
I mål,  mot 0, men i andre omgang foretok tyskerte omstillinger
på lagetsitt, og detbrakte dem seieren.

De to fbrste.kampene i TyskIand endte-også med store neder-
lag for "representasjonalaget"•(LytterenS merknad.)

(Fortsatt).
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Radiosendln&e.r....2ndag9. nov.

Fortroli .

Iport2nyheter . . (fortsatt.)

Reichborn Kjennerud mottas av,dentyske rikss ortsfdrer.

O.R.21.00.
Den norske idrettsleder Reichborn Kjennerud som for tid-

en oppholder seg i Tyskland, ble lördag mottatt av den tyske
rikssportsförer von Tschammer und Osten som uttalte seg
meget rosende om den norske sportsungdom. 'Mottagelsen fant
sted i Ber1in.

B erkebanen.

O.R.21.00.
Travldpene på Bjerkebanen i dag hadde samlet 9 500 til-

skuere. ,Totalomsetningen kom opp i kr. 446 944 -.

Sveri e - Danmark 5 - 0 i tennis,

S.R19.
Det endelige resultat av tenniSlandskampen mel1o41 Sverige

og Danmark ble at Sverige vant med 5 - 0. Kåmpene ble spilt
i Kdbenhavn.

Danskes ortsn heter.

Fotballandskampen mellom Danmark og Tyskland skal spilles
i Dresden den 16. nov. Det blir svensk dommer.

Den kjente danske svdmmerske Ragnhild Hveger har meldt se
til det store svdmmestevne i Wien.

Dannark har i dag tatt ut sitt landslag i boksing mot
Tyskland.

N tt fra Danmark.

D.R.18.00.
Landsforeningen til arbeidsledighetens bekjempelse begyn-

ner i morgen en propagandauke i Ilborg. Uken avsluttes man-
dag den 17. nov. med en festaften.

D.R.18.00.
Arbeids- og sosialdepartementene arrraggerer denne og nes'

te uke foredxagsrekker i hjemstavnskultur på Jylland.
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Radlosendinger st3nda 9. nov.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Regjeringen kommer til å overlevere neste års Riksdag

et lovforslag om innsamlinger.

O.R.21.00.
5 mill, kr. er samlet inn i Sverige til finske sivile.

Hjelpen kommer til å bli sendt i form av matvarer.

Værvarsel.

S.R.22.15.

Vestkusten
Vth.lernområdet
Södra Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
Oppholdsvær.
Temmelig kaldt.

Svak vind.
Av og til lette snUfall.
Skyet.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tillegg til NYHETEOVERSIKT Nr. 200,

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

Radiosendinger s3ndag 9. nov, 1941.
	

Fortrolig. 


Nytt fra Sverige,

Rom Radio.
Det svenske politi har arrestert to farlige sabo törer.

En av dem er en utlending. De har tilstått at.de har for-
sökt å sprenge et finsk skip som lå for anker i en svensk
havn. Deres sak vil om kert tid komme opp for Stockholms-
retten.

S.R.19.00.
Den svenske amerikalinje opplyser at "Braheholm" ble

bombet utenfor Den hollandske kyst den 1. november. En av
mannpkapet ble drept. "Braheho1m" er nå i en svensk havn.

S.R.19.00,
Skipet V"Maikan") som var lastet med torv,kom i brann

i går kveld i Grankullavikens havn. To menn ombord ble
brent ihjel i sine kabiner. Kapteinen ble reddet.

S.R.22,00.
Det har vwt brann i et varelager i Skwblacka papir-

fabrikk. Lar,r3et var stbrstedelen fylt med kasserte maskin-
er og verkt5Y. Skaden er verdeatt til kr. 50 - 60 000,-.

rtt fra Danmavk.

D.R.11.30,
På et m5te i Det konservative.nasjonale råd i går opp-

lyste handelsministeren at Danmark hadde vært istand til å
Rlasere omtrent 80 % av all sin import og eksperthandel i
Iyskland. Landet hadde likevel vært istand til å oppretthol-
de forbindelser med flere andre land.

Handelsministeren håpet å kunne innföre stndardklær för
nyttår. Det ville i så fall bli mulig å få •
klær og fotty som standardgods til fastsatte maks. priser.
Da ville omfatte sko, strmper, underklær, arbeiderklær
og dresser. Det var for tidlig å diskutere priser, men man
håpet at en dress aV standardty ikke ville koste stort mer
enn kr. 100,-. Det ville ikke bli stort utvalg, og fargene
ville bli begrenset. I fOrse omgang var det ikke spörsmål
om standardkIær for kVinner.

Nytt fra Finnland.

D.R.18.00.
I Finnland vil det bli utdelt en ekstra kafferasjon til

jul på 250 gr. Det blir den siste kafferasjon BOM kan fåes.
1942 vil det bare bli mulig å få kaffeerstatninger.

Lehti Radio.
Det meldes at Dr. Dengt Olof Gröndahl, JÆrer i fysikk

ved Helsinki Universitet, er falt i krigen.

D.R.18.00, •
Det finske statslån har nådd 1,6 milliarder finske mark.

vvvvv VVVVV vvv-c.
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Radiosending!.xmandag TO nov.

Norsk motorskipsenket i Stillehavet.

S.R. 22.00.
:et meldes fra London at det norske motorskip "Silva-

plana" er senket i Stillehavet. Skipet gikk med gummilast for
USA.

Man ,nbar at det er en fiandtlig rraider- som er lAferde.

Fxitt Folk kommenterer Hiticrs tale.

O.R. 11.15.
I sin leder idag kommenterer Fritt Folk Hitlers tale i

Manehen og skrivex bl.a.:
For ct år siden var stillingen temmelig uklar. Jössinger

tisket og vieket om store ting som skulle hende, og sp^dde
nazismens snF'.rlige undergang. Men mange underlige jissinghgp
ble torpedort ved Hitlers tale. En ting gjorde han nemlig opp-
erksoM på. Mange ting var nok tenkelige, men den bataljon som

vilde beholde valplassen, den vilde bli tysk.

Riisnestaler i Trondheim.

0.F. 11.15.
"Minister" Sverre Riisnes og "Kriegsberichterstatter"

Egil Hartmann talte i TrondheiM
"Ministeren" adv.:',rte sino 1-ndsmenn mot å la seg fore

lede av den fortviltc prop fra London.

Rikariyen taler.ogs. 


O.R. 11.15.
Landsiederen• for Norges Kvinneorganisasjon, ftu Olga

Bjoner, talte igårt KinoteTtretp4 Kongsberg.
Hun komHbl.a. inn p'sp3rsm,'‘let "Nerges frihet og

selvstendighet".

Arbeidstjenesten i 5stfoll.

O.R. 18.00.
Arbeidstjenesten har gjort god-6 aXbeid undeX innhs*

tingen i Idd i jetfoll, meldes det fra Halden.
Ivinter viI det bli forlagt en sveit tii.Ystehede.

Om -rbeidst cnesten.

O.R. 18.40.
Sekreter Sigurd 1,ndsem redegjorde ikveld for ar-

beffidstjenestens org-,nis,toriske oppbygging, dens befal og
disiplin, utdPnnelsen, dens oppgaver og dens betydning bl.a.
for 1-ndets gjenreising.

Tilslutt framhevet han at 'rbeidstjer;lesten tjente
det nasjonal-socialistiske '.rbeidsprogram. delta var ikke
bare eh plikt, men ogs", en 1,are. Spaden var det eneste
pen, og det var folkekraften som var det avgjörende når alt
konr til alt. Hail og
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.20.
Si1defisket:.,
FraHaugeSund_meldes at det er  1-astet.300.akj,epper i

Engesund.
I Bergensdistriktet er det kastet 700 skjepper småsild

Masfjorden og 1800 skjepper ved SkjerjehaVn.
På Mdre har det ikke vsrt noe fiske siste dbgn,
Angående sildefisket i Sdr-Trdndelag telefoneres,fra

Uthaug at det er kastet. 2000 hl. Småsild iLineSfjorden. bess-
uten er det satt to steng i Birkelandsfjorden. Stdrre1sen på
stengene er 500 hl. hver,
•

Bankfisket og det dvrige kystfiske:
Dette-fdske.har værtSanåke 1etyde1ig aiSte uke og meget

bedre enn uken fdr'S'srlig i'Finnma±k .Hyse erdet dog tatt for-
holdsvis liteav' . .

I Vestbrålen.har.line og juksefisket vis:t bra resultater .

Landbruksmeldinger.

O.R. 12.25.
Tilförslene av kjdtt til Oslo i uken som gikk viste en

gledelig oppgang etter at en viss slapphet hadde gjert Seg
g3eldende uken fôr. Av sterfeklakt koM det ialt 825.skrotter.,
Også gris kom det mer aV enn vanligmed 13.0 slaktialt Videre
kom detdobbell Så.'Meget spekalv og tre gangerdå meget gjd-
kalv som uken fdr, henholdsvis 322 bg 91'skrotter. Sau kom
derimot mindre av, i det hele bare omtrent halvparten med
1100 skrotter. Elg cr det slutt med for iår. Renetyrkjd:-tt er
så smått begynt å komme, og av hest innfdres.idetsanske .be--
tydelig mengder fr.Danmark. .

Heller ikke idag  ser det så vemat ut å Xj8t`thal1en.

Potetti.Ifdrselen til OsIo er fremdelesmegetknapp,
og det Ser'ikke ut til àt den vil rette på seg.. Hodekål er
derimot overflod av men grdnnsaktilgangen ellets"lar meget
tilbake å önske. Det kommerganske bra med epler.

Forordnin,Yer o bestemmelser.

O.R. 12.25 & 18.00.
Forsyningsdepartementet har utstedt en ny forordning

angående prodliksjon, omsetning og rasjonering av ost.
Ifdlge forordningen kan direktoratet for proviante-

ring og rasjonering gi de forskrifter som det anser nddven-
dig i de enkelte tilfeller. Den tidligere •forordning-opphe-
ves.

"Forsyningsdepartementet har ogS4 gitt direktoratwt
myndighet til å fdrandre de nåv?erende forsrifier'for rasjp-
neriiig av sukker og kaffe.
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Forordninger og bestemmelser.

O.R. 12.25 & 18.00.
L3ndbruks?.vdelingen ved Oslo Forsyningsnevnd sendte

idag ut en melding om telling v husdyr.
Enhver husdyrholder plikter å innsende. niiaktige oppgaver

over ant:11 husdyr. De som ikke hr ftt skjema tilsondt, må
sk3ffe seg et slikt snarest.

Er oppgavene ufullstendig.e ti1inkeho1des rasjonering-
kortene.

Ogs^ for m3tpoteter har Forsyningsdepartcmontet funnet
det nidvendig å starte en oppg-weinnsamling. Nevnden vil gi
n=ere beskjed om skjemaene.

Ethver; skjema må vere innlevert i utfyllt st-nd innen
den 20 november, og det vil bli kontrollert om oppgJvcne er
riktige. Uetterrette1igheter vil bli straffet.

O.R. 18.00 til 19.00.

tihr O.R.
Blmdt progrmpostene mellom kl. 18.00 og 19.00 over

Oslo rdio Ten vi nevne f3lgende foruten nyhetene og ksoriet
om rbeidstjenesten.

ktuelt: Stoxm Sdr1ie besdker"formannen" og"nost-
formannen" i "Oslo Turnforening", glassmester W.A. L-T'son
og blikkeslager Hvalby.

Det ble t-lt om treningen som hadde bx-3 tilslutning
s3rlig fra cimenes side. 51ikkens13geren trodde at Oslo vil-
de bli et turneentrum nr krizen var over.

Instruktrise var frk. ,sc) Halvorsen.

Vorden og Vi kl. 18.20: Bondens problem.
Kåsören opplyste at jorden var rikere cnn mange trod-

. de. Ifdlge direktdr Sehei kunne Norge dekke 2/3 av sitt behov
av korn iår, og saue-:vlen h:dde også store muligheter,

Forövrig var det unge og kraftige never som tok fatt
idag, selv om bbndeno -.11erede haddc levert en str1ende inn-
s:ts. Arbeidskraftproblemet vilde bli 1dst av arbeidstjenes-
ten. Det ga godc 13fter idag at det nottop var ungdommen åom
sdkte tilb,ake til jorden.

18.30: En litcn hdststemning ved Magnus V%ge, Rogalnd.
(Noe spriyt).

18.25: Vise og sketsj.
"Hvad er du s? sn'gmodig for?"
"Noen nazister snakka to meg, og n skP jeg m:ite p4

Jrbei imorra".
"Du, som har ligget på forsorgen i 12 Ja'de

rizistene, de respekterer ingen verdons ting".
"Jeg sku ta med meg arbeidskLer også, og jeg som

ikke har noen. Ikke anna enn den s3nd:gsdressen QOM kosta
forsorgen 140 kr."

"Noe så frekt"

Fortsettelse)
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O.R. 18.00 til 19.00.

(Fortsettelse).
Enden ps visen - som fordvrig gikk p en feiende melodi

skifte ut a1t skrap og skrot. Por no cr det blitt
-ndre boller. Takk og lov Og pris for det.

L8.50: -Hver mann sitt yrke"4
Trvgve Nesheim pratet med en visergutt.

leget)

18.55: Hittegodskontoret.

Nytt fr3 Danmerk.

:fl.E. 11.30.
Greve Alfred til 03stel-C3stel er-fal1.t.ps detfronten.

Grven, som ble 37 år gammel, var gift med den danske prinsesse
Alexnndrine Louise.

PÆ. 20.50..
Den danske handelsminister 1-11fdan Henrichsen meddeltc

idag at regjeringen arbeidet med en standardisering av alle
'ålngå me-tVater.in standardieering anSees gunetigete enn en

liindelig rasSenering,•. og an hat allerede'innfött-en.iTolke-
Nlse".

D.R. 11.30.
Nordisuhe•Verbindungstelle i Berlin :rrbnP..erte igSr

i samb:md med Kraft durch Frcude en festforestiliing for de
d?nske arbeidere i Tyskland.

ICinister Mohr, den d'.nske sendemann, talte.

D.R 20.50.
Den tidligere tyske gener:J_konsul i Reykj-vik gn idng

en utredning for presSen'om den behandling han og hans frmilie
hadde fått etter at englenderne besette Tsland.

Han opplyste bl.a. ni han 11-,:dde sittet fengslet
17 msneder, derav 12 ffineder på ya Man.

Nytt fra Sverige. 


O.R. 18.00.
Svenska Amerikalinjens skip'"Braheholmsem kom

til StoCkholm lirdeg fraRotterdam,, meIder at'diet har vært
nngrepet av britiske fly i,Nordsjben. En av Mannslupet.ble
drept av en maskingerkUle.

S.R.
Også det svenek skip- Y'Ingren" har,v;3rt U.tentt fot'

bombeangrep i Nordsjben. Det ble ende1 skadet:Og.mtte gå
inn til Emden. 1 mntros ble d±upt..-

S.R. 22.00. •
Brandskadene i Sverige for oktober ITÅned gikk opp i

2.3 mill. kr.

ver:
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Nytt fr,3 Soveri,

S.R. 19.00.
De 1ok.31e sjöstridskreftene i G5teborgdistriktet er b1ktt

foråterket med et offibygget pnnserskip.

S.R. 19.00.
Icvnedsmede1kommisjonen hr utferdiget nye bestemmelser

for rnsjonering nv åukker, syrop og kj:ittv3rer gjeldende for
neste rsjoneringsporiode.

For sukker blir'rsjonene uforTndret, o?; for kjöttlflrer
ubetydelig mindre.

D.L. 11.30.
Svensk telegr-mbyr4 melder 't det or funnet 7/olf=,

kobolt, r dium, nikkel og et p3r 'ndre metnllor i et skiffcring
Sverige. R3diumforekomstenc sk-1 v-åre meget rike.

S.R. 19.00,
Luftskyddsövelser kommer til ° bli =Tngert tirsdeg

kl. 16.00 i Blokinge

Nytt f  Finn1=d.

L.R. 11.30.
London-kringk-steren meldte iggr et den svenske regjering

h ddc gjort -1vorlige henstillinger i London for g hindre et
Englnd erk1."artc Finn1'.nd kri. Svensk- Degbldcts korrespon-
dcnt i London.tc1egr:ferer imidlextid derfr -1 nt cn s1J.k hen-
vendelso ikke foreligger.

D.R. 20.50.
Det finnske stTtsbudsjett for 1941 viser en utgifts-

post p=°1 21.2 millirder ID,1 eller fire gnnger s4 mcgot som
beregnet.

S.R. 22.00.
Trisrgdet i Finnlnnd hnr bestemt nt prison i sin 1-

mindelighet ogsg lönningex etc - ikke f.r forb3ies utover
dot n4v1ernde

S.R. 2200.,
Feltwrsklk M?.nnerheim utnevnte idng over 1000 unge

finnske offiswspir3nter til offiserer.

D.R. 11.30.
OVOT 10.000 finnske kvinner her meldt seg- ti1 den

frivillige •rbeidstjeneste.

O.R. 11.15,
Det finnske telegrmbyr4 melder nt fremrykkingen

fortsetter mellom Onegn og Kviteh"vet. Flcre lnndsbyer cr
t3tt.
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13',2nnrsel.  

S.R. 22.10.

Vestkysten og
W!nornomrdet:

Hele NorrlrInds
fjelltraketer:

Stiv briS•til liten
rlig på kysten.

Oppholds= med enkeitO lette
,dnebygor.
(:)mkring 0 gr,!dor.

SvP,k vind.
Mest oppholdsv,3r.

Det.fallt sne idPg 1ngs hole don östlige d 1 nv Sverige.

-srvvvvv  VVVVVV vvvVvV •
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Radiosendinger manda_g_ 10 nov. 1941. Fortrolig

Nytt fra Norgo•

0.r, 06.30 p?3, tysk.
En minnohbitidelihet ble holdt iggr i Untversitetets

Aul: over avdide partimodlcmmer og ovcr dem som ,r fallt i
krigen. Pilstedevar ogs Vidkun 2,11isling og flcro norske "mini-
stre".

).R. 06.45.
Vestlerglske T)ampskipsselskap feiret idag sitt 60-grs-

jubileum med g gi et gratiale pg en m?4,nods lönn til alle sine
funksjo=er.

Nytt fra Danmark.

D.1. 17.15.
Man har n bogynt med produksjon av standardk1-3r i

Danmark vesentlig boregnet p tungt arbeid. Omtrent 2000 dusin
prs sokker og 200-500 sott undertbjr fab.ikeres om ukcn, og
blir g.nsk, rimelige otter at det or-fastsatt m_ksimalpriser
13 dem.

Prisen pg, arbeidssokker blir 2.50 kr. 'parret. De blir
laget av rent dansk ull opbblandet med bomull, og• blir merket
med en M i en sirkel for.a adskille dem fra ikke-standardiserte
typer.

For herreundertby blir prisene fastlagt i tre grupper
alt etter stbrrelsen. Ialt blir det 135 forskjellige priser.
Trbyer og underbukser fr et kvalitetsmerke vcd linningen
nler i halsg,pningen.

Merke Ml vil betegne at artikkolen er laget av ront
dansk ull oppblandet mcd bomull. Fox en normalstbrrelso
blir da prisen 8.75 kr. for en trbye og 10.25 kr. for en
underbukse. For merke M2 blir prisene henholdsvis 7,50 kr.
og 8.75 kr. (oppblandet med kunstsilke), og for merke M3
som utelukkende.lages2V bomull, blir prisene 6.50 kr. og
8.00 kr.

Alle disse priser ligger betydclig under det man be-
talto for et sett undertby i 1941. Man vil dog ikke f4 kjbpt
stndardtbyet i Jlle forrotninger da produksjonen fromdeles
er bogrensot, og tungt arboidende vil fg, fortrinnsrett.

Det planlegges ogs?1, produksjon av standarddresser
for menn som antagelig vil komme pa markedet i slutten av
desember eller i begvl.nelsen av januar. Kvaliteten vil bli
god og prisen bare p omtrent 100 kr. Dressene vil bli
sydd av et materiale som j,nneholdercEl. 10% rent dansk ull,
5% selleull og 85% kunstull. Stndard dametby vil man anta-
gclig ikke komme til fabrikkere undtagen kanskje for
strbmpers vedkommerulo.

N tt fra Sverige.

Hilversum 18.10 p. hollandsk.
Fredag morgen gikk don holl-ndske livbgt "Doris

Rijkors" ut for g yde den svenske bgt %Wagdalena" assi-
st:.nse. Ettor et f.refullt og v.nskclig bergingsarbeid
lyktes dot redde hele besetningcn inn til Den Holdcr.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Lytteforholdene har vmrt dårlige idag. Formiddags -

nyhetene kom inn forhOldsvis brat men 141reldsendingen fra kl.

18.00 kom ikke tydelig fxam til at noe referat kunne

Mor en_tvisene advarer mot ikkeå rette se etter de t ske instrukser.

O.R. 11.15,
Morgenavisene i Oslo rettet idag en advarsel til

det norske folk mot forgåelser mot de okkuperende myndigheters
inattukser bg forordninger.

"Aftenpostenf' skriver i sin lederat enhver må forstå
at når okkupasjonsmyndighetene setter bestemmelser så er det
fordi de har sine grunner for det og da er det meningen
at de skal etterkommes. Allikevel opptever vi at der er
enkelte mennesker snm troeser forbudetet mot å'levere inn
sine radioapprater. Gang på ng hbrer vi om personer som er
blitt arrestert for å ha forgatt seg mot dette påbud. Og ikke
nokk med det._ De samme mennesker ikke bare lytter på
kringkastingen fra London, men de samler også sine venner hos
seg til disse utsendingene og til og med -skriver dem ned og
sprer dem rundt i distriktet, Vokene mennesker burde vite
at dette er en alvorlig ting og straffes med döden i spesielle
tilfeller. De må.være klar over pt Norge er ikke bare
okkupert bend et er også en krigsfront.

Ski sfarten får "Landeleder".

O.R. 11.15.
Nasjonal Samlings "Fbrer" har utnevnt sekretær Trygve

Jörgensen til landsleder for skipsfartsgruppen innenfor
faggruppeavdeling.

Tuberkulose i tilbake an i Ålesund..

O.R.
Alesund Hjelpestasjon har holdt årsmbte,1D,k mbte ble det

framhevet at tilfeller av-tuberkulose her gått tilbake i Alesunl
distrikt siste år.

Råd rseson en forlen et.

O.R. 11.15.
Statens Jaktstyre meddeler at jakttiden for rådyr er

blitt forlenget.

Ha lskade ved T nsber ,

O.R. 18.00.
Fr,.t Tbnsberg meldes at en kraft*g haglskur Ir bdelagt

for ca 13.000 kroner for gårdbrukerne der omkring:
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Man el G arbeidskreft til-'ordbruket nord å.

0.7Z. 18.00.
Fra Svolvær meddeles at mangelen pk arbeidskraft her vært

meget fdlelig i Nord - Norge i hdst da mange jordbruksarbeidere
har gått til andre og bedre betalte arbeider. Nå begynner det
imidlertid å gå opp for folk nt det er vanvidd å gå fre gårdene
disse tider og de fleste vender hjem for å tn opp jordarbeide

igjen.

N e ras onerin akort i Nor e.

D.R. 11.30.
'Ddt er blitt ntstedt nye rasjoneringskort: iNbrge

gjeldene fra lste desember. Stortaett b1ir Tasjonene på bröd
og kaffe de seMme.soM fdr.

Fiskorimeldin er.

O.R. 12.15.
Tra Bergen meldes om sildefisket at der er tatt ca

1500 skjetter i Skjeiehamn. Störrelsen på silda var fra 32
til 33 stk. pr.

Dessuteh er det kommet ihn litt til Kristiansund N.
Eller er det'.intet å melde.

Bankfisket har vært dårlig hele uka. For Möre og'
Romsdel har det dog vært noe bedre uten at man kunne si at
det har vært noe ekstka godt. Alosimd hadde adskillig större
tilgang, særli av hyse, enn,de to foregående uker.

pigha var det i siste uke ,kommet inn,til Slesund
4600. Prisen var 35 dre pr. kg.

Lqndbruksmeldin er,

O.R. 12.20.
For å få en så rettferdig fordeling som mulig av potetene

har"forsyningsdepartementet" meddelt at alle 'forbrukere av
poteter skal sende inn en optgave over de noehlUnde'behov for'
tiden 20de november 1941 til lste august 1942_. Det framheves nt
det er i alles interesse.k bidra til at man får so fullstendige
oppgaver som xù1ig å g4 ut fra. Skjemaer for disse oppgavene er
ikke delt ut ennå men de ventes i löpet av.d:sen.,For å lette
utarbeidelsen av disse ippgaver har ffforsyningsdepartementet"
sJ,tt sok utgangspunkt at hver person i denne tiden vil bruke
ca 150 kg. Tett i betrektning at man sannsynligvis i ator
utstrekning antagelig må ty til poteter for å' ap& på'bröd--
r?.sjonene vil 150 kg. neppe strekke til men det e iallfa11 noc
å begynne med. "Forsyningsdepartementet" har tatt skritt til
å kontrollere de oppgitte lagre av poteter og hvis noen blir
oppdaget å ha forfalsket sine oppgaver vil det medföre stregge
straffer.

Det er ingen forandringer på tilföxselenav kjött til .
Oslo Kjdtthall. Av andre vareslag er det ifflidlettid lite. Dette
gjelder for de fleate grönnsaker undtatt le%1 og kålrot. Litt
tilförsel er det av gulerötter men rent forlite til å dekke
forbruket. Epler er det forholdsvis bra med og de bir fordelt
til butikkehe på beste måte.
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FertrOli .

14by 5 tt fra Dnilbark.

D.L 11.30.
Landsretten begynte idag behandlingen av snken mot

7 cln.s.ke»kommunister som står tiltalt for å ha gjort forberedelser
til-S156trksje. Stateadvokaten begjorté saken fbrt for lukkede
.&:Srerognved evatemning ble dette önske innvJlget.

N tt fr- Sveri e.

S.R. 19.00._
Eh svensk st_Itsborger er blitt lrrestert i Stookho/m

fox forsök på snbotnsje.

Porhandli:ngenoi skogbruket om ny 1(5nrisnvt le er s rrndet
Partene ikke'kunne komme til enighet.

En stygg togulykke skjedde idag pk Strolnes stasjonm
idet et innkommende passasjertog kjörte inn i et stille -
stående godstog. Endel personer i de to ftirste vognene på
passasjertoget kom lett tilskade. Lokomotivet ble endel
skadet men kunne allikevel benyttes til å trekke toget inn
på et annet spor. Ulykken sk(Wde ved at passasjertoget ble
penset inn på feil spor.

S.R. 22.00.
Flore organisasjoner og tildels mange enkeltpersoner

arbeider med planer om å få istand en effektiv hjelp til de
nödlidende i Finnland. Det er aenlig med honblikk på opp
ryddingsarbeide. Dessuten arbeides det kigså med en plan for
overfbrelse v finske invc1ider og barn til Sverige.

Frivillig Arthur M. Lindsted er falt på Ostfronten. Han
Varfödt i 1909.

_ Dqn .nylig elektrifiserte jernbanelinje på 6 mil mellom
Kiil og Daglösen ble åpnet idag.

Sveri„ges Grafiske Industriforbund holdt idag iWte i
Stolekhg.

D.R 1U30.
Et svenskm dampski

Stoc.kl.'?.02-11.1.er.nnettt
25 manner berget.

Værmeldin er.

S.R. 19.14.
Veatkusten: 
 Frisk til byget senere

tiltagende vind. Stort sett oppholds-
vær.

tr.: Frisk til sterk vind eller
storm i hdgfjellet. Oppholdsvær og
keldere.

Svag til moderat vind.
Stort sett oppholdsvær og koldt.

St5ndra Norrlands F e

tilhbrende rederiet "Fredrikka"
Newfoundland. Hele mannskpet på
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N tt fra Finnland. ••  
•

_
Den finske hande1sminister uttaLer -at.b.an,'.11.*Aper at

.USA.j.kke vil trekke Finh1and inn i. Stormr;..ktdkrigen.*

0.R. 21;00.
og tyske trOpper hari Nord karelen ödelagt

störstedelen av to russiske divisjoner. Det ble tatt over 1200
fanger.

S.R. 22.00. . •
Don finske utenriksminister uttalte at,det finske svar

på don r.merikanske henvondelse om at Pinnlm&sku1le stoppe
fiondt1ighetene mot Sovjet, blir'everrakt USA ikveld.

En finSk handelsdelegasjon reiber imorgewtil rItalia
og Sveits.

S.R. 19.00.
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(Fre B.B.C. s Lyttetjeneste).

Radiosendin er tirsda 11 nove,ber 1941. Fortrolig. 


Nittfra Nor e.

O.R. 06.45.'
"Föreren" for Nasjonal Semli4g har utnevnt direktör

Alf Larsen Widt? til fra 10de november å overta ledelsen av
fölgende hovedforretningsgrupper under direkte overoppsyn av
"Föreren": Handel, induutri, håndverk, fiskeril bank, essuranse
og forsyninger. Han skal også ta seg ev partiets anliggender
i forbinnelse med samrrbeidet mellom de fornnevnte bransjex
og Fndre bransjer som kontrolleres ev andre embedsmenn og
"ministre" så som lendbruket, skipsfarten, vannverkene etc.
Direktören innstiller også spesielle tjenestemenn til individuelle
principielle handelsgrupper som så blir utnevnt av "Föreren"

Oslo 8 november 1941.

Quisling (sign)

Direktör Larsen uttaler rt i hans nåvmrende stilling
som igresident for 1/S Vinmonopolet skal han reise til Tyskland
for & forefte å tSke Vinmonopolets beholdninger för han cver-
tar sin nye stilling. Han tilföyer: "For byeblikket kan jeg bare
sit at mitt viktigste arbeide vil bli å finne den best mulige
måte på. hvilken forretning kan passes inn i rammen av den nye
orgJnisasjon og å grunnfeste det slik at vi ken komme igjennom
de nåvmrende vanskeligheter uten for mye påkjenning og fram-
for alt være forberedt på don omveltning som sennsynligvis vil
bli nbdvendig etter krigen".

"Nasjonal Sa,mlings" bransje i Berlin har holdt et,
vellykket mt5te.

N tt fre Danmark,

O.R. 06.45.
Likene av to britiske flyvere ble funnet utenfor Broen

i Danmark st5ndag. Lengere ute ble et britisk fly som hadde
drevet iland funnet De britiske flyvere vil antagelig bli
begravet i Broen.

D.R. 18.00.
Det denske utenriksdepRrtement meddeler at de tyske

autoriteter har offentliggjort bestemmelser med hensyn til
utestående fordringer i det "forhenvmrende" Polen. Danske
firmrer anmodes i disse bestemmelser om å sende inn deres krav
så snart som mulig •il Utenriksdepartementet. Disso papirer må
ledsages ev kopier ev faktur2,er eller lignende dokumenter.

N tt fra Sveri e,

D.R. 20.50.
Ennu en svenske er blitt .1rrestert for forsök på

s.;botasje

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Ra iosen_inger_onsda 2 nov.

3verexecutori Götob . avslr skjeLpet besla le ,else.

S.P. 19.00.
5verexecutor ha,r mottntt en henstilling fra "de norske

redere i Oslo" om beslagleggelsen av de norske skip,i Göte-
borg skulle skjerpes. Bl.a. r det foreslått en fjerning av
visse mskindeler på skipene for at disse skulle kunne sjres
immobile.

iverexecutor har imillertid avslått dette under henvis-
ning til at fart3yene er tilstrekkelig bevoktet av politi,
marine og

Ny leder for NS- Studenterfylkinz. 


O.R. 11.15.
Lmdsle'eren for N:.sjonal Samlings Studemtergruppo,Age

Conradi, har bedt seg entlediget fra sin stilling for å nvslut-
te sitt juridiske studium.

I hens sted har "freren" innsatt kontorsjef i Fepar-
tementet for Arbeidstjeneste og Idrett", hr. Rolf Holm.

SrutvalPene_oppIö. Studentene sknl tvin es ihn i én or ani-

sasjon. 


O.R. 18.45. (Meget utydelig).. . .
Såvidt vi kunne oppftte har "rektor" Schaneke ved

en "enestående höjrtidelighet" i Aulaen idng utstedrt en for
ordning hvorved studentenes nå,.=ende s-erutvalgog ..?..
blir opplbst og nye studenterorganisasjoner utnevnt.

' I kringkastingen ikveld redegjorde den nye landsleder
for Nasjonal studentergruppe, Rolf Holm, for begi-
venheten.

Han,sa bl.a. atre'höyskoler var sukket ned til å
bli institusjoner for reaksjenre og materialistieke ansku-
elser. Studentene hadde bare tenkt på å få kalle seg fox
intelektuelle og ikke På sitt Iands framtid...

Dete skul1e det imidlertid bli en forandring på nå.
Det akademiske liv skulle bli et middel til å f3re lnndet
framover. Akademikkerneskulle vise veien nasjonen sku1le
gå.

N.S. måtte derfor stille visse krav til studentene,
og det vilde bli slått hensynslöst og hårdt ned på enhver
motstand. Utviklingen vilde senere vs at alle måtte godta
den vei stm vilde bli fulgt. Man,vilde heve seg av det mör-
ke man hadde gjennomlevd.

Av arbeidsoppgaver den nye ledelse Vilde påta seg,
nevnte hr. Holm bl.a. gjenopprettelse av det gamle Studen-
tersamf1).nd og.innförelse av'obligatorisk:medlem6kap i dette.
Videre.vilde mang'3, inn»for bedreStudiefoXhold S-9rlig for
mindre-bemidlede studeneX for opprettelse at rekreasjens-
hjem:og:idrettsorgan±sajOner, utvek:Slingav studenter. m.m.
Målet var å samle alle studenter i ên'organisasjon. .
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Fostoensur.  innfres.

S.R..19.00.

	

Brevtjenesten fra.Norge til utlandet vil- fra
bli underkastet postcensur, meldes det fra-Oslo.

Redies utnevnt til general.

O.R. 18,00.
Where SS og Polizeifthrer Nord, SS-Gruppenfthrer og

Generalleutnant der Polizei, Redies, er av "der Fthrer" utnevnt
til SS-Obergruppenfthrer bg General der Polizei.

Nasjonalhjelpen bevi1er 100000•kr, ti.lskoIefrokoster. 


O.R.-06.45.
Nasjonalhjelpen har bevilget 100.000 kr. til skolefro-

koster i Nord-Norge.

Norsk Jern- og Metall bevilger til "etterlatte''.•

G.R. 11.15.
"Norges Jern og Metnllnrbeiderforhund", hnr bevilget

5000 kr, til medlemmers etterlatte ved senkingene av ."Richard
Nith", "Bary" og."Vesterlen".

Julegaver for den norske legion.

O.R. 18.00 & 18.15.
"Norgcs Husmorforbund".hnr sendt ut et opprop om

jUlegaveinnsnmling til den nerske legion. •
I oppropet heter det bl.a. s,t vi ikke må svikte d2

det mest det gjaldt. Ln-guttene forstå at vi f31ger dem med
takknemlighet og stolthet.'

I programposten "ktuelt" gjentok:Oslo rndio denne
oppfordring ved et besök isamlesontralen Cor julepnkkene.
Stort mer onn at det vilde bli sendt 3 meter höye julet=
til guttene i SS og den norske legion, kunne vi imidlertid
ikke oppfatte.

De quisler.

O.R. 11.15.& 21.00.
Lnndslederen for NS-kvinneorganisn4jon fru Olgn

Bjoher, og Sveitförer for kvirinehirden Kirsten Snitvold
tlte igr kveld i.Konsertpaleet•i Bergen for en fulltallig
begeistret forsnmling.Riksrya ble overrnkt'blomster.

"Minister Pretheim holdt enviktig tale i Lier
kVcld hvori hnn bl.a. framholdt.,nt Norges bendeliv vilde'
bli bygget opp på de gaM1e orgnnisasjoner. NorgeaJBondelag,
sn han videre, vilde.f5lge en he1tHfnglig linje og ikke
beskjeftige seg med politikk.
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Deutsches Thcater i 1-3orgon 	

O.R. 11.15,
Deutsches Thcater i Bergen .%pnet kveld med ct

qestespi11 fra Lessingtheatret i Berlin. Tc-tret tnr sikte
pa underbtb1dning for den tyske vernemkt, men det vil
b1i --,dg-tng for norske ved forestil1ingene.

Utstilling g,pnet i Oslo.

O.R. 18.00.
Gen.ern1 der Luftwaffe Jermjar?  c,pnet idag en utstilling

i Oslo med ca. 1500 mnlerier og pi11eder utf5rt av tyske fly-.
gere,

Ogs mange norske kunstnere vnr tilstedc ved ?Ipningen::

Sa1get nv 1-n1sga1nndsfrimerket opphdrer 31 dec.

Toststyret meddeler at salget aV 1.11ogn1andsfrimerket
skal:'Opphöre fra den-3I deeember. '

La derfor ing.on julepos*t ir ble sendt uten merket.

Brunlwics fr kL:nkerett.

O.R. 18.00.
3 sdknader forelÅ igr 1 herredstyrct i Brunlanes

om 511- og vinrett.
Ordfdreren innvilget alle 3 s5knader. Det er förste

gang nt en slik bevilling blirrgitt i-bygde.n,

HitIerjugend i Norge. 


12.'00.-(På:-tysk). -
Die Landeskreis1eitung,Norwegelas der Aus1andorganisn-

' Sjon:dem NSDAT's anmoder 311.ungdom-b6satt i.Norge åslutte
opp om HitlerjugendbeVegelsen.. ,

'Verden og Vi": Reisingen av deh norske skipsbyggingsndustri.

O.R. 18;20. (Meget utydelig).
"Vorden og Vi" idag omtnitc Fritz'Ihlen svitdt Vi

kunne oppfattc et hefte SOM nylig ska1 .7Bre kommetut om
rcisingen av den norske. skipsbyggingsindustri.

Stnv-mgcr rdj.o fallt imillertid ut, og de ivrige
stasjoner var hLit ubrukbare. Vi kan derfor ikke-gjengi
noe nv innholdet nv programpostene mellom kl. 18.00 og
kl. 19.00.

Prn programoversikten vet vi 11ikeve1 ,at Gundelnch
tlte om "forrederne i London", og at Ein-r Bjbrklund
hndde L-set to sketsjer:og en vise som ble oppf5rt. Vi
kunhe hdre at Gundellch fndt det skam1bst, hvordan London
p1nnmossig arbeidet for se1.ge Norges frihet. Det var
helt utrolig at intelektue norske menn kUnne finne ptk
slikt. Sketsjenb'var om "J5ssinger" og orn fiske i rört
vanne".
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Fiskerimeldin er.

O.R. 12.13.
Sildefisket:
Det er kastet 100 hl. småsild i Engesuhd, moldes det

fra Haugesund.
I Bergensdistriktet cr det kastet 2000 skjepper ved

Skjerjehavn.
Fra Kristinnsund meldes at det cr knstet 7-8000 skjep-

per i Hånfjord.

Om fet- og småsildfisket meldes det at fisket er dket
i de tre nordligste fylker i uken som gikk. Det fiskes på de
samme plasser som fdr, og dessuten er det kommet nye til.

Landbruksmelding

O.R. 12.20.
Det foreligger idng intet hytt på grdnnSaks- eller

fruktmarkedet - kål og atter kål eg forholdsvis bra med-opler.
En ny salgs:rtikkel er sukkerbeter eller sukkerroer som det er
i4nfört mnksimelpriser på fra idag.

Kjdttilförselen ser ganske bre ut.

Statens vildtstyre melder at jakttiden for rådyr er
forlenget og gjolder til den 30 november.

PriSeentralens IJandsoversikt.

O.R. 12.25.
Dei har dessverre ikke vmrt mulig å.gjenopptn höst-

plöyningen på 3stlnndet otter at frosten satte inn for en
tid siden. På Sörlandet derimot cr telen borte igjen, og
man har.kunnet fått gjört unda det meste. Også på Vestlan-
det or frosten opphört. Smrlig på Nöre kom dette godt med
da lite av plöyningen var, utfdrt.

Vannmangelen begynner fordvrig å gjdre seg gjeldende.
mange steder.

Ellers arbeides dct nå for, fullt med å sikre potet-
tilförsleme til byene. Potetmelf-nbrikkene går for hdytrykk -
likeledes tdrkeriene.

Det har wert liten tilgang på-poteter til Vestlandsby-
ene. I Tröndelag har endel vmrt frodltskadet.

,Det kommer riktig bra med kål ogkålrot til Oslo.
Derimot er det skrnit med gulerötter. Tomatprisen er sntt
betydelig opp uten at man kan vente seg större tilgang
framover. "

ret er kommet endel epler til Oslo fra Vestlandet
i det siste. Kvaliteten er imidlertid ikke noe å skryte
av. Vintereplene har vist seg, men ixerer.finns.ikke.

Treskingen påg'Ir nå overalt. er det hittil inn4
meldt 8842 tons hvete d.v.s. omtrent det dobbelte av hvad
som var innmeldt til samme tid ifjor. '

(Fortsatt)
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Priscentralens landsoversikt.

(Fortsatt).
Siste uke var en bra uke på sLaktomarkedet. Ialt kom

det 1643 storfeslakt. Slaktingen var riktignok preget av situ-
asjonen med mye rempling og lite oksc, men stort sett må man
vrre forniid.

Hest kom det også forholdsvis meget av som vanlig på
denne årstid. Tilförselen når dog bnre opp i omtrent halvpar-
ten av ifjor.

Griseti1f3rselen i uken som gikk vnr den beste siden i
juni. Ialt kom det 150 slakt d.v.s. en smak til enhver.

Saueslaktingen har gtt raskt for seg i det site selv
om tilförslene har vrrt vekslende. Ialt ble det tilfbrt 1200
slakt i uken som gikk.

Tilgangen på fisk er slett ikke brn for tiden srrlig
i Oslo. Det vil hå imidlertid bli satt inn flere båter på
Trondheim så man håper at situasjonen vil bedre seg litt. I
Bod.ö 'har forholdene vrrt bedre.

Melkeproduksjonen har gått ytterligere ned på grunn nv
foringsvankelighetene. På Sörlandet hnr det sogar Ir3rt vanskelig
å dekke det daglige behov for forbrukerne.

	

O.R. 21.00. .
Direktoratet for Proviantering og Rasjonering 'har fast,

satt wermere forskrifter for potetoppgavene.
De poteter som er skadet kan bl,a. trekkes fra ved

oppgavenc.
•

t fra

O.E.18.00.
Arbeidsformidlingen i istfoll har holdt et m3te hvor

bl.a, skogforv1terenga en,oversikt oVer skogbruket i Fyl-
ket. Man ble enige om å finne rådgjerder fer:å avhjelpe
mangelen på arbeidskraft.

O.R. 18.00.'
Styreren for Generatornevnden i. Telemark opplyser

at det nå finnes 41 produsenter av knobb Og 10 produsenter
av trekol i'fylket.

O.R. 18.00.
Skadeta,ksten er nå avgjort i forbinnelse-med. senkin-

gen av Bjrkelangen sjö i Noxdre H3land.

O.R. 11.15.
Det er nå full drift i stenindustrien i Vestfoll,

meldes det frn ;12/1.sberg.

O.R. 11.00.
And“kten idc ble holdt av professor Poul Heegår .
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Nytt fra Dcnmark.

	

D.R. 11.30. ,

En rokJce danske socin.1politikkore CT for tiden på reise
i Tyskland.

Igår besikte de ninchen og idag reiser de videre til
Innsbruck.

D.R. 11.30.
Den dakske riksdag gjonopptar sine mjtery i ettor-

mddag.

O.R. 18.00,
Den dansk-islandske •/;-edaktr'Carl nyer 'hevdet igår i

en tale i K3benhavn at skadene ved den.britiske Iversetning av
Island hadde inert moget store både moralsk og materielt. De
fleste britiske soldater var fra Whitechape1 og lignende ste-
der, og offiserene hadde ingen kustus på dem. De affierikansko
soldate -c var enn,verre, jbder-og negre, og voldtekt h3rte
derfor til dagens or.den.

Redakt3rons uttalelser gjengis,forivrig i de floste
tyske aviser.

Nytt fra  Sverige.

	

S.R. 19.00. .
Dn svenske,(kornett?) 'Brita.foriisie ig.??r kvold

hårdt i Sindre Kattegat. En av mannskapet amkOm.

S.R. 19.00,
Toa1omsetningen av alkohol i Sverj;.ge  1.exi:tskirig '4411.

på 4.2% for 1941.

	

-0..E0 11.15, :,. . .,. .
Et svensk motorskip tilhende aksjeselskapet (J-rMnges_.

borg på ca. 5580 tons; cr senketi britisk tjeneste.
skapet er reddet.

0.R. 21.00.
• For ',-.avhje1pe.-IneIkemangt1en.i Stookho lni man nå

overtatt •endel bryggeribiler .som erblitt overfl5dige.'' fl

Nytt fra Finnl=d,

O.R. 11.15..
Den finnske fraktdamper "Arneberg" på 2544.ons

er oppbragt av:et- britisk'krigsskip meldes det fra New .
York..

D.R. 11.30. fl

En handelsdelegaslon'reiser fra FinnIand idag til
Italia og Schweitz for å forhandle om noste g,rs varebytte.

- - -

vvvv vv VVVVVV vvvvvv
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N tt fra Nor e.

2100 .
. .

I enHt41e, sOM-;'!Mtnister" FretheiM fornylig holdt på
.Lier Opplyste han bl.a, .at deteyar innledet forhandlinger
mellflm'Norges Bondelag og Norgo. ,3PIår,uker1ag. DiSse forhand-

antagelig'före ti1_fordelaktige ogbetydelige
resultaer.e.: ,

'

Deutschlandsender 13.00 p tysk.
Ved Statens Pilmkontor i Norge er det blitt opprettet

en esen avdeling for kulturfilmer. Til å begynne med vil man
oppta en rekke filmer fra norske byer.

e•

0,R. 18.35 på norsk.
'Z-xisteniGundelaeh,talte ikveld om " de nOrgke forree-

deres amtisjoner". .
Han erkl-erte bl.a. åt man'måtte innr_imme de norske

forreedere i London c) deres drabanter i Norge en viss inteli-
-'' gensekulle man bed3mme dem rettferdig. Til å begynne med

all3 fall var.,f.orrsdernci god tro. De trodde på Englands
seier ved Sovjett-Russlands hjelp, og de visste mer om for-
holdene enn de hjemme son •fdrst ble oppmerksom på faren den
22 juni.

Det var imidlertid beklagelig fortsatte •Gundelach, at
tenkende mennesker fremdeles skulle klyngg—seg til et verdens-
system som var ute av spillet. Tenkende mennesker var kanskje
for meget sagt. Man måtte huskg p.at de var annen eller tred-

' jerangs,:.De vat ordinere statatjenestemnnn som leunne bli er-
stattOt ved. hvemsomhelst Med den samme utdannelse og den sam-
me grad av ansvarsfölelse. Den eneste som lå Over gjennom-
snittet i inteligens, prof. Koht, hadde hurtig blitt skjaltet
ut.

Emigrantene vilde aldri bli istand til å vende tilbake
til Norge, fastslo Gundelach videre. Så lenge som de holdt
fast ved gullet, kunne de bli betraktet som tyver. De kunne
heller aldri bli tilgitt for å ha arbeidet mot Norges frihet 9
og for å ha gjort alt i deres makt for å undergrave Zaislings
verk og dermed gjöre Norge til et tysk protektorat. Underlig
som det kanskje kunne h3res hadde de forresten her handlet
ut ifra et visst eresbegrep. Forrederne hadde en slags s>1
og mg en viss sans for rere. Do kunne i det hele tatt ikke
leve uten "2re" i utlendighet og bli betraktet som forreadere
overfor et fritt land. Overfor et avhengig Norge derimot
var det noe helt annet. Det var derfor at Norge ikke måtte
få tilbake sin uavhengighet. Forrecterne måtte vise at de
hadde rett når de sa at Tyskland 3nsket å gjöre Norge til
sin slave. Derfor måtte alle ting gjöres vanskelig for N.S.,
folket måtte gj3res obsternadig, og det mktte oppfordres
til sabotasje.

F.R. 18.00.
Den svenske Paglige Landsorganisasjon har vedtatt

bevilge 100.000 kr. til underst3tte1se for familer i
Noxge som er blitt n3dlidende vcd krigen. En lignende sum
er blitt stillet til rådighet for Finnland.
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N tt fra Danmark.

D.R. 20.50.
Det danske utenriksdepartement opplyser at det er blitt

undertegnet en betalings- og hårffle1savta1e mellom NIngium Dan-
mark og Ungarn for fbrste ha1v4r av 1942. '

Danmark vil levere bl.a. maskiner'og maskindeler, insu-
lin, fmmgeetoffer og lakk, og fiek og fiskekonserver;,o Un-
garn hamp, silkestoffer, k1esvarer, trevarer, radloapparater
o.s.v. Det vil ogs.bli foretatt en utveksling av s4varer.

Nytt_fra Sverigeb

O.R. 06.30,
Det 40 år gaffile svenske krigsskip ''Man1igheten" er blitt

moderniseft og satt inn i Wteborgdistriktet.

O.R. 11.15.
• 	 Det slrenske skip "Vo1lrath Tham" er krigsforlist. Mann-



skapet er reddet inn til en tysk havn.

N tt fra Pinnland.

'1Jahti 17.45 pfinnsk.'-
, har'utstedt en forordning

om. forbUd for'ungdom.?Under 18 årå oppholde seg utendörs i
Helsinki7distriktet .me11qm:k1'..21.30 og kl. 06.00.,
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Hitler eir nordmenn tillatelse til å gå.  inni den t ske kri smakt.

"Må ikke misforståes derhen at Tyskland w:IngleT soldatex."'

I "Verden og vi" som ble kalt; "Nordmenn i den tyske
kTigsmakt; ble vi fortalt at Hitler har gitt tillatelse til
at nordmenn kan gå inn i den tyske krigsmakt. Utenom det
som ble sagt i d?nne programposten er "begivenheten" ikke
blitt omtalt i Oslo Radio i. dag.

Taleren, hvis naVn ikke ble oppgitt,og som ikke var
Fritz Ihlen, 'fortalte f31gende:

Det tyske angrep på den kommunistiske stat i st vakte
gjenkleng verden over. Det var en stor fare for Eurepa som
var stått opp i §)st, og derfor var Hi.hlers beslutning om å gå
til angrep for å rydde denne fare av.veien, en historisk
beslutning. Den er derfor også blitt mottatt med takknemlig-
het praktisk talt over hele verden, Vi .må ikke la oss for-
lede av det at Amerika og England er gått i forbund med
Stalin, England trengte nemlig en forbundsfelle på Konti-
nentet og måtte derfor gripe den förste og den beste anled-
ning som ga seg. Men alle som har holdt hodet klart, for-
står hvor unaturlig et forbund mellom en kommunistisk og
kapitalistisk stat cr.

Den tyske forsvarsmakt er sterk nok til å bryte ned all
motstand alene, så når andre nasjoner har fått lov til å være
med, er det på grunn av det symbolske som ligger i det at
hele Europa står sammen i denne kaMp. Også Norge er med i
kampen. Vi finner nordmenn i -jaffe SS og regiment "Nordland",
og disse er allexede ved fronten.

Men nå har den bverste sj“',,Adolf Hitler, gitt etter for
et alminnelig önske om at representanter fra andre naSjoner
også må få være med i den tyske krigsmakten. Som det vil
framgå av et opprop som ble offentliggjort i Oslo-avisene
idag og som senere vil bli offentliggjort i elle landets
aviser, vil nordmenn fra nå av få anledning til å gå inn i.

den tyske krigsmakt. Nerdmenn som frivillig melder sëg inn
i den tyske forsvarsmakt, vil bli stilt på like fot med tys-
ke soldater og kan således også bli offiserer.

For å unngå ell dum misforståelse og tåpelig snakk slåes
det straks fast at nordmann ikke blir tillatt å gh inn i den
ty2ke forsvarsmakt fordi den trenger dem, men det at nordmenn
trer inn symbolisere'z enda sterkere germanernes felles kemp.

De norske som trer inn i'den tyske krigSmakt, kan selv
velge våpenert. Hvia en nordmann gjr det godtsom soldat,
vil hen bli forfremmet akkurat som tyske soldater. Han for-
blir norsk statsborger og kan (må?) bare sZ5ke tysk statsbor-
gerskap hvis han önsker a forbli i den tyske krigsmakt for
resten av livet.

Vi er overbeviste om,at alle unge nordmenn vil gri-
pe sjnngsen til å være med i verdens mest seieTyike Irer, og at
de derfor vil ta i mot denne gunstbevisning fra Adolf Hitler
med begeistring.
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Minister" Lunde em oversettelseslitteraturen. 


O.R.21.00.
På et pressemöte i dag redegjorde "m4ister" Lunde, for

forordningen om oversettelseslitteraturen.
"Ministeren" understreket t forordningen går dypt og er

et ledd i en samlet plan. Dens hensikt er å beskytte norsk
litteratur da 50 % av de böker som tidligere utkom i Norgel
var utenlandske, og de fleste av disse var dårlige og lite
skikket for norsk publikum. Norske forfattere må få skik-
kelige- arbeidsvilkår, og det må bli slutt på Helywod-stem-
ningene. Til slutt framhevet "minister" Lunde hvilken be-
tydning forordningen kommer til å få for norske fortattere.

Hirdstevne i Trondheim i he

O.R.21.00.
Vidkun Quisling reiste igår-ettermiddag til Trondheim for

å delta i det stoxe hirdstevne som skal.holdes der
Sammen med Quisling reiste "ministrene" Fuglesang, Lippestad;
Lunde og Stang og dessuten propagandaleder Klevenberg, fag-
organisasjonslederen C)dd Fossum m. fl.

Quisling skal tale på et stort folkemöte scpmdag kVeld.

Travel skisesong.i år.

skiavdelingen i Norges Idrettsforbund htr man trav.le
dager med å-planlegge sesengen. Terminlista er ikke faståatt
enda, men like over nyttår skal det settes igang kurser for
trenere og instruktörer. Beck-Hansen i skiavdelingen fortel-
ler:at-åpningen av Sesongen sannsynligbis"vil finne sted i
Tryvannskleiva de -11 18. januar.. Videre fortellerhan at det
i år også skal holdes,NOrgesmesterskap på ski, men'tidspunktet
er ikke fastsatt enda.

Norge har,også fått innbydelse til å delta i verdensmes-.
terskapet‘på ski som iår skal holdes i Garmisch Partenkirchen.
Det opplyses nå at norske skilöpere alt er meldt til dette
mesterskapety og at det er meningen å delta med en fjrldig tropp.

Kr. 500.- for å ha æreskrenket NS 0. Quislin .

0.R.11.15.-
.En mann i Nord-kardal har vedtatt en bot på kr. 500,-,

subsidiert 60 dagers fengsel, for å ha kommet med ære,ekren-
kende uttalelser om NS og dets förer Vidkun Quisling.

Boka om Mannerheim.skal foreres- til norske biblioteker. 


O.R.21.00.
"Minister" Lunde opplyser at "Kultur- og Folkeopplysninge-

departementet" skal utdele 2000 eksemplarer av boka om Manner-
heim til norske felke- 2g Ungdomsbiblibteker.
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Jonas Lie kommet tilbake,

O.R.C6.45.
Jonas Lie er kommet tilbake til Oslo etter en lengere

studietur iTyskland og i bestte sovjet-russiske områder.

Terboven har vært  i Nord-Nor e.

O.R.11.15.
Reichskommisar Terboven kom i dag tilbake til Oslo fra

en reise i Nord-Norge..

Den ulovli e k"5tthandel i Gudbrans19.1,-------

O.R.18.00.
For en tid siden ble man merksam på at det i Nordre Gud-

bransdalen var blitt solgt store kvanta kjött ulovlig. Noen
personer er alt blitt ilagt böter, men politiet venter ikke
å bli ferdig med undersökelsene pa en måneds tid.

Norske aviser i dag. 


sin kommentar til Finnlands svar til president Roosevelt
skriver "Mbrgehbladet" i dag blant annet:

Svarnoten gir et bilde av den finske nasjons mot, kraft
og vile til å sikre sin grense. Svaret er avvisende. Det
betyr en forsvarskamp av et lite Finnland på vel tre millioner
mennesker mot den store,habonasjon på nesten to hundre million-
er, slutter "Morgenbladet" sin kommentar.

"Morgenposten" omtaler svarnoten i sin leder:
Don finske regjerings.svarnOte mangler intet i klarhet

og tydelighet. Når Roosevelt forsöker å få Finnland til å inn-
stille fientlighetehe, har det mange grunner. Fdrst og fremst
vil han hjelpe sin forbundsfelle Sovjet, og dernest vil han
stbtte Englands politikk, og sist men ikke minst er det for-
heldet til det amerikanske folk. Det er nå store muligheter
for at Eng1and komm r til å erklære Finnland krig.

"Norges Handels og Sjöfartstidende" behandler også saken
i sin•,leder:

Det finske svar på den amerikanske note kunne ikke bli
noe annet enn et avslag. Her står tre og en halv million
mennesker for annen gang i kamp for sin frihet. Disse tre og
en halv million frer sin .eksistenskrig mot en stat med nesten
to hundre millioher mennesker. Denne store stat har gjort
det klart at den vil (3delegge Finnland.

Norsk-Tysk selskap 


holdt Wte i kveld under ledelse av Claus Hansen. Fore-
dragsholder var Felix Hartmann. Det ble også vist en film
fra nOrdmennenes innsats i kampen mot bolsjevikene.
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Piskerimelding.

(Bare lite kunne oppfattes.)
Petsild- og småsildfisket:
Ved Malangen er det fanget 1500 hl. Fra Svefjord mel-

des det om en'del garnfiske.

Landbruksmelding.


Hittil er det innmeldt 29 400 tonn norskavlet korn til
Statens kornkontor. Det er det samme S31/1på samme tidspunkt
i fjor. Alt korn skal vwe innmeldt innen 15. november.

Det har ikke wert noen bedring i potettilförselen til
Oslo. Tvert i mot, flere og flere husholdninger har ikke
poteter til middag. Ylrsakene kan v,.ere fiere. Det har hele
tiden vrt transportvansker, og nå konner dessuten alt det
andre höstarbeidet som bonden har, til. Men ut over landet
beslaglegges nå poteter for å avhjelpe mangelen i Oslo. Oslo
Kommune har alt rekvisjonert flere tonn poteter. Alt som
kan gj3res, blir gjort for å skaffe poteter til byen. Det
er således sendt ut skjemaer hvor en hver må fylle ut hvor
store lagre han har av poteter.

Det er også skralt med grnnsakr i Oslo for tiden. Det
eneste det er en del aV, er hoddkål Tilgangen på epler er
ganske bra, men behovet er meget stort.

Kj:itt±lfrselen aler bra ut denne uken, særlig av storte.
I går hadde vi hstens beste dag. Det kom 300 skrotter til
kontrollen i Oslo. Men det-er fremdeles lite gris. Dog har
det vært litt mer ka1 i det siste.

Nytt Tra  Sverige.

04.11.15.
Elleve av de anklagede i den store spionsak i. Kiruna ble

i går dbmt til straffearbeid og fengselstraffer.

S.R.12.30.
Forhandlingene om jordbruksprisene begynte i dag i Stock-

holm.

S.R.19.00.
Resultatet av forkampanjen i sommer ble at det ble inn-

samlet 50 000 tonn stare m. m. og 30 000 tonn ltSv. Dette
representerer en verdi av 1 mill. kroner.

S.R.19.00
Det svenske fotballforbund har besluttet at de gjenståen-

de kamper i den nasjonale serien skal utsettes til våren 1942.
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N tt fra Svericre.

O.R.21.00.
Det raser sterke stormer 1angs den skånske kyst og vol-

der store skader for fiskerne. Således trues fiskegarn til
en verdi av kr. 100 000,- med å gå tapt. Det er også opp-
stått mange ildebranner.

S.R.22.00.
Telegrafstyret opplyser at ökningen av telefonabbonenter

i 1941 beregnes til 70 000.

S.R.22.00.
Frivillig Sigurd Lindeberg, fUt 1920, falt på Hang-

fronten i går.

Frivillig Ln1er falt på Hangöfronten den 11. november.
Han Var födt i 1900 og vax også frivillig i vinterkrigen.
Dessuten delt6k han også i kampene i Norge.

N tt fra Danmark.

O.R. på tysk 20.30.
Det er avsluttet en vare- og salgsavtale mellom Ungarn

og Danmark for föwste halvdel av neste år.

D.R.20.50.
Det har ært store oversvnumelser flere stddEr langs

Danskekysten. Smr1ig store skader er blitt gjort ved Sön-
derbro. I Vejle havn er to flytende fiskeutsalg sunket. Ved
Fyrborg Invn er situasjonen blitt forverxet i kveld.

D.R.20.50.
Priskontrollrådet har i dag fastsatt maksimalpriser på

svinehoder. De nye priser blir ens for hele 1andet, og blir
noe mindre enn de nåvmrende priser på svinehoder.

D.R.20.50.
tiden 1. sept. 1941 til 31. august 1942 skal plikt-

hugsten av brenne omfatte 2 mill. kbm. ved.

S.R.22.00.
Foreningen "Norden" i Dankark innleder lördag en propa-

ganda for svensk litteratur. Foreningen "Norden" vil blant
annet stille svenske foredragsholdere til disposisjon.

Nytt fra  Finnland, 


•.R.12.30.
Helsinki hadde to flyalarmer i dag tidlig.
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S.R.22.15.

VeStkttsten ,og
Wtnernomrdet.

Södra Norr1ands
fjelltrakter.

Frisk til hard bygig vind.
0ppho1dovær.
Loe kaldere.

Laber til frisk bxis.
torm i höyfjellet.

Kuldegrader.

Norra Norrlands Laber bris med frisk bris
fjelltrakter i höyfjellet.

Kuldegrader.

vvvvv VVVVV vvvvv
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 Fortrolig. 


Nytt fra Norge. 


NORDMENNS ANLEDNING TIL C3 INN I DEN TYSHE 112R:
Et par tilfdyelser til refexat iNYHETS0VRSIKTiir; 20';

En hver nordmann som er fysisk utrustet og'som har vist
en ukladerli holdning både fdr o& etter 9. åpril 19401 vil
bli tillatt a gå inn i den tyske krigsmakt.

Med omsyn til tysk statsborgerskap heter det i BBC's
referat: Vedkommende vil bare få tysk statsborgerskap hvis,
han forblir i den tyske hmr. for resten av livet - d.v,s. der-
som han blir offiser.

O.R.6.45.
"Minister" Jonas'Lie har holdt et foredxag for N.S.'

gren i Berlin. Han omtalte den politiske utvikling i Norge
siden 9. april og NS's kamp. Han kom også inn på emigrantene
i London, "demarxistiske militmrister som,nå sitter nederst
ved det Londonske jddebord." Til slutt fortalte'han om sine
inntrykk fra sine reiser gjennom okkuperte områder i öst.

Nytt fra Sven e.

S.R.19.00.
Det nye undervannsmoderskip "Patricia er nesten ferdig.

Fartdyet er et tidligere handelsskip som er Ombygget og har
plass for et mannskap på ni mann, Omkostningene er satt til
7 100 000 kr.

S.R.22.00.T
Den svenske trawler "Amalia" er gått på grunn utenfor

Jylland. Hele Mannskapet er bexget.

S.R,22.00.
De svenske marineautoriteter har planer om å hugge opp

flere gamle krigsskip og destr yere for å bygge nye skip av
metallet. De skip det gjelder er slagskipene "Svea", "Gdta",
"Odin", "Tor", "Njård" og "Wasa" og destroyerne "Magne", "Valor"
og 'Tinnen".

Radio Paris.
Den svenske b_tenriksminister har i en tale til Riksdagen

uttrykt sin sympati for Finnland..

Zeesen Radio.
I xoroindelse med "Den finske note" skriver Socialdemo-

. kraten": Ingen er overrasket over det finske svar når man
tar i betraktning de alminnelige frasar som nøten er holdt
Finnland har ± sin stormfulle historie måttet undergå mange
bitre erfaringer i skyggen av Sovjets makt. Vi svensker kan
lett forstå Finnlands synspunkt, smrlig da uavhengig-



het er av stor betydning for oss. Det er vanskelig å forstå
hvorfor de anglo-saksiske makter legger et slikt press på en
liten stat som Finnland.

(Vend.)



Tille •

Radiosendin er torsda 13.nov. 194l.

Nytt fra tanmark..

D.R.11.30.
Kl. 01.00 i natt kjörte toget mellom Kdbenhavn og

Helsifigör inn i to trw som hacke falt over linja. Noen
passasjerer ble lettere sret 2,v'glcssbiter. Ldkomotivet
ble stygt skadet, men var istand,til '21 til =meste stasjon.
Toget ble en time forsinket.

D.R.18.00.
Regjeringens kjdttdirektoriat skal kjdpe opp kveg til

eksport.

Nytt fra Frinland. 


Deutsehlandsender.
Til tross for'krigen er den finske höstkunstutstil-

ling blitt holdt ufider mottoet:, "Kunsten er i live."

Lahti Radio.
I en,forordning har myndighetene rekvisjonert alt det

fettstoff som fox tiden er i l-mdet eller som er underveis.
Det gjeldor 11-',rpiksholdige'oljer.

- vv vVv'VVVVV vvvvv
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Emi rantenes siste meritter.

O.R. 18,35,
Aasmund Torsnes snakket idag om hvad han.kalte

"Våre emigranters siste meritter" og gjorde et misslykket
forsök på etterligne Kristian Preuthun. Han beskjeftiget seg
bare med overrekkelsen av de amerikanske ambulanser og
statsminister Nygårdsvolds lykkönskningstelegram til sjef-
redaktbren for Gdteborg Handels och Sjdfartstidning. Meste-
parten av hans utgydelser gikk dog Ut på å skjelde ut
denne avis på det kraftigste og "legge fram hvor lögnaktig
denne avis er i sine stander".

Verden & Vi.

O.R. 18.25.
V & V behandlet idag hvad kåsören kalte "denstadig

voksende miendye med den'engelske statsstyrelse". Etter hans
mening bestod denne regjernig av noen herrer som hadde rent
for mange stillinger og noen som ikke hadde,noe å gjöre.
Den eneste som etter hans mening var noe etktiv var Mr. Bevin
som med sin statistikk bare forverret det engelske hoved
mareritt: nemlig Tysklands kollosale våpenlagre som ledes
av en vilje i motsetning til Våpenproduksjonen i USA hvor
Roosevelt må både makt og list for å få produsert noe.

Hver sitt rke.

O.R. 18.40.
I denne programpost var det et intervju med Marie

Kagsted, Den förste del av intervjuet inneholdt bare rent
personlige spörsmål om hennes karriere og familieliv i hennes
ungdom, Slutten av intervjuet kunne ikke oppfattes på grunn av
atmosf3=Jriske forhold.

Sportsoversikt ved Storm Sörlie. 


O.R. 18.20.
Sörlie kom idag triumferende til mikroflimen og fortalte

at ny hadde våre gamle kjondte skildpere med 0. Rdnningen
spisenmeldt seg til Den Norske Legions skildperavde1ing for
å kjempe for Finnland. Dette var noe av det störste som hadde
hendt i N.S. sportshistorie og han glemte heller ikke å fortelle
om hvilke lidelser disse menn hadde gjennomgått under presset
fra de gamle idrettsledeXe. Nu var,imidlertid alle.dexes
sorger slutt og de kunne se en lys Og lykkelig framtid i möte.

Av sportsbegivenheter i vente nevnte han at det var
uttatt to ropresentesjonslag til å spille håndballkamper
Tyskland i w)r framtid. Videre•hadde han en melding-fra
Norsk Idrettsforbunds Skiavdeling om at skiseSongen begynner
den 18de januar med slalom. Tilslutt kom han med on anbefaling
om å slutte opp om A/S "Norsk Tippeselskap" som han mente ver
idrettens stdrste velsignelse i moderne tid. Selvfdlgelig vil
det ta en del, tid för tippingen i Norge kommer opp pa siden av
Sverige og Finnland, men - -
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Frogramposten 13'å vei mot fraMtiden" som bl.a. skklle
inkiudere en tale av "minister" Gulbrand Lunde kunne desverre
ikke oppfattes på grunn av forstyrrelser.

N.S. stevnet i Trondheim.

O.R. 11.15. og 18.00.
Det store N.S. stevnet i,TrondheiM som sknl Vare i tre

dager begynte idag mcd at "rren" for N.S. Vidkun Quisling
ankom til Trondheim hvor han ble mödt på staSjonen av
flere framstående embedsmenn. Utenfor stasjonen stod opp-
stillet en æresvakt av hirdmenn og "Föreren" ble mödt med
livlige Heil og Sæl rop av den store menneskemengde som var
forsamlet for å önske ham velkommen. Kl. 12.00 var det
middag på Rådhuset hvor erdförer Bergan holdt velkomsttalen.

Borregård får e en  N.S.  ruppe.

O.R. 18.00.
N.S, medlemmene ved Borrecrld hrr nu dannet en egen

gruppe. Til gruppefbrer er valgt ingenii3r K. Nybölle ?.

Hele års13nner. til Le ionen.

D.R. 18.00.
Lensmannen i Hvaler, Kleber, har gitt hele,sin årslönn

til Den Norske Legion.

Sko sarbeiderne får kkstra ras 'on av k'ött.

O.R. 21.00.
Fra Björkelangen meldes at skogsarbeiderne i Nordre

Holand nu har fått utlevert ckstra rasjbn av kjött.

Felix Hrrtmann-tröster de es" prende.

O.R. 21.00.
"Hauptsturmfuhrer" Felix Hartmann talte idag til på -

rörende til de som kjemper i Waffen SS. Mötct var meget vellykket
og hrn fikk med seg mrnge hilsener til guttene sPmmen med alle
julepakkene som han skal 13,J, med seg når han reiser tilbake til
fronten.

Ordfdrer Fritz Jensen o pfordrer ai e om å sende•inn oteto aver.

O.R. 21.00.
"Ordfbrer" Fritz Jensen rottet idng en•oppfordrin til

elle, enten de har beholdninger av poteter eller ei, om a
• fylle ut de utsendte skjem4er over potetbeholdninger og behov
og sende dem inn så snart som mulig.
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Sdknytt fra Norge.

O.R. 21.00.
Det minnes om Norsk Husmorforenings innsamling av

gaver til våre soldater som kjemper ved fronten. Alle pnkker
kan sendes til Norsk Husmorforening, Oskarsgt. 43. Oslo.

Opptakten til Nasjona1hje1pen for nordmennsom har lidt
ved krigen er blitt strålende.

Firkerime1dt_w£L,..,

O.R. 12.,
I Eidsfjorden er det i siste uke tatt 51.130 hl sild.

Derav er 1080 saltet, 400 hi krydret, 900 hl. iset og 47.750
sendt til umldoljefebrikk, 14 snurpefartdyer og omtront 200
drivgarnbåter samt 17 sa1t2fart?pyer har deltatt. Stdrr(,1sen

silda hPr vært me1lom 20 og 30 stk, pr. kg. Fettinholdet
har .vart varierende.

Også i BÈ i Vesterålen bar det vært endel drivgarnsfiske
Mesteparten cr saltet. I 51£sno cr det intet å mclde ennå.

Heigen 1400 hl. Alt saltet. Vågan og Svolvær intet.
Bciarfjorden, Gildcskål 4000 hl. Alt s,ltet. Tjötta 2350 hl.
Alt saltet.

Landbruksmelding_or

O.R. 12.20.
Det er fortsatt bra tilfdrse1 av kjdtt til Oslo. Siste

uke 550 storfe, 50 hest, 250 sau og lam og ca 100 spekalv og
50 gjökalv. Gris er det fortsatt litc oller intet av.

For de andre vPreslags vedkommende er det opå omtrent s
som fdr. Det er framdeles bra mod kå1;Tar1ig hodekal og grönn—
kål. Ellers cr det skrn1t,

Jevn tilfdrsel av frukt men rivende Pvsetning så det som
kommer inn varer ikke lenge.

Nytt fra Dankr1.2

D.R. 11.30.
Det voldsomme vwet bar forårsaket veldige

oversvdmmelser på .r.stkysten av gy1lend og tilsvarende lavvann
påvdstkysten. Enkelte stcder på Yidstkysten er det forårseket
store öde1egge1ser på moloer og havneanlegg og promenader.
Et sted måttc skolene lukkes dÅ man frykter for at vannet skP1
trenge innover landet og ödelegge -3,1tsammen, J-n har forsdkt
å bygge opp diker for å hindre sjdon i å bryte innover.

På den andre siden av Jy3land arter det seg på den stikk
motsatte måte. Her har vannet sunket noe gansko uhyggelig slik
et smale og ellers grunne sund er blitt hclt törre og en mongde
mindre fartdyer står på grunn.

Det samme tilfelle gjelder for vestkyatcn av Sverige
og.da swlig Bohuslenstrekningen hvor en mengde mindre fartdycr
star helt på tört land.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 21.00.
En bokhandler i Ma1mb har startot en privat kampanje

mot jödene. P et skilt som han har hengt opp i sitt butikk -
vindu oppfordrer han hbflig mcn bestemt alle jbder om å holde x
seg borte fra hans forretning. Til politict forklarer han at
han har til hensikt å vekke en opinion i Sverige for 4 få jbdene
ut av landet.

S.R. 22.00.
Flcre ledende personligheter i Svcrige har tatt

initiativet til å få igang en hjelpeksjon for nbdlidende
barn i Belgia. Det cr meningen å få istand hjem for dem i
Svcrige.

Svonske statsborgere får heretter ikke forlato landet
uten pass. Undtatt fra denne regcl erfiskere og omvp.ndrende
1Pppors samt folk som bor på grensene.

Luftskytsstyrelsen har bestemt at nu når vintcren
setter inn med sne og frost er det å anbefale Pt antilu§t-
skytskanonenc blir prbvet mcd kvisse mellomrom. For at ikke
sivilbefolkningen skal skremmes unbdig vil det blix offentlig-
gjort når kmonene skal prbves.

rostverkets ovLrskudd for 1941 er beregnet til 18
millioncr, kroner.

S.R. 22.15,
Vestkusten: 
 Svak til moderat vind.

Stort sett oppholdsvmr. Litt kjbligeÅld
i innlandet og omkring null grnder
ved kysten.

 . 

Frisk til sterk vind. Opp-
. holdswer og noe kjbligere.

Svak til moderat vind.
Upålitelig. Koldt.

Sbdra Norrland

Norra It

N tt fra Island.

O.R. 18.00.

At okkupasjonen på Island ikke går for seg uten friksjoner
forstår man av stdige meldinger om de okkuperende troppers
honsynalbse opptreden overfor den islandkke befolkning. Nylig
kom det melding om en ung islandsk fisker som -‘mr blitt skutt
ned p4 en knfe av to amcrikanske mpzinegaster. Han ble truffet
i maven og d8de under stpre smerter.
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N tt fra Finnland.

O.R. 11.15,
Den finske regjerings kraftige og bestomte svar på den

amerikanske xote opptar en bred pinss i alle de tyske aviser.

Don finske sendemann i Wnshington hadde igår en samtale
med viseutenriksminister Sumner Welles hvor han påny la
fram Finnlands standpunkt i den konflikt som pågår.

O.R. 18100.
De finske trmpper har stor frJmgang på nordfronten

i ist. Langs Murmanskbanen har de ikke stött på noen s_mmenhengende
russisk motstand. I Hvitehavskarelen er det sovjetrussiske
forsvar brutt helt sammen og bare sprodte russieke troppeavdel-
inger streifer ennå om i skogene hvor do etterhånden vil sulte
ihjel. Finske jagerfly skjt igår ned to russiske fly og
antiluftskytsct skjöt ncd tre. Finske fly har dessuten
gått til angrep på militære mål langs Murmanskbanen og opp-
nådd mangc fulltreffere.

I finskebukten har finske fly bombet og senket tre
mindre russieke marinefartöyer. Dessuten har et oller muligens
to russiske vaktbåter gått på miner i Finskebukta og sunket.

vvvvv  VVVVV vvvvv

 •••   ••  .11•  
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Sjokoladeframstillinz forb_ys,

0.11, 21.00.
Forsyninsdepartementet har bestemt at det inntil videre

skal vre forbudt framstillo produkter som inncholder sjoko-



lade eller kakao.
Forbudet er satt i verk med tanke p sikre lagrone

for julen.

'Ocrboven tilbake i Oslo.

0.1.. 21.00.
Reichskommisar Terboven cr kommet tilbake til Oslo

fra Sin reise i Nord-Norge.

G'Ird pâ Sola nedbrcndt.

O.R. 18.00.
nrden tilhirende Kristian K. R-age p Sola er brendt

ned til grunnen. Endel husdyr strök med. Eieren hadde assurert,
men altfor lavt.

Om ja eren Cossack.

O.R. 18.30.
En ukjendt stemme holdt ikveld ot kseri om jageren

Cossack, -"den britiske seicrherre i Jössingfjorden som nylig
er gtt tilbunns".

Taleren mente at jagcren var gitt navnet for at den
"det samme p. havene, som dc motbydelige russiske

kosakker var det p4 landjorden".
Deretter kom han inn p. Altmark-affren som han beteg-

nct som et flagrant brudd p9i folkeretten, en rett som det en-
gclske parlament selv hadde kaldt hellig. Aff'eren viste ialle-
fall ikke noen s9rlig sportsnd fra briternes side, hvilket
muligens Altmark haddc regnet med.

Og hvor hadde det norske forsvar wart henne? Hadde
"de brukne gcv= menn"-gitt ordre til at now-iskudd skulle
13snes? Ak nci. Norges frihet hadde de solgt disse "fedre-
lands13se, og befalet hadde diltet med i dette, selv om
det riktignok sies fra vissc hold at det var enkelte som
grt. Hadde man-handlet dengang, hadde Norge v-9,rt fri og
selvstendig idag..

Det som 1•1 •er igjen av episoden, fortsattc taleren
cr bare navnet jissingor. Dette ord oppstod first, i Svcrige,
i en svensk avis, men betegner det alle dem som enn sel-



ger sitt ferdrelands selvstendighet.

Tvsk kulturvirksomhet. 


• O.R. 21.00.
Deutsches Theater I Oslo har n begynt forbercdelsenc

til settc opp. en ny operette.
Den siste tyske ukerevy som kommer til Oslo on av dc

nwmeste Oager, sir interessante billeder fra 3stfronten.
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Oslo-avisene om opphevelson av nii.tralitetsloven.

O.R. 11.15.
Hovedinteressen fqr Oslo-avisenes ledere idag er

Foosevelts arbeid for torT)edere njitraIitetsloven, som han
selv i sin tid har- :wart den ivrigste forkjemper for, og
den skjebnesvanre avgjjrelse i Eepresentantenes Kus.

Aftenposten skriver bla.a. at begivenheten er avslö-
rende for krigshissernes aktivitet i De Forente Stater. Lesul-
tatet betyr kort og godt at UBA oppgir nJitraliteten.

Fritt Folk hevder at det som er skjedd i en av demok-
ratienes hovedborger er en avgjJrelse om krig eller fred for
amerikanerne. Avisen framhever forivrig det knepne flertall
og skriverat dette i ct nitteskall viser demokratiet i praksis.

-Hationen ppeker at den siste hindring for Rooscvelt
for deltagelse i krigen nt cr Tyddet av veien.

,Bi1ylykke ved BodJ.

O.R. 11.15,
Ved middagsider igr inntraff det en stygg bilulykke

vcd Sternland i Valnesfjord ca. 5 km. fra Bod. En rutebuss
full av mennesker fra Saltdal til Bodi kjirte utfor vcien og
veltet. 12 mcnnesker kom mor eIler mindre til skade og måtte
brines til

4:raSmriytt o

0.P. 11.15.
Monumentet over Dragernes gamle kirke ble avduket
mcldes det fra Drammen. Ordförer F,erg mottok monu-

mentet.

0.1. 11.15.
FianistinnenLTaric Flagstad, mor til sangerinnen

1:irstcn Flagstad, fyller 70 ̀ kr idag.

O.F. 11.15.
Don kjendte norsk-amerikanske.forretningsmann

-ristian•Lund cr avg.tt ved diden i Norge 79r paMmel.

O.R. 18.00.
Det meldes fra Sandefjord at en ung sjimann fra

stokke, Kåre Henriksen, er avgtt ved diden i utlandet
26 gammel.

0.F. 18.00.
Revesjet 1A, DemaTka er n. avsluttet. Den 28 og 29

november vil dct bli holdt revesj i Vestfoll.

O.E. 18.00.
-,tenhuggingsindustrien i Haldensdistriktet, som

har ligget nede i mange r, er n kommet igang igjen.
ILt skal h,rsko stor glede b1anit den stedlige befolk-
ning.
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.15.
Sildefisket:
Om -risket i de a5r1igere strek meldes det fra Bergen

at det er kastet 400 skjepper småsild i Skjerjehavn. St3rrelsen
er 35 atykker pr. kg.

Era T:ristiansundmeldes at det er kastet 600 skjep-
per mussa i Aura.

Era Uthalg cclefoneres at det er kastet 1500 hl. i
Linefjord og 1000 hl. i Biansijorden.

I 'iroms har,det vsrt et ganske jevnt snurpefiske, men
lite 4 få på garn.- Fiskerne har fått fangster på fra 150 til
1000 hl.

Sildefisket i Sör-Tr3ndelag vax ganske bra i uken som
gik ssrlig i Svefjorden og i Stj3rna.

Det tidligere gode museafiske i Isfjorden i Romsdal
er opph;3xt.

Ellers har det v=t tatt forholdSVis meget mussa og
småsili i Sogn. Lengre har det bare irert gjort sprette
steng..

LandbruksmeldinPer•

O.R, 12.20.
Ifilge bestemmelsen er det siste dag idag for treskir-

gen over hele landet. Let er bare noen ganske få som av tvin-
gende grunnerfhar fått utsettelse, og leveringene til Statens
ICornforretning kån nå begynne for alvor.

Ellers har leveringene hittil gått betraktelig senere
enn forutsatt. 8tatens Kornforrretning har i den forbinnelse
sendt ut en rundskrivelse til produsentene for å sette fart
i saken. Det framholdes bl.a. at hvis ikke forskriftene over-
holdes plikter kornoppkj:iperne å melde saken til lensmannen.
Det faller et stort ansvar 13,4 enhver som ikke gjör sitt
ytterste i denne vanskelige tid. Rundskriveleen opplyser
også at det kan gis leveringsordre til flere opplastings-
steder samtidig alt etter.transportmUlightene.

Mangelen på poteter er fremdeles skrikende i Oslo.
Man håper imidlertid at saken bil rette på seg etter at
treskingen cr opph3rt og bonden får mere tid,til rådighet.
Skjemaene for potetoppgavene er forivrig uteendt, og for-
syningsdepartementet'har satt 150 kg. pr. person som en
norm for behovet.

Kj3ttilf-drslene holder seg ti1frel3Stillende.

Aktuelt.

0.11. 18.15.
I programcosten iktuelt ble det opplyst at Dampkjök-

kenet hver dag foisynte fabrikker og kontorer med ca. 5000 1.
varm suppe. De vesentlige ingredienser var gr3nnsaker og po-
teter o; pyisen 1 kr. pr. 1.
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Nytt fra Panmark.

0.1, 18.00.
Ee to danske fiskcfartyor -Rex" og "Wrlic" har v--3rt

angrepet av britiske fly, me1des det fra Esbjerg. Fartyone
ble endel skadct ved maskingeTwild, m'en inon av mannskapet
ble sret eller drept.

D.R. 11.30.
En delegasjon av danske 723rere og 1-3rerinner under

ledel.se av 1-,-3ror Stender fra Slagelse er for tiden p. studie-
reise i Tyskland.

D:R. 11.30.
Den danske finansminister Bull mottok igr en delega-

sjon av vest-jydske fiskere som framsatte kravet om visse
skattelette1ser.

rrederiksberg kommunes regnskell for 1941-42 viser et
overskudd p. 1.6 mill. kr.

Nytt fra Sverige

S.L. 12.30.
Beringen av de sunkne svonske jagere cr

frmskredet at jagoren "Mteborgs.!' forskip er over vann. 2
aV'eleM ha:r- faStnet i hverandre og vanskeliggj.3r bergingen.

IN•

e.R..19.00.
Alle lagre av t3Trfisk:bob egges i Sverige fra

inatt.

.S.D. 19.00.
Den svenske sjbkrigskble er besluttet forl sagt til

Wisby dlottseiendom ved.jursholm

S.R.-12.30.
- Eh skofabrikk yed Ha1mstad ble herjet av brand ifor-

middag. Fn st3rre del av fabrikken ble 3delagt. Skaden an-
slcs til ca. 100,000 kr.

S.R. 19.00.
. Sjefen for marinen advarer mot minefaren i •ister-

sj3en:etter de siste dagers stprmer.

S.R. 19.00.
,Pe skjerpede straffebestemmelser for bestikking

av svenske embedsmenn er n ferdig utarbeidet. Leven trer
dermed ikraft str,;.ks. Den er tidligere vedtatt av riksdagen.

S.R. 19.00.
Sp3rsmlet om et s-.erskildt stift for Stockholms

Std vil i n-ar framtid bli forelagt riksdagen etterat
forslaget er godtatt VedHoispemötet.

vvvvvv VVVVVV VvvvvV
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Ing. Preuthun om "London emigrantradio".

O.R. 18.45.
I sin "orientering om London radio og ernigrantenes

virksomhet i Uken som gikk" ikveld var ing. Preuthun eller
hvad han nå heter, kanskje ennå mere usammenhengende og banal
enn han.noen sinne tidligere har vsrt. Vi vil derfor nöye oss
med å gjengi noen av hans 'tåpeligheter og grunne argumente-
ring punktvis

London forsjker nå å Misstenkeliggjjre den finnske re-
gjering.

"X-regjeringens" sj52orsvar er sikkert en underordnet
enhet, da kommandbr Korneliussen måtte gjjres til kontreadmi-
ral i den britiske marine.

Riiser Larsen har nå nådd sitt,mål såletage han fungerer.
som sjef for emigrantenes luftforsvar.

Terje Wold.yttrykker i forbinnelse med sjjdomstolene
håpet om at disse vil holde ro og orden.. Dommene vil bli så
strenge at sj3mennene vil bli nidt i å finne seg i å seile.

sin rotee propagandatale forklarer Evang overfor
Amerika om uislings samling av det .norske folk at dette betyr
at partistyret er slutt og at alle er samlet i hjemmefronten.

Folk hjemme oppfordres til handlinger som medfjrrr
didsstraff, selv kvinner og•barn. Etterpå sier så London at
tyskerne er brutale. tinderlig medesinaldirektjr.

Schancke-Jonassen er ute og rakker ned hirden, som
han kaller et sjrgelig bunnfall. For ham blir fjrerens ord
om at alle er landets tjenere til at man er tyskernes lakeier.

Sultepropagandaen får naturligvis holde for. Vi tren-
ger London her for, å belsres om at matsituasjonen ikke skyl-
des den engelske blokade, men tvertimot,vårt 'eget vanstyre.

Thorolf I:ksnevads tale om tausheten holdt han seg ikke
selv etterrettelig. Terbovens ord om at det ikke spiller
noen rolle for den.tyske krigsförsel om ernæringsforholdene
i Norge siulle bli vanakelige,får han snudd til at det ikke
raker tyskerne om 10.000er av nordmenn sulter ihjel.'

Emigrantarmeens stbrste innsats hittil er deltagelsen
i en prosesjon for Londons nye Lord Mayor. Den engelske arme
,c,år det vel snart mark i.

X-regjeringen har det svsrt travelt mcd å skaffe seg
rettplig grunnlag for sin behandling av sjjfolkene. Og Eng-.
land er begeistret over tiltaket med de nye domatoler, sier
den tidligere sekretsr i justisdepartementet, Petter Stabell.
Er det n så storartet at England fritas'for å straffe gjen-
stridige norske sjimenn.

Arne Ording, en av rjmlingsredaktbrene, snakket om
forholdet mellom Norge og Finnland.

El1ers siterer 77,R stadig Gjteborgs Handels og Sji-
fartstidende, ssrlig dets angrep på Finnland. Er det ikke
egentlig Sverige som kommer til å stå ubehagelig ensom i
Norden hvis dette jödisk-plutokratiske bladforetagendes
linje skal filges.

Nordal Grieg med sin litt sitladende stemme har
laget et dikt om to sj3mlann som som han,'har vsrt ute i
hardt vSr. LER får ta ansvaret for alle de staute sjömenn
de sender i döden.
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Nz..tt fra Norge.

O.R. 06.45.
Som det allerede tidligere har wert meldt, er T?erboven

vendt tilba,ke til Oslo etter sin inspeksjonstur i Nord-Norge,
hvor han bl.a. foretbk undersdke1ser av de politiske, dkonomiske
os administrative farhold og besdkte soldatenes forlIggings-
plasser. Han var ledsaget av Gruppenfithrer (Redies?), Standar-
tenffihrer Otto og sjefen for sikkerhetspolitiet, Standarten-
ffihrer Felix (fonetisk). Terboven var særlig interessert i
samferdsels- og forsyningsspdrWl, og benyttet leiligheten
til å bes3ke general Wiedel (fenetisk), som har kommandoen
over kanskje den vanskeltgste sektor i krisen mot bolsjevikkene.
Han var helt fremme i frontlinjen ved Murmanskbanen og over-
beviste seg om troppenes hdye moral.

Moskva 14.30 på russisk.
Det meldes fra Stockholm at den störste konsentrasjons-

leiren i Norge er henlagt til et tidligere kvinnefengsel uton-
for Oslo. I det hele finns det 3 konsentresjonsleire i Norge
og en fjerde er under bygging for 500 fanger. Norske fanger
opplyser at de bare får höyst uttilstrekkelig fdde. Quisling
har nylig forbudt Röde Kors pakker.

Nytt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Antallet erbeidsldse i Danmark ved slutten av oktober

beldp seg til 46.885. Dette betyr en stigning siden september
på ca. 11.000.

N tt fra Sverige.

Loma 21.45 på iteliensk.
En politisk kommis2t som or blitt tatt tilfonge i

Finnland, bekrefter at Stalins datter Zvetla oppholder seg
i Sverige som gjest i protestantisk hus ca. 80 km. utenfor
Stockholm. Madame Kollontay passer på henne, for hun er
kjendt for å ha satt sin far grå hår i hodet ved sine mange
kjm.lighetsaffrer i Mffiskva.

Nytt fr- Finnland. 


Lahti 07.45 på finnsk.
Den finnske president h.,ar fremlogt et forslag for

Riksdaen om forhdyelse217 inntekts- os formueskrtten for
1941.

Forsl:set vil medföre en forh3yelse i inntektsskatten
med 50% og en forhdyelse i formuesk tten med 100%.

Det er også fr-,mlagt et forslag om omsetningsskatt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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•
laylt fra Nor e.

'
0.R, 19,00 . ,14

Utsendingen begynte med "Heil 6g Sa31" hyl. En kvinnelig
kommentör beskrev salen i Studentersamfundet I Txondheim og
dekorssjonene.Et stort Solkorshang over•hovedinngengen. Et
stort norsk.flngg .var.hengt opp i bakgrunnen. De förste tre radar
av sitteplasser var i.eåervert for Quisling og hans fölge,
Quisling srtt.i midten I fiSrste rad med Lunde.på 1Wyre side og
Henrik Rngstad, lederen for Trdndelag distrikt på venstre side,
Lunde ble introdusert av Rogstrd som'hyldet "Föreren" og kallte
ham det norske folks frelser.

Lunde åpnet s4.n "Min fFörerup'æredo tyske gjester
(pa tysk)-,..kammer ter .1 dpn kamp, norske kvinner og
menn ! Ingen kan'tviie (nt'verden,gjenhomgår en forylndlings-
periodep.men fa'mennesker fOrstårhvad.en'slik tid betyr. Norge
er lykkelig som har en slik person sPm Vidkun Quisling, som har
geng på gang,vist pitt klare syn, som alltid'har'vært istend til

dØmMe,situisb.onen slik'som den fortoner seg og som alltid
har'Vis',; det norske folk den riktigevoi. Det norske folk har
alltid hAt den st6rste plass i hrns bevisthet.

Norges framtid ma byggesp4 typiske norske k:.rekter -
egenskJ,per. Et hvilket som helst system som ikke er basert på
nasjonalc kar-kteregensk4per må nödvendigvAajbryte's=en,
Dette er blitt bevistved det gamle demokratiske system'Sbm
VistQ seg å være ute ay stand til å befri det. :norske folk frr
den,kri,se, som det Yar ketmet opp i. nhver forstår nu alvoret

. det'krise-som förte til at det norske folk' Mistet sin frihet.
Quisling har alltid arbeidet for utviklingen-av de,gamle nasjonale
resurser. Professor Hermann Harxis har sagt at kulturen er
et joLkmål. Norges, mål må bli 4 beskytte og å utvikle dets
nusjonale karaktere‘genski6er og på den Måte hjelpet.1 med
verdensdMplentingen. IIJSenkaller dette "å være seg selv" i
Peer Gynt, i metsetning ti41 "å ym,re seg selv nok" hvilket bctyr
bareå ha materialistiske mål i livet. Likesåvel som et hvert
menneske hnr sino kerakteregenskaper så har ct folk sine ut-
pregete ka=kteregensktaper, Som Gerherdt Munthe uttrYkker det:
'Intet folk kan kreVe å være-eh• nesjon uten.at det hnr en viss

intelektUell viljo o en hiss hensikt i'deh ånddlige verden.
Dette er nasjonens krekjiweller, tegnet pa detS_ verdighet".
Det norske folk var den gren av de germanske folk som hadde
valgt den hardeste.vel. -,mQt.n0rDen Stadigo kinlp o1 naturen
har uiviklet det norske, fOlk aom,levet lengere nord cnn noen annen
sivilisert nasjdn.136t'norske fo1ks/w1sjonnleegenskaper ble

i en vilje til 4 vinne gjennom, ærlig og trofest.

Det demokratiske system ver ikke typisk for de norske
k_tkakteregenskaper. Det nerske folk hnr alltid vært meget
individualistisk. En aild'ets karakteregenskaper er at hver eneste
nordmenn har utviklet hans eller hennes spesielle gover til en
grad ukjendt for nndre folk. En hver ble gitt den stilling som
han'eller hun vnr spesicllt egnet for. Dette ptem lever ennu
fiskor og hendelsflaten og på volordnede gardsbruk".

O.R. 18.00.
Nesjonelhjelpen for skadelidte ved krigen hnr allerede

s2.mlet 375.000 kroner i Oslo alene.



Radiosnndin er fred.-3(

0.R.• 18.00'.

Portrolig

-En agronom i Wros opplyser at Wnderne 4-4-e4ke-d-i-Strikt
ennu $tiller seg uvillig nverfor cellu1osefor. Han,la:sterkt vekt
på verdien av dette for •

j

Naa jonal SaralingS -Kvinn,eorgani,:sasjon

	

,mirrI e '1Ytterne oi det mfhte;4.;304 blir arra-ignYt 18.9d
ikveld. Hauptsturmfuhrer Hartmann vil
til medlemmer ev Liffen S S. invit e ca. Det vil bb. ,ahledni-ug
til å s end e brev og hilsenc •S s-oldater på i)ermisj Qh • 4';. „
også invitert.

Lahti Radio 07.45. På finsk.
"Minister" Lunde medde1er at ,"Undervisningsdepattementet"

vil uttdele. tilsammen 2000 kolier av Mannerheimboken-: Boken
uttdelt -til foake og 'skolebibli:Oteker.

fl

NI3°C.'16>30,'',På' fl
' '‘ra; orlin meldea at 'den norake' "kUlturMinister" har

fOrbudt,Oversettelse 2v hvien" spm.,helst norsk literatur til

N tt fra ,Danmark.

D.R. 11.30.
' Den ,d_Inskel forentri Orden,".:\h3ar:satt. igang en kampanje

for ..å,' få det danskn folk til å 1eae svenske , Wiker for å's tyrke
„

forholdene, m.ellom de to land:`, -

D.R. 18.00
Ea fenti år gammel mann et b14.tt ,dditt ti1 6' båneders

fengsel for, å, h,a 'spredt kommunistisk, propÅganda.'

N tt fra Sveti

Rdio 1940.
- En forhenv,nrende åvenaklcaPmu,r4atiSkriksda~ er

dömt til tre års' fengsel :forn.nbruddstyveri.' -

Lahti Radio 07.45. På finsk.
Den svenske f1hterdministrasj,on, har; planer 'orppe om å

hugge opp gamle armerte skip, deetrOyere og patrulj'ebåter til
skrapj ern.

viti«vVV V7VV, vvvyvi)

,

noe(.•:.nnet siare)k:



1.
NYHETSOVERSIKT FRA SKAND, RATIOSTASJONER

Pra
Regjeringens I. K. & H:erens Overkommando.

17. nov. 1941. 	 Nr.  207. 

--- Radiosendinger söndas 16. nov.

Fortrolig.

Enda en nordmann dömt til dden,

"Enhver som forsöker å forlate norsk område uten til1ate1s.gy

må gjbre regning ned å måtte b5te med livet." 


O.R.21.00.
I henhold til Reichskommisær Terbovens forordning av

26. september angående uberettigede forsök på å for1ate
landet og virksomhet av en slik art at den kan hjelpe fien-
den, er en norsk statsborger d5mt til döden etter å ha blitt
grepet i forsök på å flykte til England.

Enhver må i frImtiden were oppmerksom på at en nordmann
som blir grepet under fors5k på å forlate norsk område uten
spesiell tillatelse, har forbrutt sitt liv.

denne forbindelse gj5res det også oppmerksom på at
.de seks norske statsborgere som for noen tid siden ble d5mt
til ckSden og henrettet fordi de hadde assistert fienden, og-
så hadde gjort forsn på å flykte til England.

Ben sr:mme melding ble sendt over svensk'radio.al1erede
klokken 19.00, men vedkommende persons navn ble ikke oppgitt
noen av sendingene.

"Tusenvis av hirdfolk m5nstrer i  Trondheim."

O.R.21.00.
Tusenvis av hirdfolk fraalle deler av landet har  vært

samlet til mdnstring i Trondheim i helga. Det er et imponer-
ende faktum som forteller at så sterkt som NS står nå, har
ikke noe tidligere norsk politisk parti stått.

Hos alle deltagerne i dette stevne var d.et en gryende
forståelse av at dette er det nye Norsc.

På NSUF's mbte i går var foruten "f,5reren" Vidkun Quis-
ling også "ministrene" Lunde og Stang tilstede. Stang holdt
en manende tale.

I dag begynte stevnet klokken 10.00. Fylkesmann Prytz
åpnet stevnedagen med en tale. Deretter redegjorde Quisling
i en krftis og manende tale for det som skjer i dag. "F,3rereren"
understreket sterkt at 80 % av landets offentlige tjenestemenn
har gått inn for den nye bevegelse, og det forteller meget
om styrken i det statsbrende parti. Quisling kom også inn
på de mennesker som ikke vil forstå og slo fast at disse ville
bli mött med de kraftigste motforholdsregler.

Klokken 13.00 i dag marsjerte hirden gjennom byen. Det
var et.vakkert og imponerende tog. Senere på das'en var det
en tale av "minister" Lunde. Deretter defilerte hirden for
"freren" soM stod på en litcn plattform mens hirden
marsjerte forbi med senkede faner.

Dette korte referat ble lcst opp i nyhetsscndingen klok-

ken 21.00. Stevnet ble ellers ikke omtalt i Oslo radio

dag.
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'Akademikerne og vår tid.

Foredralav höyesterettsdommer Selmer.

O.R.16.00.
Taleren snakket först om Studentersamfundets'förste't'i.d.

Nettopp i de akademiske rekker sportt man  på  denne tid ster-
ke nasjonale strömninger. Deh var kampen for vårt nasjonale
liv 'som förte Studentersamfundet framover. Blant de,

,
fremste

akademikere stpd på denne tid menn som Welhaven, Munch Schwei-
gaard, Ibsen og Bjrnson. Det er vert å Iegge merke til at
i disse nasjonale kretser så man iridere enn til landegrensene.
Dette ga seg utslag först og freMst i skaninaviSmen.

Men så fulgte nedgangen. Istedenfor de nasjonale strZim-
ninger kom selvopptattheten inn blant akademikerne. Den inn-
trengende kommunisme må også ta en god del av slylden for
nedgangsperioden. Man s5kte nå kunnskapenes makt for å opp-
nå noe for seg selv uten å tenke på samfunnet. Og Studenter-
samfundet' sank ned fra å være on beskytter åv åndens frihet
til en

Jeg vil spbrre dere studenter som vax med i Studenter-
samfundet i denne tiden, hvor fant dere den nasjonale ånd?
Hvor fant dere de byggende strbmninger? Ingensteds. De
ungdomsår man, skulle se tilbake på som de beste i livet, ble
et råkaldt jaS for eksamensreSultater. Den norske akademiker
m istet kontakten med det folk han skulle tjene. Han hadde
et encste mål: å tjene mest mulig. Hun glemte det samfunn
som hadde gitt ham hans utdannelse. Og de'som forloi univer-
sitetet og högskolene hadde den neste dag glemt dem som fulgte
etter. En hver vår seg selv nok. Derfor ble vårt akademis-
ke liv gOldt og dbdt. Det måtte bli det. De intellektuelle
kan så meget, men forstår så lite. 'Derfor er det i dag så
vanskelig for,de intellektuelle å innpasse seg i'det nye sam-
funn.

Mot denne innstilling er det en gruppe som vil sette
' fellesnytten foran alt annet. Disse folk #jemper også i de
akademiske rekker. Og dt vil seixe, de må séire. Den dag
kommer da  bh  hvex ,intellektuells tvil skal forandres til en
forunderlig glede overfor dem som tok kampen opp.

Det nye samfunn forstår at d,en unge student fra den fars-
te dag på Universitetet må se de nye linjer. Det nytter ikke
å omdanne ham etter at han har ta±t sine eksamener. Det må
derfor stilles store og bestemte krav til dem skal lede de
unge studenter gjennom studiene, Og "minister" Sckancke
har tatt denne konsekvens ved å fjerne alle dem som strittet
i mot det nye ved Universitetet og på Mgskolene.-

Hva akal komme iStedenfor den gamle negative kritikk?
Jo, den akademiske stand skal bli den norske kulturs tjenere,
og den skal fremme det norske folks'interesser og ikke sine
egne.

(Fortsatt).
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Akademikerne . . . (fortsatt)..

Den hardd og kalde virkelighet rykker studentene inn på
livet. De skal ikke lenger kunne stille seg likegyldige til
det som foregår i vårt samfunn. Det vil bli krevet orpofrel-
Se Cra studentenes side. Oppofrelse og vilje til å gi. NS
krever av den norske student at han i.sitt studium for hver
tid har for bye å fremme nasjonens interesser. Kan ikke en
student kå foran med et godt eksempel, kan han heller ikke
kreve noe av andre. Ogonår man skal standpunkt til samfunns-
gaver til studentene, ma man foruten kvalifikasjoner også
vurdere ctudentens nasjonale innstilling. Og den ungdom som
har den i orden, kommer ikke til å stå alene, det kan jeg
love.

Gamle og unge akademikere må atter komme sammen i Stud-
entersamfundet til felles kamp for vårt nasjonale liv. De
må atter skape kontakt med folket. Studentersamfundet må
atter bli åndens forum.

Dette samarbeid må ogs4. utbygges vide•e og rent faglig.
Universitetet mA'stå i nøye kontakt M.ed det praktiske liv,
noe som langt fra var tilfelle her i landet tidligere. De
mennesker som tidligere stelte med vårt Universitet, evnet
ikke å se lenger enn til sin egen dör.

'Alle yrkesforbund, som for eksempel Norsk legeforbund,
Tannlegeforbundet o. a., må ske tilknytning med Universitetet
eg folket.

Men selv om vi byger på nasjonale linjermå orge se ut
over grensene. Norge som er et lite land, kan ikke stå isolert.
Vi er nordmenn, men vi må heller ikke glemme at vi er germane-
re. I dag står kampen nettopp om den kristne germanske sivi-
lisasjon skal råde i Europa eller ikke. Og i denne kamp må
de norske studenter gå foran. Hånd i hånd må de finne fel-
lesskapet mellom de germanske nasjoner.

Den nasjonale student finner man sammen med lege og skogs-
arbeider. Han ser ingen klasseforakjell. Og vi finner den
nasjonale student på Russlands stepper i kamp mot bolsjevismen.

Klassekampen kjenner vi fra för, men den må nå vre d5d.
Og de mennesker som var dens ledere, er det også forbi med,
enten de ditter i London eller her hjemme, '"Fbreren" atår
plantet på jorden og han vil forbli der.

Han vil seire.

Derfor studenter, inn under solkorse

Heil og sæl.
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Vellykket_NS-mdte i Stavanger i•

OR.18.00,
NS holdt vJd middgstider dE.g et vell,rkket mdte i

Verdensteateret i Stavanger. M3-eHalen vR.,r fylt til c'lete
plass. iksprppagandaleder Pops)ad  åpnet möe, og deretber
holdt ekåpedisjonssjef Berthelser foredrag om "Gjenreisningen
i Norge." Etter fordrJ.get som ble påhdrt med den aller
stdrste interesse, sang man "Jg qi elsker",,cg måte sluttet
med "Heil og sæl."

Norges  pelsdziavlslag  holder e ne auks*Oner.

l!en gamle kmintrkkten me1lom Norges pelsdyyavlslag og
Nordiske skinnauksjoner utlöp 1juli. Siden er det ikke
lykkes å •forve kontrakten. 'Pelsdyravlslaget derfor
besluttet å arrangere egne skinnauksjpner i år.

:Brenåp1sfors nin' en for Nordland er sikret.

O.R,13.00:
Brenselssiivasjonen i Nordiand så er):tid betenkelig ut.

, Men nå melder "Lofotposten" at forholdet har forbedrat seg
beraktelig i dan,senere tid, og man har skaf-f'et brensel nok
og har .dessuten 10 000 kbm..• torv i reserge.

Landstads amle salmebok skal b ttes ut i Nord-Nor e.<

0.R.13.00.• , •
Diskopp Krohn,Hansen har-sendt.beskjedom at det må skif-

.tes salmebok over lt i 'Nerd-prge i.henhold til bestemmelsen
om'at.Landstads gamle. •ikke mer skal 13enyttes.

•

Spertsn heter.

da å net bandy og ishocke -seåon an.-

.1'rogrammet.var et be4k til en sköytebane i Oslo hvor
bandy og ishockeYspillerne.hOldt;på•å trene for den kommende
sesong. En to-tre lag spilte inne på banen, og man kunne se
"TRygg", "Frigg" og "Frogner"-fårver. 'Etter at en tre-fire
spillere hadde fortalt at er morsomt å ta fatt igjen",
fikk vi et intervju med Just Jonassen, leder av all idrett i
NSUF. Han fortalte at.det skal sendes et lag av unge gutter

ishockey til Gammiseh Partenkirchen i vinter. Laget skal
reise nedover den 15. februar sammen•med ski3dperne. Det blir
ingen skdytelöpere med på turen bortsett fra et par kunst-
löpere. (Storm Sdrlie i,"AktueIt".)
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'Radic51=r_sönda 16. nov.,

Potballandskampen mellom  Danmark o T skland

Dresden i dag endte uaygjort 1 - 1 etter at Tyskland hadde
ledet 1 - 0 etter f3rste omgang.

Sverige slo  Danmark 


i brytelandskampen i. Lund i dag med 6 seirer mot 1.

wVerden o&vi"

var i dag, som vanlig om sbndagene, den "Militære uke-
'oversiktU Vi merket oss følgende:

Den beslutning som ble tatt i Washington denne uken, er
en meget usikker veksel, og selv den mest blkøyede jössing
kan ikke vwe sikker på om vekselen noen gang blir innfridd.

Videre ble de russiske tap hittil i krigen satt til
10 millioner mann.

Nytt fra Sverige. 


S.R.19.00,
Et obligasjonslån på 25 mill. kr. - Stockholms stadslån -

amortiseres i morgen av 18 banker.

S.R.22.00.
Dr. Carl Otto Larsen har gitt 100 000 vitamintabletter

til de svenske frivillige i Finnland. Han akter å utvide gaven
senere slik at kåren skal få tabletter nok for hele vinteren.

S.R.22.00.
Hemvernet har i dag holdt stor manövre i Mv1e-området.

Den var den mest realistiske som hemvernet lar foretatt hittil.

S.R.22.00.
Sveriges scoutforbund feiret i dag 30 års jubileum. På

jubileumsfesten i "Blå salen" i kveld talte statsråd Bagge.
Statsrden talte om plikbane mot fosterlandet.
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Nytt fra Danmark.

D.R.20.50.
Undersökelser som er foretatt i Danmark, har vist at

sjömuslinger er et meget godt husdyrfor. Dessuten er de
også godt skikket som menneskef3de, og undersdkelser_på dette

S.R.22.00, •
Engelske fly kastet i natt.bomber  på  forskjellige steder

i Danmark. Den materielle'skade var ubetydelig, melder D.N.3.

Nytt fra Finnland. 


D.R.
Kampvirksomheten på Hangdfronten har innskrenket seg til

artilleri ild og patruljevirksomhet i det sis-te, melder det
finske telegrambyrå. Antallet av overldpere'har avtatt da
russerneYhar sktftet ut hele sin garnison,

På Det karelske nt/s ligger både finnene og russerne i
faste stillinger. Harde kamper foregår det:derfor bare på
nordfronten hvor Murmanskbnen allerede skal ywe brutt på
flere steder. Finske skipatruljer er i virksomhet. Fordv-
rig bruker russerne nå en del kampvogner av britisk modell
i disse trakter.

område fortsetter.

Værmeldin

S.R.22.15.

Vestkusten og
nernområdet

Moderat til frisk vind.
Oppholdsvær:bil å begynne med.
Temperaturen er'noe over 0 grader.

Södra NOrrlands
fjelltrakter

Norra NorriandS
fjelltrakter

Moderat vind.
Oppholds=. •
Noe mildere, men fortsatt kaldt.

Svak vind„
Ingen eller ubetydelig nedbör.
Uforandret temperatur.

vVvVy.VVVVV vvvvy
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Nt fra Norge.

Zeesen Radio.
I Norge er det planer om å eksportere overflödig elek-

trisk kraft til Danmark. I nærmeste framtid vil det bli satt
i gang arbeid med å legge en undervannskabel fra det sydligste
punkt i Yorge til det nordligste punkt i Danmark.

Nytt fra Sverige.

S.R.19.00
Fra i morgen av vil all import av fett og smöreoljer

bli gjenstand for kontroll. • Hensikten med denne foranstalt-
ning er å bruke de anledninger man har til impot til å im-
portere materialer som landet har st3rre behov for.

0.R.06.30.
Bergingen av de tre svenske destroyere som sank for

en stund siden, gj3r framskritt, og baugen på "G3teborg" er
nå over vannet. Bergingsarbeidet er meget vanske1ig.

D.R.18.00.
Rådgiveren for det svenske utendriksdepartement, Haa-

klbv•(fonetisk),har opplyst at forhandlingene i Berlin om en
svensk-tysk handelsavtale er blitt midlertidig avbrutt for at
opplysninger om situasjonen kan bli sendt'til de respektive
regjeringer. Forhandlingene vil fortsette i begynnelsen av
desember, og skal da foregå i Stockholm. De er blitt f3rt
en forståelsesfull ånd.

D.R.20.50.
Den svenske handelsflåte ble utvidet med 24 000 br. reg.

tonn i oktober.

fra_Danmark.

D.R.11.30.
Det var en utilstrekkelig melkeforsyning til nbenhavn

og noen danske provinsbyer forrige uke. Forhandlinger pågår
nå for å öke forsyningene, og fra i morgen vil K3benhavn få
normale forsyninger, hvilket vil oppnåes ved å öke tallet på
leverand3rer.

D.R.20.50.
Statistiske raporter om byggeomkostningene for små,

eiendommer for det året som sluttet den 15. septembbr bel3per
seg til kr. 19 713, smmenlignet med kr. 16 669 for samme tids-
rom i gjor. Det h_r altså wert en bking på 16 % siden sep-
tember 1940.

•

Nytt fra Finn1and.

Deutsehlandsendihr.
Et finsk forlag kohamer snart til å gi ut en samligg av

Rosenbergs artikler om det nye Europa.

D.R.11.30.
Ett hundre tusen personer kan nå flytte tilbake til om-

råder som er gjenerobret av Finnland. Femti tusen har alt
benyttet seg av denne adgang.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen n er manda • nov.

Fritt Folk" truer med "mot-terror". 


O.R. 11.15.
I anledning Bet store hirdstevnet i Trondheim i helgen

og Quislings tale der skriver "Fritt Folk" at stevnet var et
billede på det norske folk på marsj mot målet. Det viste
hvordan det norske ungdom slutter opp om N.S. og strt3mmer til
hirdens rekker. Det var ikke mange igjen nu. Bare en liten flokk
"Englands agenter" som skjuler sine førbrytelser bak fruser
om fedrelendet.

Videre skrev avisen at "Fbreren" har lenge av rent
tålmodighetshensyn avholdt seg fru å fpreta seg noe mot alle
de angrep som er kommet mot hirden, men det ville ikke fortsette
i lengden. Det skulle bare et eneste ord til å sette igang en
kraftig mot-terrnr ng den skulle komme snart. Situnsjonen er
nå snart kommet til det punkt hvor det må'slåes til og slåes
til kreftig.

Ostekort. 


O.R. 11.15.
pet vil sikkert glede mange å höre at det nå Skal

bli ordnede forhold i ostesaIget. I nmr framtid skel det ut-
stedes ostekort for.å få en:mere rettferdig fordeling av nsten.
HVOr dtort kvantummet blir er ennå ikke bestemt.

Mcre kaffe fOr 'ulen.

O.R. 11.15..
Forsyningsnevnda har bestemt ,t der på kaffekortene

gjeldene for de siste. 14 dager eV desember skal gis litt mere
kuffe enn venlig.

Kon sber s kehus omb es.

O.R. 11.15.
Ideg begynte ombyggingeh av Kengsberg sykehus. Det er

meningen at deh kirurgiske -ddeling skal vmre ferdig til våren.

Ep'ersundsfertö runn.

D.R. 11.30.
Motorgaleasen Inge av Fgersund er gått på grunn i

Lillebelt. Galeasen sprang lekk og sank på 36 meter vann.

Hirdbesök i Fredrikstud.

O.R. 18.00.
Seniorsveiten, Osln besökte lördag og söndag Fredriksted

hvor det ble holdt et meget vellykket stevne. Sbndag ver det
festlig samvær i Vikinghallen.
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Radlosen in,er manda 7. nov.

Kommunere nska ene'usta der.

O.R. 18,00.
Kommuneregnakapene i de fleste kommunene i.Austagder

viser overskudd. Dette skyldes for det wste större skatte -
inntekter.

8 innbruddst ver arrestert i Skien.

O.R. 18.00.
Skienspolitict har i,disse dagem gjnrt et meget gndt

Kupp idet det.her fått slå kloen i 8 innbruddstyver. De fleste
tyvorier der er nå oppklaret tillike med mange tyvericr andre
steder i landet.

N e rc ler for omsetnir; av elsd r.

O.R. 18.00.
"Sjefen" for "landbruksdepartementet" " minister "

Fretheim har den 5te november utstedt nyc bestemmelserx for
omsetning av pelsdyrskinn. For mermere enkeltheter henvises til
avisene.

• Kveldsprogrammet for nerske lyttere var vel så tynt
som noe radioprogram kan bli. Slj:kaa, det ut fra kl 18.00.

Kl. 18.15.
18.20.
18.25.
18.30.
18.55.
18.40.
18.45.
18.50.
19.00.
20.45.

Aktuellt. Hos smedon.
Verden & Vi. Finnlands svar til USA.
Dgens dikt og dagens melodi.
Höststemning på Sörlandet.
Det nye tyske teateu i Bergen.
Flöytespilleren Harry Hagerup.
General Huntziger.
Blomstor til jul.
Symfonikonsert.
Gramofonkonsert.

Aktuellt. HOs smedon var et intervju med en amed om hans
Erbeide. Vi fikk hdre forskjellige.ting om hvordan hans Prbeide
er, hvor varmt jernet må være för det kpn bearbeides o.s.v.

Verden & Vi var et kåseri om de forhold som de finske
tropper har å arbeide under nu sammenligne medli under vinter-
krigen, Kåsören framhevot at fnrholdene ville bli langt bedre
når vinteren og sneen kommer slik at finnene kan få begynne4
benytte skiene sine. Smtidig rettet han en appell til plle
norske skilbpere nm å melde seg til den norske legions ski-
löperavdeling.

Höststemning på Sörlandet var en dialog mellom en herre
og en dame om hvor pent det er p4 Sörlandet om hösten.
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e losen in er man A -:nov;

Det n e t ske tenter i Ber en.

O.R. 18.35.
I anledningen et det nye tyske teater skal åpne i Bergen

i nan' fre,mtid haddc kringkestingens medarbeider Harry Ivarsen
et intervju med teatrets intendant, hr. Brinokmann som fortalte
litt om hensikten med teetret og dets planer for frImtiden.•
Hr. Brinekmann (som snakket dårlig norsk) utta1te at dette
teter var kommet iStand hovedsakelig for å samle de amatbrer
som finnes blandt de tyske tropper sammen og skape underholdning
for troppene. Dessuten skulle der arrangeres gjestespill med
krefter fra seenene i det tyske rike. Hver måncd er det meningen
å oppfbre et cget stykke og bvelsene er allerede begynt på det
fbrste. Det vil også bli arrangert konserter og kabaretaftencr
samt dikteraftener og kulturaftener. "Die Deutsche Bthne" skal
benytte Ilpet Gamle Teater" og når man hadde valgt dette vakre
gamle lokale så var det ev aktelse for de gamle norske kunstnere
som Henrik Ibson, Bjbrnson o.s.v.

Tilslatt uttalte intervjueren at han håpet nt teatret
også ville bli til glede å hygge for Bergens befolkning i fram-
tiden og hx. BXinckmann takkot og se Rt hvis det kunne skje
ville teatrets'oppgve VWC fyllt.

General Huntzi er.

O.R. 18.45.
Dcnne programpost var et kåseri om ncvnte generl og

den rolle han hadde spillet under kampene om Fronkrike og
scnere. Det lot til at han bar meget av skylden for at Frankrike
måtte kapitulere. Iellfall ver han ikke mcget populær i den
siste tid fbr sin dbd.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
I det sbndre distrikt meldes om at der i Sunnfjord er

tntt 1000 skjepper blendihgsvare.
nordre distTikt er det tatt fra 300 til 600 hl. sild

i Repparfjord i Finnmark. I Malangen i Troms er det sett steng
på 200 til 800 hl, Sildefiskct i Eidsfjord i Nordland er dårlig.

Bankfisket her i siste uke wert ganske bra. I Finnmark
har det vt endel bkning i torskefisket. Også mere hyse er
fisket, mens seien nu er i tilbakegang. Litt bedre har det
wert med kveite og noe stbrre fangster av brosme, uer $g flyndre.
I jksnes i Vestexnlen'har det vært noe småfiske, for det moste
sei.

Landbruksmeldingene falt bort idag på grdnn av atmosfwike
forstyrrelser.

O.R. 21.00.
Norges Friidrettsfnrbunds kursus for instruktbrer ble

kanet idag.

1).R. 21.00.
Hirdstevnet ble idag avsluttet i Trondheim med middag

for "Fbreren" i hotell Vetterås. Avreisen fandt sted kl. 13.00
og på stasjonen var det en veldig menneskomengde som så h-m
reise.
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N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Generaldirektören for Post og Telegrafvesenet meddeler

i forbinnelse med sending av julepost til utlandet at denne
'nå må sendes inn til postvosenet snarest mulig. Ved henvendelse

"4 'ti1 postkontorene vil man f opplyst om hvilke land marin sende
julepost til. Julchefter og böker ctc. kan bare sendes fra
bokhandleren cller forlagene direkte.

Nytt fra Sverige'..

S.R. 19.00
Ingcniör Sven• Theodor EngStröm cr forspi„onasje blitt

damt til livSvarig .striffqrbeide. Dettc cr denstrengeste straff
..som cr blitt ilagt on person for spionasje i Sverige. Engström

. hadde bl.a. .overlatt'til'en fremmed mak:Lopplysninger om svonske
-festningsverker.

Den svenske regjernig har anmoddt den meglingskommisjon
som arbeider med skogbrukskonflikten om gjöre ennu et forsk
på å få istand en overenskomst i dette for landets brensels-
forsyning så viktige fag.

To fiskere er blitt drept i Syd-.Gottland antagelig vcd
en mincsprenging. Det var ingen 531-envidner til ulykken.

O.R. 21.00
Den danske svömmedelagasjon med Ragnhild Veger i spissen

deltok idag i det stort svömmestevne Helsingborg. Det åanske
Lg vandt stort over det svenske.

Værmeldinger.

VestkuSten: Moderat vind. Ubetydelig'
nedbör. Uforandret.temperatur.

Hele Norrladlds•F'elltrakter: Svak ellet moderat vind.
Stort sett oppheldsvær. Uforandret

. emperatur.

N tt fra Finnland.

O.R. 18.00.
Det.finske skip "Inha" er gått på grunn ved Sinneshamn.

Skipet var på 1400 tonn og ble totalt vrak. Mannskapct er berget.

Finskx rtilleri ha.r åpnet ild på russiske skip ved
Hangö. 1 skip blc senket og ett sterkt skadet.

Finske tropper 2ngrep igår russiske stöttepunkter på det
Karelske nesset. En mengde russiske soldatr ble tatt til fange.

Tyske og finske teldipper har oppnådd store resultater
under npprenskingsarbeidet på nordfronten. Russerne har hatt
en masse falne og srdde og flere hundrc fanger , er tatt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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utt fra Nor e.

O.R. 06.45.
Det siste mdte under det store hirdstevnet i Trondheim

fandt sted igår kl.  18.00  lokal tid. Mötet var fulltallig og
etter en kort introduksjonstale av fylkesförer Rogsdal talte
"Fdreren" Vidkun Quisling. Talen var kraftig og Quisling
ga en oversikt over Norges sittasjon igår, idag og imorgen.
Han la am•lig vekt på at Norges situasjon har en viktig
innflydelse p4 krigens gang. Tyskland kan ikke overlate Norge
til fienden nu og "Jössingenes" mål kan derfor bare resultere
i landets ruin. Det norske folk har alternativet å fdlge i
N.S. fotspor eller å se at tyskerne tar saken i sine egne
hender. Det har aldri vært en så sterk og tallrik organisaWn
i Norge för som N.S.. De som står utenfor har gjort en så stor
bommert at de vil aldri våge å åpne munnen mere. Noen av disse
motstendere skaper vanskeligheter for frihetsarbeidet, men
vi skal allikevel gjennomfdre det. Dere må fölge oss, sa
"Föreren", ellers vil dere för eller siden cg til grunne. Vi±
vil ikke finne oss i å bli stoppet av demokratiske fraser.

"Föreren" fortsatte: " Nordmenn! Jeg önsker av hele
mitt hjerte at dere må innse at det som er til beste for
Norge er et sterkt Nasjonel Samling. Jo sterkere, jo bedre
er våre framtidsperspektiver". "Föreren" kom også inn på den
"beklagelige ldgntrafikk" som de svenske aviser driver mot
den nye orientering i Norge: " Svenskene har alltid dnsket å
dominere Norden, men det er vi, nordmennene som sammen med
tyskerne skal bygge opp Det Store Europa. En deg vil svenskene

(Her fulgte endel som ikke kunne oppfattes). "Fdreren"
sluttet med å rette en inntrengende apell til alle nordmenn om
å forstå Naåjonal Samlings kamp: " Vi kjempery, sa han, "for
at lykkelige dager igjen må komme til Norge. Veldig applaus og
hirdhyl hilste "Förerens" trle og alle reiste seg og sang
"Ja vi elsker",

Christian Sinding ble igår hyldet under en tilstelning
i Universitetet. Flere ev "ministrene" var tilstedo og en
blomstbukett ble overrakt ham fra Br. Gulbrand Lunde.

Forhenvwende rektor ved Oslo Universitet, Fredrik Stang
er avgått ved döden.

O.R. 11.15.
'Fritt Folk" skriver i sitt kommentar til Quislings tale

Trondheim igår at over hele landetstrdmmer folk til Quislings
banner; ungdommen slutter opp og gamle fdler seg unge igjen,
men det er ennu en liten gruppe av britiske agenter som skPper
v'nskeligheter og dekker seg undcr fraser om feddelandet, N.S.
har en hær av veltrenede hirdmenn og sabotasjen hrr nå nådd det
punkt da N.S. vil slå tilbake og slå hardt.

Tdmmerprisene i Llvcrum er nu blitt fastsntt, Prisene
ligger litt höyere enn ifjor.

"Iindbruksministeren" har foretatt skritt for å kontrollere
salget av skinnvarer.
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Deutschlandsender l3,OO.På tysk.
Terboven vendte nylig tilbake fra en tur til Nordnorgo

hvor han her inspisert den politisko, ökonomiske og.
administr,ttive situasjon samt sett etter de skritt som er tett
for å sikro troppenes volferd. Han besökte general Dietel og
dc soldater som tar del i kampen langs MurmAnskfronten.

Budepest 20.404 På Ungarsk.
Minister" Lunde holdt en tale i Trondheim hvori han

på det sk,Arpeste kritiserte den svenske propes holdning som
cr imot Norge og den pro-tysko politikk i Norge.

Moskve Redio 24.00. engelsk.
Fn melding fra Stockholm forteller at geriljekrigen.i

Norge nu blir mere •og mere orgAnisert og utvikler seg
större målestokk. Geriljatroppene cr rlig virksomme i Nord-



Norge hvor d engriper tyske forsyningstnnsporter og grupper
av soldater samt grupedistrikter 2V særlig viktighet for
Tyskland. Forleden angrop geriljatroppene i Kirkenesdistriktet
en stor tysk trensportkolonne som förte emmunisjon. Kolonnen
ble ödelegt.

N tt fre DanMark.

D.R. 18.00.
En brann Mela i ettermidd,Ag hovedtrensformatoren ved

ist-Jylland Kr:.ftverk i. Skipsholm nmr Horsens. Under en send-
storm for nben dager siden blåste det en mengde sand som
,9tte seg fast i do store isolatorer ag for?IrsPket kortslutning.
Resultatet var at 6 tonn olje i t=sforiwtoren tok fyr. Men
änter t dette vil före med seg elektrisitotsrasjonering
Horsens. Skaden anslåes til fra 75.000 til 100.000 kroner.

Den tyske minoritets undervisningsdirektorat åpnet
1ördag en ny skole nmr Ibenrå Skolen begynte med 10 elevor.
Hermod er ant_dlet av tyske skoler nord S1hleswig kommet
opp i 60.

N tt fra Svorige,

Allouis Radio. 21400. tysk.
Et svensk cellulosekonsern meddeler At ombyggingen av

tre papirmler og cellulosefabrikker til kunstsi1kefabrikker
nå er påbegynt. Det håpes produksjoilskapesiteten ken bli
ökot med omlag 70.000 tonn til midten av nesteÅr..Konsernets
totele produksjon vil da bli 100.000 tonn,

O.R. 06.45.
Det lot til at et stn‘re slag meIlOm.fly og flåteenhetcr

fendt -sted utenfer Sveriges vestkyst natt til sönddg. Nærmere
enkeltheter om hvad som fandt sted er ikke kommet.

Rom Radio 12.00. På italienzk.
I nmrheten av den svenske by Gmvle har det vmrt holdt

forsvarsmanövrer. BI.a. måtte byen forsv_tre seg mot fellskjerm-
tropper og tropper fre troppctransportfly. Manövrene viste pt
byen bare med aller stördte vanskelighet kan forsv.:,re seg mot
angripende tropper.

,vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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rrivatpersoners, forrbtningers og_foreningerS formuer beslao.le es.

Terboven utsteder forordning.

S.R. 19.00 & O.R. 21.00.
henhold til.Ftihrerverordnung om ut3velse av regjerings-

makten i Norge har Reichskommisar ffir die.beå etzten Norwegi-
sche Gebiete utstedt f3lgende forordning-:

FormUe.tilh3rende privatpersoner, forretninger el-
ler fOreninger som driver tysk- eller ReichSfiendtlj_ge bestre-
belser kan helt eller delvis bli i,nndratt.

Dersom eieren ikke er tilstede ved inndragelsen
kan denne utsettes hvis han senest en måned etter inndragclsen
,-,nmelder sine •tilgodehvender til Reichskommisariat.

Inndragelsen finner automatisk sted hvis dette påbud
ikke etterkommes.

3,1 Inndragingen-skjer_etter forf3inin, av Leichskommi-
sar eller en av dennn oppnevnt for dette formal.

,2.ReichSkommisar treffer Eiv'gjörelse om formuens dis-
ponering.

4.• Foreninger hvis formue er inndratt betr_:.ktes samti-
dig som oppl3st.

5,1 Ansvaret for den gjeld som oieren av den inndratte
formue er i besiddelse av, dekkes ved de inndratte midler.

. ,2 Foreligger det ikke dekking for gjeld utbetales
kreditorene etter de gjeIdende norske. forskrifter.

6. Denne forordning trer i kraft straks.

Tyske statsborgeres meldeplikt.

0.1.. 21.00.
Leichskommis2ziat f.d.b. N. G. har utstedt fölgende

forordning:

I samsvar med paragraf 1 i forordning av 20 nov. 1941
om tyske statsborgeres meldeplikt i Norge, bestemmes at en-
hver tysk statsborger i Norge har ffleIdeplikt enten han har
oppholdt seg i Norge fbr den 9 april 1940 eller'han har bo-
satt seg dér senere.

Undtatt er db tyske statSborgere hvis opphold ikke
strkker seg utover en Måned.

Anmeldeleen må foretas personlig og 111.skje på en
anmeldelsesblankett utstedt ved Reiskommisariatets konto
rer i de forskjellige norske byer.

Alle forandringer i adresser må oppgis.

imorges.

O.R. 18.00.
Quisling:kom til Oslo Jstbanestasjon tidlig idagmor-

ges. En avdeling aV hirden 3nsket velkommen.
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2 norske sj3mEnn stukket av i Varberg:.

S.R. 19.00.
De to norske sjdmenn som =dag rimte fr2 det norske

skip "Breda" i Vrberg er kommet til G0teborg.
De meldto seg der for den norske konsul og senere til

politiet.
Om 12-saken til r'mningen for21iPser det ingen opplys-

ninger.

Jernbrnevogn med_lulezaver til soldatenc i den norskc

O.R. 18.00.
Jernb:.nevognen mcd julewver til den norsko legion og

soldatene i Wffen SS er n?] lastet ferdig og sn.dt avErde.
Felix Hartmann oppl,rser at man ikkc kan ta imot mexe.

Han vil reise til Berfflin og fölge med vognen derfra.

SLort.

0.E. 11.15.
.i'rrngementet av Norgesmesterskapet p Ski for neste

er overdratt I.3.3rums Skiklubb.
Lennone vil bli avviklet i dagene fra 21 til 22 februar.

Norgesmesterskapet i boksing for juniors A&B i Turn-
hallen ldrdag er det anmeldt 40 deltagere Ta hele landel.

N.3.-1ensmanns-gguppe i Akershus.

O.R. 11.15.
En xekke lensmenn fra Akershus har forsamlet til

et mdte og vedtatt danne en NS-gruppe av lensmenn i Akers-



.
hus.

Hirden sin egen

0.B. 18.15. (Meget utydelig). •
Svidt ddt ktiRne oppfttes har hirden n. startet sin

egen seilflyklubb med ca., 145 medlemmer fordelt p. samtlige
regimenter.

Til teknisk leder ex-utnevnt Alf Berggren som bl.a.
overtar Statens Luftfartstyres kOntorer, og til materilIfor-
valter er utnevnt ingenidr Stangebye.

flY skal st:-P1 til rdighet.
Selve- organisasjonen er byEget opp etter tysk mOn-

ster.
Sjefen for, sei1flyklubben opplyste at sporten ikke

var noe for jössingex.

Stort NS-mdte i Halden til he1gen.

O.R. 18.00.
Halden avdeling aV NS arrangerer et stort mdte i

helgen. "Jinister" Lunde vil tale.
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Oslo-avisene.

O.R. 11.15.
,m0xgenavisene i Oslo kommenterer iday 11vlig utnevnel-

sen av Rosenberg til Reichskommisar i öst. '
Fritt Folk skriver bl.a.•at den r3de pest-skal ryddes ut,

og at hell og lykke.ska1 koMme til 3s tosenberg skel 1Jfte
arven etter vre fedre. Han. er av nordisk blod'og nOrdisk

Tationen skriver bl.a. i sin leder idag:
Den engelske Middelhavsflte har lidt et alvorlig tep

ved senkingen av "Ark Royalu. Hemgarskip er det D,ngland har
minst r.d til miste.

'Marie Hemsuh 60 4r.

O.R. 15.00.
Bru 1.Tarie.Hamsun fyller 60 r imorgen. Hun er som mannen

sin av umistolidvordi for NS bygden.'

O.R. 18.00til 19.00.

O.R.
F31gende oversikt o'ver progxa-bet mellom kl. 18.00

og kl. 19.00 fikk vi f3r hyhetene. Etter kl. 13.15. foxsvandt
St,'van :erkringkasteren fu.lstendig og de .1ndre st.,sjoner vax
for svake til at vi kunne oppftte dam.

18.00 til 18.15: Nyheter.
18.15 "ktueltn: Hirdens seilflyklUbb.
18.20 "Verden & Vi": Om det en(;e1,-ske.1.:ndbruk.
18.25: "D_gens Dikt og
18.30: r:risten Gundelech talte om ForsyA

nino.sdepartementets forordning om oversette1seslitteratur.
18.40: Hjem fra Sverige.,En sketsj.
18.50: Om Prof. Olivencronas bok: Fred

i Europa,
18.55: Polsdyrorganisasjonene p. flyttcfot.

•

Fiskerimeldiner.

Bergen 12.15.
Sildefisket:,
Fra Bergen meldes om endel steng i Dlsfjorlten i Sunn-

fjord.
For Sbr-Trjndelags vedkommende telefoh&res det fra

Uthaug at det er kaatot 1600 h.. ssiJ4iBesaker.
Nord1Å er det tatt endel 'snurpefenster (1) Sjona

i Helgeland, F.j.dfjord,Etperjord og i F:josen.

Bankfisket og det övrige kystfiske:
Fisket iM„ire sis,te.uke var bedre enn i uken f3r.

13-;,de i Kristi,?nsund og lesundsdistriktet var det hysefisket
som vax best, men det ble ogsR?. bragt iland forholdsvis pene
fangster av torsk eg sei.



19 nov. 1941. 	 Nr.209. Fortrolig.
Radfosendiwer tirsda..g. 18 nov. 


Forsk'elli e landbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
Det er idag kommet en forordnihg om rasjonering.81/

sm3r M.v. --
Forordningen omfatter en forandring i de tidligere bes-

.temmelser. B1.a. kan Direktoriatet-for Proviantering og Pasjo-
- nering fra nå ay dispenSere-fra de gje1deruMnde regler og fore-
ta ferandriner i rasjonene.

. Etter hvad bladet istlandingen meddeler er det nå fast-
satt ömmerpriser for Trysilvassdraget og R3gden.-

Det ble i sommer gjort endel propaganda for innsamling
av bark bl.a. i Kringkastingen. Meget står imidlertid igjen f3r
vi er selvhjulpne og propagnden får derfor fortsette, me1-
der Landbruksdepartementetes Barkkonsulent.

ly:mdbruksdepartementet har videre utstedt en forordning
om omsetning av pendyrskinn.

Enhver pelsdyrholder kan gis plikt til å avmelde og
levere skinn. Han kan også forpliktes til å behandle disse.

Prisdirektoratet har nettop gitt nye prisbestemmelser
for de viktigste sorter,gjödsel.

Det vil iår bli gjort en viss begrensing i tildelin-
gen.av kvelstoffgjddsel. •

O.R. 18.00.
en forordning har Forsyningsdepartementet bestemt

at det skal gjennomf3res en tellin av alle landets potet-
lagre sfremt produsenten besidder mor enn 4 1111 innmark,
Forordningen tar sikte på å sikre byenes forsyninger av
poteter.

G.R. 18.00.
V,1f3rslene av branntorv i istfolldistriktene har

vwt Stere isemmer, meldeS det fra Halden.,

O.R. 12.20.
Kj3ttilf3rslone til Oslo holder seg fremdeles oppe.

kom det således 230 nauteslakt,37 hest, ca. 300 sau
og lam bedre enn på gumge rianeder - 20 gris, 100 speklv
pg Ca. 50 gj51w1v.

Potetsituasjonen er imidlertid uforandret. Man hper
dog at med de.mengder som er rekvirert skulle tilgangen til
Oslo bt:dre seg med det fdrete.

På gr3nnsaksmarkedet er det kål og atter kål som
preger situasjonen. Ellers er det for lite selv av kål-



rot. Gulerdtter er nN3rmest en sjeldenhet.
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nytt fra Island.

D.R. 11.30.
På et stUdenterm3te i Reykjåvik forleden opp1yste för-

steminister Harmann Jonnason bl.a. at det vilde bli'forelagt
altinget et lovfordlag hvoretter unge kvinner vil kunne bli
forlagt til sikre steder utenfor byene.

Det vil også bli opprettet et kvinnelig politikorps.

Ti.R. 11.30.
Altinget har vedtatt en provosorisk lov om at huseierne

ikke får adgang til,å oppsi sine leieboere.

D.R. 11.30.
Let er nylig blitt innført 250 lastebiler til Island.

Dette er imidlertid ikke på langt m3r nok og man söker nå om
impo.rttilatelse for ytterligere ca. 750.

D.R. 11.30.
Den amerikanske utenriksminister Hull opplyste forleden

at det vilde bli sluttet en islandsk-amerikansk ILTndelsover-
enskomst.

Nztt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Kongen mottok iformiddag den nye svenske overordentlige

„gesandt V. Berdoll i audiens.

D.L. 11.30.
Direktiren for Sykekassevesenet har utsendt beretning

for 1941. Beretningen viser en samlet inntekt på 83 mi11. kr.
og en samlet utgift på 88 mill. kr. Utgiftskingen hr v@rt
mindre enn i de foregående-år.

D.R. 11.30.
Spirsmåletom oppnrelse av ct nytt politikammer i Kol-

ding er nå avgjort.

D.P. 11.30.
Skogvesenet i Jy11,-nd anmoder om å få stoppet kon,gle-

innsamlingen som for tiden drives av private 1Cor anskaffelse
av brendsel. Konglene brukes nemlig for eksport og betnlce
ganske godt. Skogvesenet syns derfor at innw,mlingen er et
slseri av nasjon,le verdier.

Nytt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Fra og med idag har Statens Livsmedelkommisjon utstedt

nye rabattkortfor matfett og mel.

S.R. 19.00.
.2-masteren "Ingeborgfi av Djupekås i Blekinge sank.

inatt etter kollisjon med fiToja" i -,Klmarsundet. Besetningen
på 3 mann ble reddet.

vvvvvv VVVVVVvvvvvv



1.

Tilleggti1 NYHETSOVERSIKT Nr,

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

Radiosendinger tirsdag 18 iv. 1941. Fortrolib,

Nvtt fra Nexge.

O.R. 06,45.
Igil Reichborn Kjennerud kom tilbakc til Oslo söndag

fra et tre ukere bes3k i Tyskland. På et mdte mandag uttalte
han bl.a, at han vax meget imppnert ovor den tyske ungdoms opp-

• dxagelse. Han erklBrte viderc at tyske instruktörer vilde bli
stilt til rådighet fir dex norsk sportsorganisasjoner.

Roma 13.00 på italiensk.
framtiden vil komme til å måtte spare på elektri-

siteten i Norge. Strömmen vil avstengt mellom kl. 24.00 og kl.
06,00.

Nytt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Den danske kaptein Sundorf er blitt drept ved en flyulyklw

i USå. Han ble.40 år gammel.

N tt fra SveriPe.

D.R. 18.00.
Den svenske militTgrsakkyndige, oberst Kling?, holdt

mandag kveld en tale om nordiske forsvarsproblemer.
Han omtalte bl.a. mulighetene for et felles nordisk

forsvar og stilte tre bctingelser for dets organisasjon.
For det förste var det nödvendig å gjennomfdre en

felles militr ledelse. For det annet tren,Ttes det en uni-
form utdannelse, og for det tredje en felles organisasjon
og standaxdisering av våpen.

Obersten foreslo at det skulle dannes 3 flyarm er
pr. 1 mill. innbyggere, indet hele 51 avdelinger bestående
av 1.377fly i förste linje. Videre forello han 2 armedivi
sjoner pr. 1 mill. innbyggere i det hele 34 divisjoner eller
omtrent 500.000 menn.

Nytt fra Finnland.

Lahti 17.45på finnsk.
Den finnske sendemann i Frankrike vendte tilbake

igår etter et besök i Finnland på ca. 2 uker.
Han vil bl.a. innlede forhandlinger for on handels-

traktat mellom Finnland og Frankrike.

Lahti 17.45.
Den finnske Rikddag har mottatt et forslag om anlegg

av en ny havn i Saimeen-sj3en.

S.R. 12.30.
Det meldes fra Helsinki at arbeidet med å gjenoppbyg-

ge Saimeen-kanalen går raskt for seg. Man venter at kanalen
kan taS i bruk fra nesto år.

vvvvvvv VVVVVVV vvvvvvv
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"På hby tid at norske sjbmenn kommer  ut av Englandsfarten." 


O.R.18.00.
Ifblge•meldinger fra New York er fire norske skip gått

tapt i britisk tjeneste hemlig "Elviken" på ca. 6000 br, og
tonn og "Elisa", også pa ca, 6000 br. reg. tonn. (Navnene
på de to andre skipene kunne ikke oppfattes.) Alle fire
skipene gikk i konvoy i oktober da de ble senket.

Samtidig er det også kommet melding om at "Tore Fager-
lund" er krigsforlist =er Syd-Afrika.

denne forbindelse må det igjen fremheves at det ene
narske skipet etter det andre går tapt under O.Usseilasen for
kapitalistene i Londan, og at tallet på de norske sjbmenn
som mister livet, stadig vokser. Det er på höy tid at nors-
ke sjbfolk for sin egen skyld'og av hensyn til sine pårbr-
ende her hjemme ser a komme ut av Englandsfarten snarest
mulig. A11c meldinger fra den tyske overkommando viser at
denne fart blir farligere cg farligere dag for dag.

De•tyske myndigl'ieter gir erstathing til norske hvalfangere.

O.R.11.15.
Det belöp som de tyske myndigheter har stilt til dis-

josisjon for hannskapene på hvalkokeriene "Ole Vegger" og
"Pelagos" ey nå fastsatt, Utbelalingen vil finne sted om en
ukes tid.

Annet bind  av "Quisling har sa t" utkommet.

0,R.18.00.
4nnet bind av boka "Quisling har sagt" er kommet på. mar-

kedet i dissedager, Denne viktige bok av og om "Fbreren" bör
alle skaffe seg. Den vil om kort tid bli amtalt i Kringkast-
inzen.

Opprop  fra Norske kvinners nasjonalråd.

O.R.11,15.
Norske kvinners nasjonalråd har sendt ut et opprop til

norske kvinner om å stbtte Nasjonalhjelpens store hjelpearbeid.
oppropot heter det blant annet:

Vinteren er kommet, og julcn n=er seg dbren. Norske
kvinner, stopp et byeblikk, la oss tenke på folket vårt, på
mange dårlig stilte hjem, på dem som på en eller annen måte
er rammet av krigen og på alle gamle og enslige. Alle
kvinneorganisasjoner må gi rundelig.

Landsorganisasjonen holder tillitsmannsmbte i Skien.

O.R.11,15.
Arbeidernes faglige lansor.anisasjon holdt tillitsmanns-

mbte i Skien i går kveld. Representanter fra alle underav-
delingene var mött f/am,
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Fiskerime1dinP'.

Meget utydelig.
Sildefisket:
Fra Uthaug telefoneres,at det er kastet 500 hl. små-

sild i Brandsfjodd. -
Fra Malengen meldes om snurpefengster på 300 - 800 hl.

På disse felter her det vert blandingssild.

Fet- og småsildfisket i kken som gikk:
Det går i det Sto±e bg hele bra med sildefisket i

Nord-Norge nå. , I Repparfjord ble det natt til s8-ndag tett
opp til 700 hl. En del av silden  .\nr stor nok til egn, men
det mese var fabrikkvare,

I linnmark ble det i siste Uke i alt fisket 7000 hl.
sild. Alt ver febrikkvere.

Lendbruksmelding,

Sttens kornforretning her sendt skriv til forsynings-
nemndene for å få fert på korninnmeldingen. Her hetpr det
blant ennet: Det er ev avgrende betydning at kornet kom-
mer til mbliene med det aller fjrste. Husk et b,Vidmelet
i år.skal bestå av alle fire kornsorter. Husk.( jå et det
fremover ikke kan g,j5res regning på import, men at vi er hen-
vist til hjemavlet korn. Det er derfer et Stort ansver som
hviler på dem soM er s:ett til å ordne med innmeldingen.

Med de nåværende,vanskelige trnsportforhold kan det
bli venskelig å få frem kornet i rett tid. Det anbefe.les
derfor å opprette kornsentrer hvor kele distriktets korn
ken evhentes på kort varsel.

"Forsyningsdep." her sendt ut en kunngyiring angående
potettelling. Hensikten med-tellinen er å sikre potetfor-
syningene. I kunngjöringen heter det bLent annet:

Det har vist seg at potettilfjrse1en han sviktet noe
på senhösten. "Forsyningsdep." her derfor funnet å måtte
foreta en tefling ev potetbeholdningene i landet. Det for-
lenges også oppgaver:over det kventum poteter som alt er
levert hösten 1941. De årets avling cr st3rre enn ± åre för
krigen, kan det regnes mcd at de kventum SQ111.blir tilvist 9
•vil bli rikelige. Uriktige opplysninger vil medföre straff.

Prissentralens landsoversikt

Fristen for innmeldelse av korn er utsatt-til 1. desem-
ber som blir absolutt siste frist.

Höstplbyinge, er ikke kommet i geng igjen på istlemdet,
men på SörLemdet er hbstpl3yinga Tremdeles i geng. På Haug-
arlandet he'r man også kunnet holde på med plöyinge.

For skogsarbeiderne har forholdene vært ideelle p° ist-
landet, men det cr kript om rbeidshjelp.

(Fortsett.)
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Prissentralen . , (fortsatt.)

Potetsr3rsmå1et lolder vansker. For tiden pågår det
undersbkelser angående forsyningene. Rogaland er således
pålagt å levere et betydklig kvantum poteter til Bergen.
Det vil bli gitt lignende pålegg i andre distrikter.

De fleste byer på istlandet melder om knapp til4a.ng
på poteter. ForBergen dethåp oM at-dat shart'vil.rette
seg til det bedre.

På stråformarkedet er situasjpnen,like vanskelig som
Det kommer altfor lite 115,y til Oslo, men det er blitt bedre
med halm.

Forsyningen-av kål og kålrot har v=t svært bra i dslo
siste uke, Og mange husholdninger har måttet eratatte po-
teter med kål, så behovet er stort.

Det har også vært bra. med purre og persillerötter,, med
så er også behovet meget stort.

Med alle andro gr3nnsaker har det vært i knappeste lag-
et, Til Bergen er hodekål og kålrot kommet vesentlig fra
Östlandet.

-Slaktemarkedet 'opplevde siste uke at tilf3rse1en av
sterfe oversteg tidligere års tilfrsel i samme tidsrom.
En forholdsvis stor del av tilförselen utgjbres nå av remp-
ling. Gjennomsnittsvekten av storfe blir derfor-nå mindre
enn den var för om åra.

Av kalv kom det,omtrent halvparten av det normale til
Oslo. Av gris kom det ikke engang tiendeparten av det nor-
male.

Over jstlandet ellers er det forholdsvis bra med storfe,
men miget lite gris. Det samme er tilfellet i Rogaland.

Tilförselen av 2ersk fisk er vanskelig. Det har vært
vanskelig for fiskerne å komme tt i de siste dager. Selv
Ilesund har wart uten fersk fisk.

Melkeproduksjonen har vært avtagende.

EkSportutvalgot av fetsild flytter kontor.

O.R.21.00.
Eksportutvalget av fetsild har besluttet å flytte sitt

kontor fra Trondhei4 til Bergen. Samtidig er fermannen
Wjvik, Trondheim,trått tilbake. Til ny formann er valg
kjdpmann Brattland, Bergen.

Transportti1latelse for korn.

O.R.18.00.
For korn som skal s_ndcs i helo vognlass må det sneb om

transporttillatelse innen 24. november. Söknadene må sendes
til de tyske myndigheter.
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Arbeidstjenestens befal til Helgelandsmoen. 


O.R.21.00.
Fredag den 22.. novembex rykker arbeidstjenestens befal

til Helgelandsmoen. pe:r skaLde gjennomgå 'et 5, - 6 måneders
kursus.

Engnesta= som skdItetrener

O.R.11.15.
Den kjente sköyteldper Hans Engnestangen oppholder seg

for tiden i Oslo eg vil vm'e behjelpelig med sköytetrening-
en. Han treffes hver dag på Tryvann Stadion mellom klokken
14.00 oa 16.00. Alle,trenende sköytelöpere bir söke hans
kyndige veiledning.

UnderSlag  i Norges Handelstandsforbund.

Under gjennomgåelsen av bökene i Norges handelstands-
forbund visex det seg at det tidligere styret i forbundet
har svindlet med medlemmenes kontingent. En mann har nå
tilstått å ha Virrt med'på mislighetene. Dette er et nytt
og typisk eksempel ,på det rdt som hersket her i 1andet
tidligere.

Arbeidere  drukket seg_i#jel  på tresp_rit.

O.R.18.00.
Noen anleggsarbeidere i'Hallingsskeid holdt qiste helg

et drikkelag, og en forferdelig ulykke hendte. Fem av arbeid-
erne er avgått ved ddden, mens de andre er brakt til Drammens
sykehus. All sannsynlighet taler for at de hadde drukket
tresprit.

Nytt fra Sverige.

O.R.11.15
I Stockholm skal det opprettes en fabrikk for fremstil-

ling av glidefly som skal brukes til dvelsesflyvning.. En
seric på femti slike fly skal v=e f'erdige innen 1. juli
nestsår.

O.R.11.15.
Helsingborg Dagblads'lrdagsnummer'er blitt'beslaglagt

av politiet.
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Nytt fra Sverige.

S.R.19.00.
På kirkembte i Stockholm i dag var det en lang debatt

om forandring av trosbejennelsen. Da man ikkelkom til noe
resultat, vil man inntil videre fortsette å bruke den gamle
trosbekjennelsen uforandret.

S.R.19.00. *
Et forslag om at hönsegg skal unntas fra omsetnings-

skatten.fra 1. desember ble bifalt i Riskdagen i dag.

D.R.11.30.
,Verdien av im.porten til Sverige er i det siste året

falt med 319 mill. kroner. I samme tidsrom er eksportver-
dien steget med 16. mill. kroner.

S.R.12,30.
Rderiet Nordsrnan opplyser at skipet "Canada"

fremdeles ligger i 	 s havn. Meldingen om at det
var krigsforlist var basert på rykter.

Den svenske ridsdag bevilget i dag 6,8 mill, kroner til
forskjellige militære formål.

Nvtt fra Danmark.

D.R.11.30.
Etter oppfordring fra De danske statsbaner skal Dansk

luftvern arragere tre luftvernkurser. Det förste kurs beg-
ynner mandag.

D.R.11.30.
Forsyningsdepartementets melkeutvalg har henstilt til

landmeieriene å levere mer melk til de större byer. En er-
k1-3ring fra flere delaljister viser at ennå ikke melk nok på
mange steder.

D.R.20.50.
Köbenhavn melkeutvalg dr5ftet melkesituasjonen på et

möte i dag. bet ble vedtatt en erkl,sring hvori det heter
at man venter at det kan treffes en avtale slik at K3ben-
havns melkeforsyning for kommende uke kan sikres.

N tt fra Finnland.

S.R.12.30.
To- finske lastebåter, hver på ca. 2500 tonn, gikk på

grunn utenfor Finskekysten i går.

•
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lIytt fra Finnland.

0.R.11.15.
I forbindelse med den russiske erkI:ering angkende for-

holdet til Finnland gjör Finska notisbyråen oppmerksom på
at de finske forsvarsstyrker• ikke foretok nOen, aksjon mot
Sovjet för den 26. juni. Frst etter at Sovjet hadde gjort
angrep på finsk område gikk de finske tropper til forsvar
av sitt land. Sovjet hadde angrepet Finnland allerede
den 22. juni.

S,R,12,30,•
Det›trrussiske artilleri på Hangifronten har atter

vært i aivlig virksomhet. Det. finske artilleri har besvart
ilden. På. Det karelske nes har det vært artilleri og speide-
virksomhet, heter det i et Helsinkitelegram.

STOP PRDSS:

S.R.22.00.
Arbeiderne på Stockholm jernbanestasjon.har i en gods-

vogn på et tog fra Norrland funnet fire 1andminer. Minene
var av utenlandsk fabrikat. Det er et under at det ikke
kom til en stor ulykke. Både politiet og det militre ar-
beider nå med saken.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Nytt fra Norge. 


O.R.06.45.
I ti11egg til iwagraf 3 i forordning av 24. april

1940 angående utvelsen av regjeringsmakten i Norge
har reichskommisw Terboven utstedt fölgende forordning:

Ordningen med Statssekretariatet som en egen
avdeling av Innenriksdepartementet, som fastsatt ved for-
ordning av 2. oktober angående Innenriksdepartementets ad-
ministrasjonsområde, er opph.evet.

Spesielle oppgaver utenom dets nåværende
administrasjonsområde kan legges inn under Statssekretriat-
et.

Bestemmelsene i forordning av 28. september 1940
angående utnevnelsen av ministre skal også gjelde for ledel-
sen av St,:.tssekretariatet.

Forordningen trer i kraft straks.

Gez; Terboven.
Reichskommisar.

Den norske legion har opprettet et ny spesiell avdel-
ing som skal overta organisasjonen av alle innsamlinger. Kon-
toret vil bli åpent for mottagelse av gaver hver dag fra 09.00
til 16.00, lördager til 14.00. Adreseen er Kirkegaten 14-18,
v-.8relse 515. Kontoret har flere strikkemönstre til utdeling.
Mnge sker å strikke, men har ingen ull. Men det er kanskje
noen som har klekuponger som de kn gi bort. De vil bli mot-
tatt med takk. Send hva du kan til gaveavdelingen.

O.R.18.00.
Den tyske 11= har sendt en appe11 til den norske sivile

befolkning om å levere inn alle utenlandske brevduer straks
til nwmeste Wehrmacht Dieiiststelle. En belönnin på kr. 60
vil bli gitt for hVer due og kr. 80 for hva som matte bli
funnet i forbindelse med dem.

D.R.18.00.
Siste uke har smörproduksjonen i Danmark minket mer

enn i uken för. Nedgangen er mellom 6 og 7 %. Eggproduk-
sjonen viste også sikker nedgang siste uke.

D.R.18.00.
Statsbanene forbereder å omlegge jernbanen mellom

Vanlöse og Ballerup til elektrisk drift.

Nytt fra Finnland. 


Lahti Redio.
Den finske sosialminister har i et intervju opplyst

at 2 334 finske bern er sendt til Svcrige i år. Det er for
tiden ca. 4000 finske barn i Svcrige.

vvvvv  VVVVVV vvvvv
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Stavanger Radio som var den eneste stasjon som kunne
oppfattes etter kl. 18.00 fallt plutselig bort kl. 1815 slik
at de programmer som ble sendt fra da og til kl. 19.00
ikke kunne hbres.

En politisk andakt,

O.R. 11.00.
Dette m man vel kunne betegne den andakt som idag ble

holdt av en dame ved navn Guri (Me? etternavn litt utydelig).
Hun begynte ganske pent og lovet'tilsynelatende ikke noe
utenom det vanlige. Men plutselig begynte hun å lage reklame
for N.S. og dette vidunderlige partis religiöse innstilling
og hun zefererte som eksempel et par samtaler hun hadde hatt
med noen"frontkjempere" fra "Legionen". De hadde alle gitt
uttrykk for sin dypt religibse innstilling og selv hadde hun
som et sant religibst menneske funnet at N.S. var partiet for
det kristne menneske ,v idag. Tilslutt bad hun for landet og
"Fbreren".

Godt underrettet.

O.R. 11.15.
Fbrst idag er det kommet melding om st amerikanske

myndigheter har oppbragt den norske trAler Buskti mens den
drev fiske i =heten av Is1ard. De amerikanske emigrasjons-
myndigheter opplyser idag at endel av mannskapet p4 tråleren
igår b/e satt på frifot. Resten av besetningen sitter imidler-
tid ennu i varetekt og vil bli sittenddx dex til detner bragt
full klarhet i saken.

Kristiansand bevil er 10.000 kroner til N.L.

O.R. 11.15,
På siste mbte i Kriatiansand byting ble det besluttet

bevilge 10,000 kroner til den norske legion.

Forandrin i ledelsen i N.S. Un domsf lkin .

O.R. 11.15.
Det er blitt foxetatt endel forandringer i Ungdoms-

fylkingens bVerste ledelse. Sverre Tiedemann Ruud er s'Aledeå,
blitt utnevnt til stabsjef for Ungdomsfylkingenssteb.

Sk'b temattinee i Coloseum.

O.R. 11.15.
Norges Skbyteforbund arrangerer sbndag kl. 13.00 en

stor skbytemattinee i Coloseum hvor skbyte-entusiester vil få
anledning til å gjenoppfriske gamle skbyteminner fra den tid
Charles Mathisen satte sine fenomelale verdensrekorder og helt
fram til vår tids skbytestjerners bedrifter.
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Riisnes til Vestfold.

0.R. 18.00.
"Miniater" Ril.shesskallördag og SÖndag beske

fotskjellige stedl.er'i Vestfold. Han skal bl.a. hOlde fbredrag
i Sandefjord eg Tbnsberg.

Interkommunalt möte å.Sem.

O.R. 18.00.
På det siste store

vedtatt at a1le ordförere
minst en gang hver månedx
Det förste av disse mbter
' 21 ordft,rere mötte. 


kommunembte i Wnsberg ble det
i Tyket skulle damles til et möte
for a dröfte interkoMmunale saker.
ble idag holdt på Sem hvor ialt

Brann ° He enha en ård.

DrR. 18,00.
Fra Ringsaker meldes at det inatt brbt ut brann i

uthuse-'u tilhörende Heggenhagen gård. Hele uthusbygningen
ble lagt i aske men det lykkedes heldigvis å redde gårdens
30 kyr og 7 hester. 30 höns brente inne og dessuten strök
hele avlingen av korn og all redskapen med. Bygningen og
utstyret var assure±t for ca 100.000 kroner men man frykter
for at skaden vil overskride denne sum betraktelig.

T sk Luftfartsutstillin

O.R. 12.00. På tysk.
I Universitetegalleriet åpnes söndag en tysk luft-

fartsutstilling som er kommet istand på av det tyske
flyvevpens overkommando i Norge.

Hau esundsbåt å runn ved Karlskrona.

S.R. 22.00,
En Haugesundsbåt '(navn kunne ikks oppfattes), gikk inatt

på grunn.sydöst for Karlskrona. Skipet sprang.lekk og bergings-
damper er gatt til 8tedet. Hele besetningen pa 14 mann er kommet
velberget igjen.

Fiskerimeldin er.

Fra Haugesund meldes at det er fisket ca 1000 skj„epper
småsild i Engenund. Fra Bergen meldes om ca 1100.skjepper
blandinpvare tatt i Dalsfjord. I Sogn og Fjordane ex det tatt
steng pa ca 100 kasser. Fra Uthayg te1efoneres at det er tatt
100 hl. i Stolsund. Fra Repparfjord I Finnkark meldes om '
snurpcfangsterpk fra 300 til 800 hl. Malangen 100 til 300 hl.
Eidsfjord garnfangster på opptil 25 hl. Kvefjord garnfangster
opptil 15 hl. I Troms drives der sm.2,sildfiske på flere steder.
I siste uke er det fisket opp ua 300 hl. i Senja.
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Landbruksmeldin er.

anledning kunngjdringen forleden om pelsdyromsetningen
hcnvises igjen til forskriftene om direkte avlevering av
uberedte sblvrevskinn til Pelscentralen. Plikten om avlevering
påhviler oppdretter eller eier Etv sdlvrev. De skinn som blir
utsett til eksport vil bli fordelt på hver eksportbr. Resten
av skinnene vil bli solgt på auksjon, Disse bestemmelser må
sees på bekgrunn av sblvrevekinnenes verdi som betalingsvare
til utlandet,

forrige uke avsluttet Statens Kornforretning kontrakt
om levering av 7000 ±_nn norsk evlet korn. Pr. 15 november
hadde Statens Kornforretning kjbpt opp 36.000 tonn norsk korn.
Kvantumet pr. 5te november var dobbelt så stort som samme
datum ifjox og litt mindre enn i 1939, men langt mindre enn
samme datum 1938.

Det er foxtsatt god tilfbrsel av kjött til Oslo.
Igår kom det 250 nauteslakt til Oslo Kjbtthall. Hest har det
også vrt bra med. Litt mindre sau og lam og fortsatt rent
for lite gris. Dog er det kommet inn endel gjeteslakt. Ialt
29 igår.

•Småhandelen på torvet er nå stort set'liten. Det
lakkey val mot slutten. Poteter er det fortsatt lita av men
etter at de nye forordninger om rekvireuing av store mengder
til byene er kommet igang kan man vel vente endel'bedring.

.jartnerbellens ukeoversikt..

Oslo: Det er nå knappere med grönnsaker. Bare rosen-
kål, hodekål og grbrinkål er det ennu tilstrekkelig av. Rent
for lite kålrot. Det er jevn tilfbrsel av epler men stor etter-
spbrsel.

Bergen: Lite grbnnsaker. Ikke noe nevneverdig med
pottter, men det ventes noe i mrmeste fzmtid. Bra tilfbrsel
av epler men for lite til å dekke behovet.

Kristiandand: Lite av alle slags grönnsaker. Nokk dog
av gulerbtter til å dekke behovet. Lite poteter og knapt med
epler.

Ilesuhd: Bra med k41, gulerbtter og tomater. Til -
fbrselen av eplex har bket litt men dekker ikke behovet.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Kjöpenhavns Universitets årsfes,:t holdes idag. Kongen,

dronningen og kronprinsen hax tilsagt sitt nwv33.r. Ikveld
skal det holdes en fest i Det Kongelige Teater.

På Landtingets mbte i formiddag ble det framsatt spbrs-
mål om hvad regjeringen akter å foretJ seg ianledning alle de
arbeidskonflikter som i den senere tid er satt igang av de
faglige organisajoner.

Av andre spbrsaål som var oppe til behandling var pris-
kontrollloven.

Statsbanene meddeler at juletrafikken i tiden
21de 23de og 24de desember nå er tilrettelagt. Det gjbres
oppmerksom på at all godstrafikk i disse dager må innskrenkes
pa grunn av passasjertrafikken. Undtatt er lett bedervelige
varer.
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N tt fra Danmark. Fortsatt.

D.R. 11.30.
På Hbrby stasjon inntraff igårkve1d ved 20 tiden et

togsammenstöt idet et passaEjertog kjbrte inn i et stille-
staendo godstog. Den bakersto yognen i godstoget ble bdelagt
men ingen passasjerer kom tilskado.

En sterk sydstrbm har fnrårsaket isdrift i Gullborgaund.
Ismassene har knekket don store trebronn over sundet slik at
den betegner en faxe for seilasen.

I statsbanenes kulllager i Kjdpenhavn begynte det idag
å brenne. Por å sp4re på bensinen rykket brannvesenet ut med
on av sine gamle vognor trukkot av hest. Tiltross for det
gamle materiellet har brannyesenet gjortgodt arbeide og
brannen er nu under kontroll. _rsaken til brannen skyldes
se1w1ntenne1so.

Nytt frasSyPr:T.ge.

O.R. 11.15.
Ialt 107 svenske skip er gått tapt siden kxigens

begynnelseog npptil 15 november.779 sjbfolk har mistet livet
ved disse forlis. Dessuten cr 24 skip på tilsammen 43.000
tonn beslaglagt JV fremmcde lands myndighetor. Den samlede
tonnasjc på,forliste skip or 281.000 tonn.

D.R. 11.30.
F1dte skal'nå inngå i fettrasjoncringen i Sverige.

For 4 ayhjelpe bolignbden i Stockhblm er det besluttet-. •a Igangsette bygging av boliger for.ialt 50 millioner kroner.

Den syensk tyske tennislandskamp er blittutsatt på
ubestemttid.

S.R. 22.00,
Det syenske skip "Nordstftrnan" kom idag til Obteborg

. med ea 7000 julepakker"fra USA.

Kunstnerklubbenbehandlet'idag i et'Mbte de mange til-
feller av kunstforfalskninger •fax soM har forekommet i den
senere tid..Det ble besluttet å honstille til myndighetene
^ foreta en byeblikkelig forandring av straffeloven når det
gjelder Slike forfalskninger.,

Sandyiken Jernverksbo1ag har nu aysluttet et obligasjons-
„lån på 15 millioner kroner.Lånet skal dels.benyttes til å
.innlbse.gamle lån ng dels til å ±'oeta.rnodernseringer og
nybygginger ved Jernverket.
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1Tmrme1din er:

S.R. 22.15.
Vestkusten: Svak til moderat vind.

Ubetydelig nedbör.

Hele Norr1ands F'elltrakter: Svak vind. Stort sett
oppholdsvmr. Uforandret temperatur.

Vestkustons tre strök: Lott til god bris.

N tt fra Finnland,

S.R. 12.30,
Fra Viborg meldes at over 10.000 av byens innbyggexo nÅ

har vendG lilbake, Gjennoppbyggingsarbeidet er allerede i fu11
g_mg og fl:re av byens resteuranter, hoteller og kinoer har
'4,pnet

I R. 11 ,
finsko restaurenter,kafeer og hotellor skal fra

n. av tJo en time tidligore enn venlig.

vvvvv VVVVV vvvvv



1.

Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 211.

Radiosendin er torsd., 20. novpmbeT 1941. Pertroli .

N tt fra Nor e

Allouis 06.00. På tysk.
Det meldes at omkring 50 norske skip ligger opplagt

havner i USA fordi det ikke kan skaffes mannskap til dem for
den livsfarlige reise til England. Det antas at omkring 100
norske handelsfartbyer eller tankskip skal sattes inn i denne
farten.

O.R. 06.45.
Et Arbeidsråd ble åpnet i Kristiansand S igår.

O.R. 21.00. .
TYSKE SIREDE I OSLO. Det er ikke ofte et vi bryr oss noe
om å kommentere Londons nyhetstjeneste i våre bulletiner, men
det heder at til og med London går over sine egne grenser. Vi
ct overbevist om at våre lyttere vil vare enige når de hbrer
hv-d de disket opp med i London igårkveld. Det ble fastslått
at et 3yenvidne hadde stått og sett på et tysk hospitaltog på
Grefsen stasjon. Han opplyste at alle de tyske soldater var
forbunnet med papirbandasjer og at ikke en av hundre hadde
bandasjer av tby. Men dette var ikke nokk. iyenvidnet opp-
lyste videre at der y-r nervbsitet blandt de sårede som var
redde for at de alvorlig sårdeld ville bli druknet eller på
noen annen måte bli gjort ende på. Så hvis noen av dere nu ser
en tysk soldat med papirbanddsje s?1, vet dere at dere ser noe.
Hv-,d angår den annen avskyelighet så kan det bare sies at
denne &ng er London meget sent ute; den samme historie ble
kringkastet fra Moskva for lenge siden. London får tydeligvis
også sine nyheter fra sine allierte i Moskva.

N tt fra Danmark0

D.R. 18.00
I Underhuset idag fortsatte debrtten om finansloven.

Kirkeminister Fibiger og trInsportminister Gunrur Larsen taltei
nrkoministeren godkjendte forslag om at flere av Kjbpen#.avns
og provinsones kirker holdes åpne mestepartenRV dagen gjennom
uka. Transportministeren talte om Det Tekniske Centers vinter-
planer, Hrn nyvnte de danske arbeidere i Tyskland og var meget
glad over at så meget var gjort for å skaffe så meget arbeide
som mulig hjemme. Ministeren talte derpå om den personlige
lritikk som var rettet mot ham av Oluf Petctsen. Den totale
kostnad for disse planer var omkring 19 millioner kroner og
1,2 millioner kroner til cementkonstruksjonen. Waldemar Thomsen
bondepe.rtiet, talte derpå over forsLget om å sende korn til
innicnd og kritiserte et konservativt medlem, En liber'l snakket
om fiskernes vanskeligheter og forskjellige 2,ndre ting,

Nytt fra Sverip'e.

O.R. 06.45.
I Gbtoborg ble nylig 10.000 liter olje helt ut i havnen

fordi tollmyndighetene ikke ville tillate at oljen ble losset
fbr til til on verdi av 10.000 kroner var betalt.

D.R. 11,30.
Fra og med idag skal flöte og melk vmre r-sjonert

Sverige. 250 gr?.m melk og l liter flöte kan kjöpes på kort.
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N tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
24 finske skip på tilsammen 41..000 br. reg. tonn

or blitt bde1agt 1.24pet'av det sisteår. 16-ev dem;‹på til—
s=en 35.000 tonn er-gått tapt ved-krigShnd1Ing. 73 mennesker
her mistet

Lahti 01.05. På engelsk.
Den finske _Albssadör i Vichy som har vwt'hjemme i

Pinnlandi noen uker reiste igår tilbake til Prankrike hvor
vil forhandle med franske autoriteter om forretnings

forbinnelser mellom de to land for 1942.

To d,gsordrer for den Rbde ,Lrmee har felt i finske
hender og _Ivslöret russisk disip1in. Den fbrste cr datert
Leningrad 17de oktober 1941. Hommelig. Kopi,nr. 6. Ordre nr.
120 til troppene ved Leningredfronten. (Ordren var en advarse1
om feren for fiendtlige angrep på skipsfarten i dette område
og en ordre om et det regiment som har forsiHrt dette område
dhrlig skal vise större årvåkenhet og dyktighet.

vvyvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIXT FRA SKAND. RAD10STASJ0NER. 1.
Fra

Resjeringens I.F.K. Werens Overkommando.

22 nov. 1941. Nr. 212. 	 Fortrolig. 

Radlosen inger fredag_21 nov.

Haugesunds-skip grundstiitt utenfor Karlskrona.

O.R. 18.00.
Etter hvad det meldcs frT Svorige cr Haw:esundsb?tten

"King" ,T°Itt på grunn utenfor Karlskrona os sprunget lekk.
Det cr tilsendt bergingsb,3t os man venter -rt skipet vil

komme vel ihavn ikveld.
"King" h,,dde en bosetning på 14 mann.

stdrste £Yeneratorknobbfabrikk nedbrendt.

O.R. 18.00.
Det meldes a Elverum at fiun :,eneratorknobbfabrikk ved

Lilleh=år er brendt ned til grunnen. Storeedlagre strik med.
Fabrikken vr den störste av sitt slag i fylket.

Admiral Poehm.tildelt det tyska kors i gull.

O.R. 11,15.
Der Fthrer har tildelt admiral Boehm det tyske kors i

gull.

Ikke lewer a an::, for bankene til helt ,?1slzfe foliorenten.

0,11. 11.15,
Ved Administrasjonsrdets .forordning av 25 juli 1940

var renten på folio fastsatt til Det var dog gitt adgang
for bankene til helt slöyfe renten: os•flere banker had-



de også.benyttet-seg av denne adgang.
Finansdepartementet har imidlertid nå bestemt at ren-

.ten oå folip skal were minst 1/4% årlig fra 1 december. De
banker som hittil har brukt an,rente 1A. 1% skal fortsette
med det. Ute,j:ir.innskuddet over '1 mill. kr, kan dog banken
fastsette en lavere rente eller helta74yfe den for det o-
verskytende belöp.

4 norske slIMenn_flykter fra  skip utehfor svenskekysten. 


S.R. 19.00.
En ny römning fra et norsk skip har funnet sted

utenfor Varberg på vestkysten av Sverige.
4 mann av besetningen på skipet ("Vasel"?) stjal

en livbåt oz rodde iland. Livbåten ble senere funnet i
Varberg,s havn, men mennene så man ikke spor av. Politiet
ettersikPr dem.

NS-fauruppe arranerer möte i Bergen.,

O.R. 18.00.
Nas.jonal:Samlings FassruppeorsanisaSjon arragerte

igår et mite.med.a±beiderne-på:.(Melkeplassen?) i Bergen.
De 1500 arbeidere lAhrte,jyvind St±and med stor inter-
esse.
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Fiskerimeld1=_.

O.R. 12.15.
Fra Bcren meldes det at det er kastet 900 skjel-per

sild i Dalsfjorden i Sunnfjord, og 150 hl. i Masfjorden.
I Sdr-Tr3ndela;er det k:stet 1000 hl. i Limsfjorden.

Kvaliteten var noe uensartet.
.ingående fisket i de nordlige distrikter meldes det at

4 snurpere tilsammen tok 4800 hl. sild i Bugsfjorden igår. Det
har også v-23rt fisket i Malangen, Sifjord, Eidsfjord og Skjona.
Namsosdistriktet har det v-,~3rt tatt endel hermetikksild.

Landbruksmeldinger.

O.R.• 12.20.
Forsyningsdepartementet har utsendt fölgende melding:
Alle s3knader om dispensasjon fra potettransport skal

sendes til Oslo Kontrollnevnd.

Bedringen i kjöttilf3rs1ene holder seg fremdeles. Noe
reinsdyrkj3tt sOm er kommet til Oslo, blir foreldbig lagret.

På gr3nnsaksmarkedet holder situasjonen seg temmelig
uforandret.'

Osteras'onene fastsatt.—

O.R. 12.20.
Tidligcre i denne måned utstedte Forsyningsdepartemen-

tet en forordning om produksjon, rasjonering og omsetning
av ost.

De endelige bestemmelser foreligger nå.

Privatpersoner vil enten kunne få kj3pt 150 gr. gam-
melost eller ost med et fettinnhold som overstiger 10%,
eller 250 gr. prim'eller ost med et fettinnhold som ligger
under 10%. Disse rasjoner kan kjöpes i tidsrommet fra 10
dee. til 10 januar.

Bevertninssteder o.l. vil kunne få kjøpt inntil
20% av det forbruk de kan godtgj3re å ha hatt i 1940 (41?)

For sykehus, sanatorier o.l. gjelder sTaTlige bestem-
melser.

Detaljforhandlere må s3ke Forsyningsnemnda om tilde-
ling av ost. Med söknden må filge oppgaver over
lagre.

Oslo radio,legger til at det nå vil bli ost å få
for alle..Noen mengder blir det ikke, men ialle fall noe
for julen.

Aktuelt: Priskontrollen skjerpcs.

O.R. 18.15. (Meget utydelig).
T programposten ;',ktuelt ble det henstillot til publi-

kum å vise s-,..mfundsnd og irere lovlydige når det gjaldt pris-
bestemmelsene. Man måtte vx3re forberedtpå at priskontrollen
vilde bli skjerpct.
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"På vei mot fremtiden".

O.R.
Hver fredag mellom kl. 19,00 og 20,30 bringer Oslo radio

en programpost som de kal1er: "Få vei mot fremtiden".
Lytteforholdene har imidlertid gjennomgående wert svsrt

w2nskelige på denne tid av kvelden, og det har derfor ikke lyk-
tes oss å gjensi noe referat tidligere.

Färst idag var det•mulig Uoppfatte,s4.moget t vi kunne
få et inntrykk av hvordan prograMmene er lagt an. Forholdene
var Jo. ie1ler :e beste denne Eang og meget fallt bort.

Etter et innledende konsertstykke overfirt fra Kr.Sand
talte en stemme - navnet kunne ikke oppfattes - om forholdet
mellom Nasjonal Samling og det norske folk. Han sa bl.a.

Vi hadde lenge trodd at utviklingen kunne ha gått fre-
delig og rolig for seg, men dette har ikke skjedd. Det norske
folk får derfor ta filEene. Når det ikke vil hire får det file.

Etter.dette fUlgte igjen et par musikkstykker - denne
gang overf3rt fra Stavanger, dernest en prolog i sagastil, lest
av Audunson, en hirddang og videre en tale av kretssveitfUrer
Helgestad om "2re og troskap".

• Han behandlet bl.a. rförerstaten" kantra hvad han
kaldte "stemmetallstaten". I den forbinnelse slo han fast at
73re og troskap bare kunne eksistere i noen utpreget grad i den
firste. Firertanken var i det hele tatt etter hns mening, noe
så storartet at den vilde Vsre cE3mt til å.misslykkes i noen
annen enn en germansk folkestat. Nordmennene med deres histo-
rie som ga slike beviser på sre som troskap som ingen annen,
kunne derfor bare leve sammen med germanerne. Samliv med f.eks.
negre vilde fre til Tereslishet.

Jrogrammet fortsatte forivrig etter samme linje med
taler avbrutt av sang om musikk. Sangen ble utfirt av Erling
Krogh.

Neste taler var Tropagandaleder W. Klevenberg som ga
forskjellige opplysninger dm mitearrangementer.

Han forutsatte f.eks. at et NS-lag var blitt tildelt
et offentlig mitearrangement. Selve-ledelsen vilde da ligge
i laglederens hånd, men han kunne rekvirere assistanse i
de nsrliggende herreder skulle mitet vere av stirre omfang.

Mitet vilde bli åpnet vpd en fanevakt under den ver-
Ste hirdsjefs kommando.

Dernest vilde laglederen åpne mitet eventuelt med et
underholdningsprogram, sang og musikk. Underholdningdpro-
grammet måtte dog ikke virke som det vesentligste ved ar-
rangementet. Det måtte w3re kort og kun danne en innledning
til mitets hovedpunkt: den autoriserte taler.

Den autoriserte taler hadde til oppgave å behandle
Nasjonal Samling og dermed Norges sak. Han måte w3re klar,
og i sine argumenter dsrlig mot slutten få fram den rette
forstelse hos.. publikum for de.problemer han hadde reist.
Han måtte kUnne bibringe den rette interesse og i det hele
tatt kunne fange tilnrerne for Nasjonal Samlings ideer.

Etterx talen vilde så hirdsjefen igjen overta kom-
mandoen aver fanevakten,

(Forts.att).
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rpå vei mot fremtiden".

(Fortsatt).
Klevenberg forklarte videre at man p1eid4) å avslutte

mötene .med et tre ganger tre heil og ssleforuten fdrste og
sistevers av fedrelandssangen. I denne.måtte man sear1ig legge
ettertrykk på 1injen "Også vi når det blir fred".

Mah måtte dog ikke tro, fortsatte Klevenberg, at arran-
gementsledelsen tilfrets kunne gå hjem å legge seg når mötet
var slutt. Da skulle mdtets hovedinntrykk tvinges til å festne
seg hos tilhdrerne. Et mdte var ikke ferdig,fdr de bölger det
hadde satt til å rulle, hadde lagt seg. F3rSt deretter kunne
man se seg om etter nye oppgaver, som oftest et möte til. Pro-
agandaarbeidet måtte aldri falle til ro.

"VeteTanen" kontorsjef Holst hadde så ordet.
, Han uttrykte f3rst og fremst sin hyldest til "fdreren"

som kampfellene i de 8 år som var forl3pet, hadde hentet sin
kraft fra. De hadde hatt mange hyggelige stunder sammen, ofte
på pinnestoler, og de hadde alltid lsrt å akto og sre ham for
hans sande og sterko,ord. Deres kjsrlighet til "fdreren" var
derfor ubegrenset.

Holst forta1te videre om forskjellige'episoder fra
"kamptiden", og erklsrte at man hadde mdtt organisert mot-
stand på praktisk talt alle möter. Men "f3reren"stod der alltid
trygg eg sikker, og folk hadde ikke kunnet annet enn å lytte
til hai. Fdrst etterpå hadde man hatt det vanlige besver med
å redde faner o.l. Ssrlig valgene 4adde fört til liv og röre.
Penger haddo man ikke hatt ssrlig flust•med, men ånden hadde
vsrt iorden. De ganger det hadde kommet til alvorligq sammen-
st3t, hadde hirden som oftest gått av med seiren. Hird-orga-
nisasjonen var det for3vrig som hadde holdt bevegelsen sammen
i 1937-38.

Holst sluttet med å oppfordre til troskap mot "fdre-
ren".

Siste taler, rodakt3r Gunnar Nes, hadde valgt til
emne "de falske og ekte verdier".

• Hans vesentligste anfdringer fallt imidlertid bort i
forstyrrelser. Svidt vi kunne oppfatte nektet nazistene
blankt eniformalitetsjef': Det var uekte fedrelandskjsrlighet,
sa han, at Norge skulle utslettes fra overflaten fdr man vil-
de oppgi kongen. Kongen var bare vanemessig oppdratt til
regjere, men Quisling var skapt av Norge. e•vIlg• paragrafer'
og kongelighet når det gjeldt fedrelandet var 4.kke riktig.
Kun j3ssinger kunne finne på slikt, og når jbssingenes his-
torie engang skulle skrives, kunnp man vsre sikker på at
det vilde bli historien om brustne

Vi bryter radikalt med dette, fortsatte redakt3Ten.
Vi innr3mmer naturligvis at banker, skoler og andre ting
kan ha sin berettielse, men de betyr ikke noe. Det eneste
som betyr noe er at folket lever.

Det er ingen ulykke åt kongen forlater landet, men
det er det for alle fedrelandssinnede hvis hele familier
reiser.

Programmot ble avsluttet med en hirdsang. Forövrig
var det mindre godt tilrettelagt. Klevenberg f.eks. måtte
antagelig ha vsrt forsikket, for Erling Krogh måtte kalles
tilbake for et ekstranummer etterat Klevenbergs tale var
blitt annosert.
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Hjemkommet "norsk" ka tein forteller fra seilåsene i konvo .

0.E. 18.50. (Meget utydelig).
Både i det tyske og norske program iaften bragte Oslo

radio en beretning fra en norsk kaptein om.dennes erfaringer
fra konvoyfarten over Atlanterhavet. I deA .norskesending tal-
te kapteinen selv.

Han angrep först og fremst den britiske admiralitet for
å ha gitt handelsskipene en altfor minimal beskyttelse. Kon-
voyen hadde bestå:tt av 42 skip, men de var blitt overlatt til
seg selv etter bare to dager og hadde hurtig kommet bort fra
hverandre. Fir mötestedet vest for Lands End hvorfra de Skulle
eskorteres av 2 destroyere9 hadde de mistet 8 skip, 2 britiske
på tilsammen 15.000 tons.og 6 nöytrale p4 ca. 2000 tons hver.
Også senere var de blitt forlatt, og han selv hadde hirt over
radioen at flere var blitt senket. At det hadde lyktes ham å komme
havn syntes han var et under.

7,Tapteinen anmodet tilslutt alle nöytrale -skip om ikko ta
hensyn til de britiske 15fter.om bedre -forsvar. Han hadde selv
erfdring for hvad löftene 'var verd.

Arbeidslisheten i Nord:Llorflelyskaffet.

O.R. 11.15.
Fylkesföreren i Nord-Norge, ingeniör Vassbotten, ep

for tiden på.dt kort besbk i Oslo etter å ha deltatt i hird-
mötet i Trondheim.

• Til Fritt Folk medarbeider, som har oppsökt ham, ut-
taler han bl.a. at arbeidslsheten i de nordlige landsdeler
er fullstendig avskaffet. Også arbeidet med NS •år helt upå-
klagelig..Mange fiskere f.eks. har sluttet seg til.

Oslo S orveier ir 10.000 kr. til den norske le ion.

O.R. 11.15.
Oslo Sporveier har ydet 10.000 kr. til Fritt Folks

innsamling for den norske legion.

Nas'onalh'el en får bidra .

O.R. 21.00,
Nasjonalhjelpen har mottatt et bidråg på 25.000 kr.

fra Norsk Sprengstoggsindustri.
Man har også mottatt en gave på 100.000 kr. gitt

anonymt.
I det hele er det nå innkommet 550.000 kr. i Oslo

siden 1 november. Men det er ikke nok. Alle som derfor
ennå ikke har gitt bJr komme med sine skjerv store eller
små.

Den Nationale Scene fl tter tilbake.

O.R. 06.45.
I den n=este fremtid vil den Nationale Scone i

Bergen flytte tilbake til sitt gamle hus.
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Modum kommuneregnskap gåt med,oberpkudd.

O.R;
Modum kommunes .regnskap for 1941 viser et overskudd på

119.000 kr., melder Bydence. Blad. Bare på socialbudsjettet er
det innspart 41.000 kr.

Kristiansands-kjcipmann får mulkt for å.ha•tatt fOr  höye priser.

07R. 18.00.
•Prispolitiet i Kristiansand har ilagt•en kj.3pmann en

bot på 5000 kr. .for å ha tatt for Mye priser på visse varer.

2,1112._nnstreik for Bergens Byrett.

O.R. 21.00.
Byretten i Bergen behandlet idag en som

fandt sted på det norske motorskip "Vind" i Philadelphia i
1938. En av ro...,=skapet står tiltalt i saken.

Lignende streiker kan bare finne sted i et kapitali-
stik-plutokratisk somfund.

Nationenom de:kommunale ford nin snevnder.

O.R. 11.15.
N2,tionen behandler idag redaksjonclt de kommunole for-

syningsnevnder og derez arbeid.
Avisen framhever t publikum bir vise forståelse for

deres vanske1igheter og ikke gjcire forholdene verre enn de er.
Uten rasjoneringsbestemmelser vilde det hele ende i kaos.

Fru Hamsun gratuleres aV Terboven.

O.R. 11.15.
Fru Marie Hamsun var igår gjenstand for stor oppmerk-

somhet i forbinnelse med sin 60-årsdag. Bl.r. fikk hun et
lykkinskingstelegrom fra Reichskommisr.r Terboven.

Smånytt fra Norge.

O.R. 11.15.
Den norske ingeniör H. W. Hvinden i Bergen, som nylig

vandt Sundts legatt, har gjort vellykkede forsik med å nytte
torskemelk for buljon.

O.R.
Revesjået på Vegardshci har hatt stor tilslutning.

O.R. 18.00.
Også for revesjået på Moi.er det.vist stor inter-

esse, meldes det fra Stavanger. 250 dyr er utåtilt.
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Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Den danske charge d'ffaires i Teheran og Bagdhad har

meddclt regjeringene i Iran og Iraq at han'ikke lenger betrak-
ter seg som representant for den donske regjering.

Han vil istedet forsöke å danne en uavhengig dansk
organissjon i de to land.

Denne handlemåte fra Chrge d'affairens side gjör hpm
skyldig i grovt embedsbrudd. Han er derfor blitt avskjediget
ved kongclig resolusjon uten varsel.

D.R. 11.30.
Handelsminister Halfdan Henrichsen Atr fått tillatelse.

til å forlunge srWrrabattordningen. Dette vil mcdföre en utgift
på, ca. 4 mill, kr.

D.R. 11.30.
Det Kongelige Theaters festforestilling igår kveld i

forbinnelse.med universitetuts årsfest ble meget vellykkct.
Kongen, dronningen og kronprinsen var tilstede.

Nytt frn Svcrige.

S.E. 22.00.
Svcriska Lloyds skip "Bottnia" er sunket etter en kol-

lisjon ved Brunsbtittel i litlbpetav Kielrkan:len, meldes det
fra det svenske generalkonsulat i Hamburg, Hele mannskapet
cr reddet. "Bottnia" var 134 1487 br. reg. tons.

O.R. 12.20.
I Sverigu er det nå innf3rt fl3terasjonering. For

å få kj3pt fl3te'må man oppgi fettkort.

S.R. 19.00.
Kyrkomötets utSkott har vedtatt å godkjenne forslaget

til for2.ndring i Kyrkohandboken.

S.R. 22.00.
Vattenfallverkens overskudd for neste år beregnes

til 29 mill. kr.

S.R. 22.00.
"Folkets Parker" hor snct den svenske regjering om

en bevilling på 273.700 kr. for bl.a. å kunne fortsette med
sine underholdningsprogrammer for de vernepliktige.

S.R. 22.00.
Stockholm Stads Handtverkareförening har bevilget

10.000 kr. til Finn1andshjelpen.
Innsamlingen av fruktkjerner til Finnland har hittil

oppnå,dd et resultat på 400.000 kjerner.

D.R. 11.30.
Den svenske socialminister opplyser at 4000 finnske

tern hittil er ankommet til Sverige.
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Nytt fra Pinnland.

0.R. 21.00.
diploMatiSke kretser i ';Vnshington gr det- rykter om

-at Englnd vil erkITere den nordlige del av Finnlnnd som krigs-
dmrde, og at det Vil innlede krnftigere militngre opersjoner
disse omrder.

Dennemelding somstammer fra Helsinki, eier videre at
'man.antatSovjett bli mer tilfrets med en aktiv innsats enn
mcd en'formell krigserklering, som ikke vil forandre situasje-
nen.

S.F. 12.30.
Situatjonen pg, den finnske front or stort sett ufornnd-

ret, meldos det fra Helsinki. Varet har vært mindre godt og
har innstillet praktisk talt all flyvirksomhet fra beggc sider.

S.R. 22.00.
En'senere melding fra finnske krigskorrespondenter sier

at tyske ög finnske tropper har omringet og,ödelagt en stor
del nv en rusSik divisjon etter hrde kamper.

S.R. 22.10.

Vestkysten,
Vnernomrg,det og
Hele Norrlands
fjel1trkter: Sv2k, tiltagende bris. Stort

sett oppholds=. Ufornndret
temperatur.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



Tilletil NYHETSOVERSIKT Nr. 212.

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

Radiosengnger fredag 21  nov. 1941.

Nytt fra Norge, 


0.R. 06.45.
Nasjonal Samlings ingeniör- og tcknikkergruppe har nå

mellom 400 og 500 medlemmer. Dette ble opplyst forldon på et
N.S.-ingenibr- og teknikkermöte i Drammen ledet av ingenibr
C. Bang. Omtrent 70 represontanter fra Oslo og Drammen var til-
stede.

O.R. 06.45.
Det vil iår bli arrangert prbvefiske etter sild för vin-

tersesongen. Bladet "Fiskaren" melder således at Norges Saltsilds
lag vil kjbpe båter egnet for drivgarnfiske. Staten yder fisker-
ne lån.

Nytt fra Sverige.

Brussels 08.30 på flamsk.
Den svenske sendemann i Tchcran vil i msr framtid vende

tilbake til Sverige - for godt.

D.E. 20.30.
Dcn uvenske regjering har satt igang en anti-rykte kam-

panje.

Roma 19.00 på italiensk.
Tobakksavgiften i Sverige vil bli forhbyet om kort tid.

Boston.
N.B.O. startet igår med 2 daglige nyhetsutsendinger

på svansk.

Nytt fra Finnland.

Iahti 11.10 på finnsk.
Stl,tsadvokaten ved Ibo Hovrutt h-r framsatt en tiltPlc-

erkl3ring overfor riksdagens såkaldte 6-manna-gruppe for hby-
fornederi. Det er ennå ikke fastsatt n'(4r saken vil komme for
retten.

Lahti 19.05 på finnsk.
Fra 1 januar 1942 vil det bli 10% dyrere å reiSe

på dc finnske jernbaner. Også fraktavgiftene vil bli forh3yet.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKTPRA SKAND. RADIOSTASJONER
Fra

1-;.egjeringens I. K. & Hrene Overkommando.

23. nov, 1941. Hr 213. FortrollE,
Radiosendirse2-Tbrdag 2. nov.

Norsk lektor dnt tll dber  og kntt

"For forsk på å nedsette rien -v,.31ce forsvarsmakts_ydeevnP."

0,R.18.00
Den tyske krigsrett iBergen har dblait den noyske stats-

borger, lektor Ingvald Gar bo, til döden fox forsök på å ned-
sette ydeevnen til den tyske forsvarsmakt.

Lektor Gar-bo ble d5mt etter paragraf 3, 3— avsnitt,
forskriftene om ser1ige straffetiltak

Dommen er blitt utfört ved skytning.

Lektor Gardbe hadde ikko innlevert sitt r2.dioapparat,
lyttet på London og 2,!)red.-1,

haade han fu
tyeke forsvsrsmakt og plasert dem i biler

som tilhbrte dhn tyske

Rionard Blereke avsatt soM  -2werann i Oslo Fande1standsforbund.

0,R,18,00,
.E.tter vedtak-aV ."Innenriksdepartementet"er grosserer

Bjerke g,g-,tt'av som formann 1 Oslo Handelstandr3for-
b-tind Til ny formann er vlgt disponent kans Gude.

Universitiets

G,R.J0,00,
Univertetet meddeler c‘t v4-.re'emetel,e'e, 194.2 ikke kommer

til i den 2, -.ebuuar på enn av brennelssituasjon-
en, Til det varo til. og med den 30, j-Ltni.

Nsjon2,1.70'!olpenfcsnontnr;ave_1A., kr. 100 noo

D.T.L2050. . .
nnjona1hjelpen i Nore har iii sitt tcyJ'e pealboid

motttt en aneYm gave 1U0 000,-,

mr-,-Isey1

0,72,21.00,
Klokken :115,00 i'ffic,rgen holder Osio Okbyteklubb en stor

skdytema-Jine.i CollosuL, de opp-tredende kan nevnen Parel-
ins Finnerud. og Axel,Denli, morcen kl, 13.00 gr
veien

Hel1and-Brnstad ffir _onisning tskerne,

Den kjente skyte1-.5perske Tu-J2id•e1L=.nd--.3jrnstad har
i Wien gitt en Vellykket oppvisning fOr. den tysk
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Fiskerime1ding2.

Sildefisket:
Sbndre distrikt: Fra Bergen meldes at det siste dbgn

fanget 1500 skjepper blandingsvare.

Gårsdagens meldinger fra nordre distrikt: Ved Lyngen
er det fanget 200 hl., og.i Storfjord 500 hl. Fra Eidsfjord
meldes det om fangster på 300 til 1000 hl. I Sbrefjord er
det gjort landsteng på 900 til 1500 hl. Om garnfisket meldes
at det i Eidsfjord er tatt opp 30 til 40 hl.

Fet- og småsildfisket i uken som gikk:
I Nordland var det et meget godt snurpe- og et ganske

bra garnfiske i Eidsfjord. Det ble tatt en del fetsild i
Bb og Vestfjord. Ved Bråtby var det garnfiske på opp til
100 hl. Ukens fangstutbytte var for Eidsjord 1150 hl., for
Bd 960 hl. fetsild og for Beiafjord 1900 hl. småsild.

Landbruksmelding.

I "Forsyningsdepartementet"s nye melding om julesalsk?,p-
er heter det: Direktoriatet for Freviantering og rasjo-



nering kan heller ikke i julen anvise rasjonerte varer til
selskaper.

Men på grunn av de spesielle forhold som sjbfolka lever
under, kan ekstrazasjoner av sukker og kaffetilsetninger
anvises på steder hvor disse varer blir servert for sjbfolk.

Videre kan forsyningsnempda der hvor fiskeskbyta legger
til, også gi tillatelse til at det kjbpes på forskudd. Ved-
kommende fiskere kan altså av forsyningsnemnda få mer enn det
anviste.

Handelsmenn og bakere i de kommuner hvor fiskerne legger
til, anmodes defor om å s3ke om tilleggsanvisninger. Den
siste delen av meldinga gjelder altså for fiskerne.

I "Forsyningsdepartementet"s siste forskrifter angående
omsetningen av levende dyr og slakt heter det:

Den nåv=ende ordning av omsetningen pålegger forsynings-
nemndene et betydelig ansvar, og dersom forsyningsnemndene ikke
makter å skaffe seg full kontroll over oMsetningen av slakt
og levende dyr, må det gåes til mer drastiske forholdsregler.
Forsyningshemndene pålegges igjen å gjennomfbre alle de gitte
bestemmelser, og det presiseres at alle oppgaver må vr-sre
fullstendige og korrekte

Tillegg til bestemmelsene om osterasjoneringen:
De mengder ost som produsentene kan beholde selv er nå

fastsatt. Produsenter av gårds- og seterost kan for seg selv
og for kårfolk holde tilbake 3 kg. ost pr. person pr, år.
Produsentene må ved utgangen av hver måned gi opplysninger om
hvor mye ost de har beholdt til eget bruk i den forlbpne
måned. Ved salg av ost må produsentene levere all den ost de
har produsert med unnatak av det som de har lov til holde til-
bake for seg selv gg sine kårfolk.
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Större kafferasjon.

O.R.18,00.
Ifölge Direktoriatet for forsyning og.. provianterings

bestemme1se av 15. nov, 1941 :kan det på-rasjoneringskortet
fer kaffe for tiden fra 15. til 28. desember kjdpes 50 gram
kaffe. -

, 5 millioner

O.R.18.00,
I de fire Hadelandsbygder er det hittil innmeldt 1,5 mill.

kg. korn. Det er sannsynligvis mexe enn det som var inn-
meldt i disse bygder på samme tid i gjor.

E lehdsten i Telemark.

O.R.18.00.
Fra Skien meldes at eplehösten i Telemark kommer opp

en og tre kvart millioner kg. i år.

Fint  revesjå på Lillehammer.

O.R.18.00.
1,(1 revesjhet på Lillehammer ble det vist fram 167 sölv-

rev.»Det ble utdelt 41 förstepremiexe: Alt i alt fikk 70
prosent av de'utstilte dyr premie.

Brandvald treul1fabrikk brent ned. 


Brandval1 treullfabrikk brente ned til grunnen
tidlig. Skaden be1bper seg til kr. 150 000,-.

Norske aviser  i dag,

O.R.11.15.
"Fritt Folk" skrtgex under overskriften '.Fe.ttiglovgiving-

mistbpeskjeen:
de"; salte gode ganle namfunn 7ar det her hjemme en

hel del tIng, gode, friske e,c2 arbeidedyktige mennesker som gikk
ledige, I dag de arbeidsledigheten på det nwmeste er avskaf-
fet, er dct mange som glemt dette sörgelige forhold i for-



bindelse med det gaenle styre. De g,amle demokrater &irget for
at det rer minst mulig sanse til a komme ut av fattlgdommen,
derfor etablerte de fattlsketten Men dette etriaer i mot
forvaltningen i den nye id kommuner. Fat'ujslovgivingen må
derfor i stdpeskjeen, eg ei må få en ordning som er i samsvar
mod det nyordnede samfl)ni..

.Ferteatt)
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Norske aviser . . .  (fortsatt.)

Under oversk±iften "Farlige folk" skriver "Aftenposten"
i.sin leder i dag:,

En sinnsyk hjerne kan fortelle mange gode historier, og
en mann med en slik hjerne vil alltid finne noen ôm lytter
og som bringer dem videre, det kan ware i bedrifter eller
butikker, Men i krigstid må man ikke höre på sykelige hjer-
ner, man må uskadeliggjöre dem. Det påligger derfor bedrifts-
lederen å stanse sirkuleringen av slike.historier.i sin be-

- Avingenidr Preuthuns svar  til LER

kunne praktisk talt intet höres. Bare helt på slutten
kunne vi oppfatte at han snakket om " en rekke norske hval-
båter som under nye navn var satt til å gjöre tjeneste for
den engelske marine."

Og helt til slutt h3rte vi "at de.förste nordmenn som
var kommet over til den norske 1133r i England nok ikke hadde
regnet med at ventetiden ville bli så lang."

Viseadmiral Prader får det tyske kors i  gull.

O.R.12.00 på tysk.
Oberbefehlhabehder der Marine har "im Namen des Ffihrers"

overrakt viseadmiral Prader det tyske kmrs i gull.

Nytt fra Sverige.

S.R.19.00.
Frivillig undersersjant Evald Malmstrbm er i dag falt

på Hang3fronten. Malmstr3m deltok også i Vinterkrigen.

S.R.22.00.
Livsmedelkommisjonen foreslår i en skrivelse til regjer-

ingen strengere straffer fox overskridelse av rasjonerings-
bestemmelsene. I graverende tilfeller bör det- straffes med
fengsel eller straffearbeid på opp til to år, heter det i
forplaget.

S.R.22,00.
Svcriges treforedlingsfabrikkers forening har på et möte

i dag besluttet å forandre forbundets navn til Svenska snik-
keriers forbund,

S.R.22.00.
Den svensk - italienske landskamp i tennis fortsatte i

Stockholm i dag. Etter dagens kamper leder Sverige lands-
kampen med 2 - 1.
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N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Priskontrollrådet leggex i disse dager siste hånd p en

rekke bestemmelser som går ut på å sette rettferdigere priser
på en del matvarer. Ogsa potetene er priskontrollrådet in-
teressert i. Med hensyn til poteter er forhandlingene enda
bare av orienterende art. Man har også planer om å innföre
maksd,malpriser på fisk.

D.R.11.30.
I kveld foregår bokselandskampen mellom

land i Mtnchen.
Danmark og ysk-

D.R.11.30.
Saken til de åtte personer i (3stved ?) som i sommer

ble arrestert for kommunistiske sabotasjehandlinger, er nå
kommet så lanTt at prosedyren kan begynne på mandag.

D.R.20.50.
Kommuneretten i irhus har i dag dnrit en ung maler til

6 måneders fengsel for overtredelse av loven om kommunistisk
agitasjon.

D.R.20.50.
De landmenn som önsker å sikre seg höstbindegarn for

.neste år, må sende inn bestilling innen 15. desember. Maks.
pris til forbruker blir kr. 1,20 pr. kg.

N tt fra Finnland.

S.R.22.00.
Fra Finnland er det kommet melding om at de rykter som

går i Sverige og andre land om at Finnland og USA frer for-
hand],inger om en våpenstillstand mellom Finnland og Sovjet,
er helt grunnlöse.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.C.' lyttetjeneste.)

RadiesendinEer l&da.E.22. nov. 1941. Fortrolig,

Uirtt fr- Norte

Navnet oaa den hjemkomne norske kaT)tein som ovAraotte i
Oslo Radio fredag 21. nov., og hvis"avs19fringer' er gjensitt
i HJIETSOVERSIKT nr. 212, er Stefanus Petersen,

0.R.06.5.
Charles Hoff kom til Trondheim i goar kveld. Han skal

holde foredrag om den nye orden og idretten.

Ivioskva Radio oaa engelsk.
iget effektive onerasjoner er i det siste blitt utf6rt

av seriJjaavdelinger i Nord-Norge. Som et eksempel kan
nevnes at en seriljaavdeling i et olutselig angreo paa
noen fors=sverker som vor under konstruksjon, dreote vakten
og tok et ammunisjonstog. Manse norske arbeidere hår sluttet
ser, til disse Ferrljatro-Yoer.

Nytt fra iSveriLq,

S.R.19.00.
Den sXenske regjering har lagt fram forslag i .1-iksdagen

on 16 000 0-0,- kr, i innevaerende budsjettaar til byFging
3V  tre destrovere av en modernisert ''alteborg'ty-pe. De nye
destroyerne sl>al eretatte de tre som nylig sank. Det er
meninFen ea utnytte saa mye som nilig av det materiale man
kan redde fra de tre sunkne destroyere.

ROK  Radio.
Den svenske sendemann til Iran skal neste uke forlate den

iranske hovedstd for aa reise hjem til Sverige.

D.R.18.00.
Et lite svensk marinefart&.gikk dag tidlig oaa en mlne

mens det insiserte de svenske mrnefelter utenfor Øland. Hele
mannskaet ble dreot av eksolosjonen.

Nytt fra.D2„1:Imark._

D.R.18.0.
Den siste veteran fra krigen mot Pi*ssen i 1864 avgikk

ved ciden i dag tidlig.

D.R.18.00.
Formannen i Dansk fruktavlforening uttalte i dog

at aarets fruktst blir god, men vil ikke noe sted komme oop
i de fantastiske tall som det har goott rykter om.

2y.tt fre Finnland.

D.R.10.00.
Tre av de eeks medlemmer av den kommunistiske gru-Ine i Den

finske riksdog, og som samtidi var medlemmer av lleIsinki byraad,
er blitt frTbt sine plasser i byr-ladet i overensstemmelse med
den kwmun-le livgivings n=gr-X om komnunismen. To -ndre med-
lemmer av byr--det er blitt fratatt sine )1asser av samme grunn.
Fem nedlemmer av gr_noen er T.rrestert, mens den sjette ligger
syk i Russland.

7-7VVV VVVVV vvv1.77



NYHETSOVERSIKT PRA SKAND. RADIOSTASJONER. 1.
Pra

Regjeringens I.P.K. & Hmrens Overkommando.

24 nov. 1941. Nr. 214. Fortrolig.
Radiosen  inger sdndag  23 nov. 


Sogneprest Blessing:-Dah1e om avkristningprosessen i Norge.

O.R, 16.00.
Sosnepresten hevdet med bestemthet,d innledningen til

sin tale at det i mange år hadde foregått en avkristningspro-
sess i dypet av den-norske folkesjel. E.direkte anti-kriste-
lige,innflytelse hadde trenst inn i skolene såvelsom i dalli-
beralistiske litteratur med dens mangel på ansvarsfdlelse,

I Tyskland og Italiq hvor det også hadde forekommet en
lignende utgliding, hadde nazistene og fascistene innsett fa-
ren og foretatt enn grundig opprensking. Sognepresten nevnte
som et eksempel på hvilket resultat dette hadde hatt at an-
tallet Veneriske Sykdommer i Tyskland hadde gått ned med 50%.
De moralske herjinger:som kunne,före til slike ddeleggelser,
var sikre teign på nedbryting hos folket, sa Hit1er engang, og
han hadde tatt konsekvensene av det. Årsaken til de veneriske
sykdommer lå i vår tids prostituering av kjmrligheten.

Mange tror at avkristningen i Norg2. er et rent indre
anliggende blandt dp kristne, fortsatte sognepresten, men der
tqr.de storligen feil. Historien har vist utallige eksempler
på nasjoner s nederlag gjennom moralsk Torfall.

Den moralske utgliding her hjemme truer også direkte
vårt folks eksistens„ Nedgangen i antallet fddsler og den til-
tagende prevensjonsteknikk har fdrt til katastroffale tilstan-
der. Det er snart ikke barn lenger å se på gatene. Skal denne
dddslinje fortsette vil det norske folk snart were en saga

. Man forsdker å gi de sociale forhold skylden for
dette, men hvoxdan kan man da forklare at det nettop er de
bedre stil1ede som har ferrest barn. .Areaken li4ger'derfor
dypere. Det er det liberalistiskelivssyn som har fdrt til
slapphet og uduelishet hos folket. Det Oppxinnelige, robuste

. i folkekrakteren-har nesten-forsvunnet, og man har glemt
at livets lykke ligger i familielivet.

Sognepresten pekte videre på den politiske utvikling
i Norge fdx den 9 april 1940 og henviste til at en tydelig
anti-kristelig propaganda hadde gjort seg gjeldende:i Arbei-
derpartiet. Og Norge var tilslutt kommet meget langt på av-
kristingens vei. HVOY var det f.eks IbIitt av söndagene, av
påsken?nvor så man ungdommen i kirkene?

Prosessen vil nok fremdeles gjdre seg gjeldende,
sluttet sognepresten. Det norske folk er for stdrsteparten
ikke kristne og fnger helst den brede vei. Men en ting er
'jeg glad for sa han,: At vi så hurtig ble kvitt den Gud-ldse
regjering,Vi hadde..

Deutsches Theater o farer o erette. 


O.R. 11.30 på tysk.
. Deutsches Theater i Oslo hadde igår kveld en vellyk-
ket premiere på Richard Herbers operette: "Eine entzftekende

, Prau".
Tilstede var foruten Reichskommisar også endel "Nor-

ske ministre".
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Riisnes taler i Larvik.

O.R. 18.00.
"Minister" Riisnes talte i Munkens Xinolokale i Larvik

igår.
Klart o greit framla han sitt syn på tidens problemer.

Talen var dypt a1vor1ig,b;ret fram av en nordmann som inderlig
elsker landet sitt.

LandbrUksrådet i Vestfoll Oppnevner jordstyrer.•

O.R. 18.00.
Under det siste'mjtc.i, Landbruksrdet i VestfoIl be-

handlet man bl.a. 'oppnevninen av jordstyrer.

>Harstadmann omkomMet ved en Aykke.

O.R. 18.00;
En arbeider ved navn Hilmar Davidsen ble drept for noen

dager siden ved arbeid på cn hjyspenningsledning i werheten
av Liland i Sortland.

NstillitsMenn til möte*:i Halden.

O.R (Utyde1ig).
'Tillitsmenn i Nasjonal S4t.m1ing samledes til möte i Hal-

den idag. Pressedirektr BeggerUd ga eh interessant redegjö-
relse om pressens oppgaver i vre dager.

'Trist ulykke i Irdal ion

0.-if. 21.00 .(Utydelig).
60 mannx sem deltok i et drikkegilde•.i _rdal I Sogn

forleden er senere blitt syke. Antgelig har. de drukket melk
oppbländet med, tresprit. Flere av dem vil neppe stå det over.

Sport. 


0.F. 18.G0 & 21.00.
Norsmesterskap'et for juniorboksere•ble vviklet

idag i Turnhallen i Oslo. Det var ileltagelse fra hele landet.
Resultatene ble:
Junior B. Bantam ..?..

Fj-...3rvekt P. Martinsen, Kirkenes;
Lettvekt Reidar Fjeld, Odd;
'elter. Fx. Knudsen, Stabekk;
Mellom. Leif Korneliussen;
Lettvekt Berhhard karls, Ilesund.

Junior A. Fjærvekt Karl Jensen, Bodö;
Welter Ottar Johansen, Horten;
Lettvekt Bjarne Haferstad, stavange‘d,
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Nytt fra Danmark.

D.E. 11.30.
Det er innlevert  117 forslag i. forbinnelse med planene

om en administrasjonsbygning for Købonhavns  Stift .

D.E. 20.50.
1 Jylland frykter man for at man iår ikke kan sende

mange juletrw til Köbenhavn som det er behov for.
Vanske1ighetene har oppstått i forbinnelse med transport.

spbrsmål.

Nytt fra

O.R. 21.001
En ny svensk•avis "Dagsposten" vil begynne å utkomme

fra 1 desember.

D.R. 20.50.
Et av de eldre svenske krigskip "Seythia?" cr blitt om-

bygget oF:; satt inn i  tjeneste.

S.R. 19.00.
Jageren "Gbteborg" er berget og bragt inn i havn til

raparasjon,

S.R.
Riksdagens og  KyrkomJtets sammerkomst i Stadhuset i-

dag ble en enke1 og verdig begivenhet.
,Omtrent 130 deltagere i IKyrkom3tet var tilstede.

0.E. 18.00.
På innbydelue av den finnske fap;organisajon vil 10

svenske socialdemokratiske pressefolk  besne 'iTinnland i iTer
framtid.

S.R
Sverige vandt tennielandskampen mot Italia med

4-2.
Kongen  og den italienske mj_nlfeter  var blandt

skuerne,

fra "LH_nnland.

().R. 15.00.
Tyske flystridskreter har bombet  oz brutt Murmansk-

banen på flere steder. Også hannen i ijurme„nsle har e.n-



grpet,
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Radiosepd5,11er _sjakdag„ 23 nov, 141. FortroliA.

Nttirep,

S.R.
Haugesundskipet "King som for noen dager siden grunn-

støtte utenfor Kar1Skrona, er senere sunket. Yian forsøkte aa
taue det inn i havn men det lyktes ikke.

Nytt fra Darimark.

D.R. 11.30.
Fra og med i,orgen vil de danske nyheter bli Eitt kl.

17,35 istedetfor kl. 18.00.

D.R. 20.50.
Generalmajor Castenskiold har trukket seg tilbake som

formann i Dansk Idrettsforbund.

Ny.:Lt_fra SverizeL

S.R. 22.00.
Det svenske tollvesen har beslag1agt betydelige mengder

tobakk ombord paa dam skipet Sveadrott" - 8.598 tons -som ny-
lig ankom fra 1)e Forente Stater. Bl.a. ble det belIaglagt
40.000 sigaretter.

VVVVVV v v v v v v VVVVVV
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Interessant uttalelse av "riksadv6katen"

O.R. 21.00
Riksadvokaten har n4 tatt avgjöre1se til de sakene

som har vrt oppe mot medlemmer av N.S. og Hirden for legems-
beskadige1se. Han kommer til det resultat at i de tilfeller
hvor medlemmer av N.S. og Hirden har grepet til har det dreiet
seg om forn=elig opptreden av anklageren. w.Riksadvokaten"
kinnerderfor med hjemmel i straffelovens paragraf 228 at det
i disse tilfeller ikke foreligger neen grunn til forföyninger.
Derimot har enkelte av anklagerne i visse tilfeller vært ilagt
mulkt for å ha framstItt ubegrunnede anklager.

Det har vært mange slike tilfoller, bl.a. ett hvor det
dreiet seg om en mann som gikk omkring med et merke med en
H i tröyeoppslaget. På spörsmål om hvad det skulle vre godt
for svarte han meget freidig at det var fordi hans navn
begyhte med H. Han fortsatte imidlertid å opptm meget
demonstrativt og det hele endte med at han fffikk en vel for-
tjent drakt pryb.

i Bö i Vesterålen.

O.R. 21.00.
En sprengingsulykke som har krcvet to menneskeliv har

funnet tod i Båd i Vesterålen meldes fra Stokmarknes. En•
fisker hadde funnet en drivende sprenggjenstand i fjæren og
tok den opp for å gjemme den. Imidlertid hadde hans yngste s?:511n
funnet den og begynte å skru lös sikringshetten. Faren kom
tilstede mens sutten holdt på med dette, men i det samme sprang
gjenstrnden og begge to ble drept på stedet. Ulykken har gjort
et dypt inntrykk p4 stedots befolkning, men hvorfor kan aldri
folk lære at dc skal meide av til myndighetene straks de opp-
dager slike ting.

Radioaparater i Askim.

O.R. 21.00.
For en tid siden kom on mann til lensmannen i Askim og

meddelte at hans nabo vistnokk ikke hadde levert inn sitt
redioapparet. Saken ble straks undersökt, men det viste seg at
vedkommende som ganske riktig hadde sitt apparat, hadde det
på helt lovlig måte. Derimot bragte undersökelsen for dagen
to apparater på stedet som ikke var levert inn. De to apparatet
ble selvfölgelig beslaglagt og saken ble overlatt til politiet,

Rykter i Bewn.

0,R. 21.00.
I BerSen går det'for tiden noen fantastiske rykter rundt

omkring.omat det snat skal bli forbud mot å inngå ekteskaper.
_Ryktene er meget hårdnakket og - preStene'har i donne
anledning hått en travel tid.
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Formannen i Nor es Bonde op Småbrukerla avsatt,

O.R.,11.15.
Styret i Norges Bonde og Småbrukerlag holdt, igår möte

i Oslo i anledningen planene om å innledet et samarbeide
med BondelJget i et "Bondesamband". "Minister" Frotheim holdt
ct foredrag der han framholdt at i dette "Bondesamband" skulle
allo norske bbnder og småbrukere arbeide på like vilkår.

Styrets arbeidsutvalg ble enig om at den nåværende
form,Ånn, landbrukslærer Gulbrendsen ikke er skikket til å ta
vare på småbrukernes interesser og.han ble derfor med
byeblikkelig virkning avsatt fra sin stilling som formann.
I hans sted blo valgt gårdbruker Aslak Högestveit.

3. handels ru pes virksomLet..

O.R. .11.15.
Ledercn for N.S. handelsgruppe i N.S. faggruppo-

organisajon, grosserer (?Bonsrud) uttalur at hans arbeide
hovedsakeli består i å gjøre N.S.'s idoer kjendt innenfor
gruppen og a skaffe nyc medlemmer.

Riisnes krever at offentli e t'enestemenn bruker forstand.

O.R, 11.15.
Sandefjord krets av N.S. holdt i helgen en stor

matinee hvor "minister" Riisnes holdt et interessant foredrag.
Han sa bl.a. 8t N.S. nu vil forlagge av allc offentlige
tjenestemenn at de viser en positiv innstilling overfor den
nyo tid og at de begynner å bruke sin forstand istedefor sine
fölelser.

Smån tt fra Ner e.

O.R. 18,00.
Etyret for Nowsk Pelsdyravlslag tilråder alle oppdrettere

om å minke så meget som mulig på bestandel av livdyr og bare
beholde absolutt försteklasses dyr. Dette er av hensyn til
forsituasjonen.

Fra Trondhoim meldes at det i helgen har vært holdt et
mcgct vellykket pelsdyrskue i Oppdal. 80 dyr var utstillet,
for det meste sölv og platina. Premieprosenten var megetx

Fra Drammen meldes at sölvrevskuet på Aal nu er sluttet.

Fra Skien meldes at det tredje sölvrev skuet som ble
holdt i Drangedcl nå er avsluttet.

I Kristiansend er det nå samlet inn 119.000 kroner til
Nasjonalhjelpen.

I Bergen har det i helgen vært holdt to ffiter av stor
betydning for håndverkerstanden. Bergens .11Åndverksforening hal4111,
hatt to.mdter hvor alle tillitamenn fra hver eneste gruppc var
tilstede.

I Melbu ble det nylig avslöret en bauta over Kristian
Fredrik Melvik. Mellom 1200 og 1500 mennesker overvar 11.
tideligheten.
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Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15,
Om sildefisket nordpå meldes at det er tatt steng på

fra 300 til 600 hl. i Lyngenfjorden. Dessuten meldes om et
landnotSteng på 1500 hl.. I Eidsfjord cr det fisket fra 300
til 1100 hl.Med garn er det tatt fangster på fra 15 til 30 hl.
Stoksund, Kvefjord og Gratangen har fangstene ligget omkring

15 hl.
Om bankfisket og det dvrige fisket meldes fra Finnmark

at siste uke ikke var så bra som uken fdr. Siste uke ble det
fisket opp ca 340 tonn mot vel 500 tonn i uka •för. Det er
for det meste torsken og seien som er i tilbakegang. Kveite
og flyndre og hyse og uer ligger som vanlig. Ved Jksnes
Vesteralen har det i siste uka vært fisket ganske bra med små-
vad og juks, Til agn har det hovedsakelig Vært brukt akkar.

Landbruksmeldin-er.

O.R. 12.20,
Det ble igjen gjort oppmerksom på den pototopptelling

som påzår og produsentene ble i4ntreggende annmodet om å sende
inn sine skjemaer utfyllt innen 25de november.

Videre var det endel bestemmelser mdd hensyn til
oppkjöp og lagring av såkorn og forskrifter for do lokale
forsyningsnemder om hvordan fordelingen av såkorn best skulle
foretas.

Fettmorkene som er utstedt for tiden 25de oktober til
lste desember cr blitt forlenget inntil vidcre. Dette vil altså
si at disse merker ikke blir foreldet etter at den påtrykte
ldpetid er omme.

For tiden 15de til 28de desembor vil det bli gitt 50
gram mcre kaffe merke.

"Finans og Tolldepartementet" har fastsatt tollen for
friske epler og lorer 20 dre höyere enn ifjor

Prisdirektoriatet har fastsatt pris på honning som selges
i lös vekt fra produsent til detaljist til kr. 4.25 pr kg.
Fra detalist til forbruker er prisen kr. 5.45 pr. kg. For
honning i embalasje skal prisen stå i et sedvanemessig forhold
til prison i lös vekt.

Potettilfdrselen til Oslo ha.r i det Siste wart endel
bedre selvom enkelte butikker kanskjeennu ikke har fått noen.

Kjött har det egså vært meget bra med undtatt gjökalv.
Tilförselen har sågar vært så bra at man må gå flere måneder
tilbake for å finne noe tilsvarende.

Nytt fra Danmark. 


D.R. 11.30.
Den danske utenriksminister reiste idag til Berlin

i anledning Danmarks tiltreden av antikominternpakten.

I Tivoli Konserthall var det igår en konsert til fordel
for Barnekontoret. Statsminister Stauning holdt dn tale på
konserten hvori han franliaoldt kontorets store betydning. Tilslut
önsket han God Jul eg uttrykte håp om en snarlig fred på jorden.

I löpet av det siste år har danske frisörer på initiativ
av frisörene i Kjöpenhavn samlet inn ca 10.000 kg. hår rundt
omkring i landet. Hårene anvendee i fettproduksjonen.
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N tt fra Danmark. Fortsatt.

D.R. 20.50.
Transportminister Konrad Iarsen holdt idag en tale

om dansk luftfarts framtidsmu1igheter i det nye EUropa. Han
framholdt at i den förste tid etter krigan ville luftfarten komme
til å spille en meget.stor rolle ikkebare i,pasSasjertrafikken
men ogsa som godsbefordringsmiddel. I den förste tid etter
krigen ville skipsfarten bli meget hemmet av.tonnasjemangel og
minefaren og jernbanenettene for det mesta'vmre ødelagt.
Konrad Larsen mente at Danmark og da smrlig flyvehavnen i
Kjöpenhavn har gode forutsetninger for-å komme til å spille
en stor rolle i det framtidige Europas luftnett. Han kom
også inn på planene om å utvide Kjpenhavns flyvehanv og
byggingen av nye havner og flyveplasser.

Videre mente hcn at sportsflyvinenai Danmark måtte
stöttes og nevnte at det var planer om a skaffe danske sports-
flyvere en stor flyveplass i marheten av Njöpenhavn. Han kom,
også inn på Danmarks muligheter for å komme med i den frmitidige
flyverute over Atlanterhavet.

Danmarks Byggesoci,tet har i disse dager holdt möte i
Kjöpenhavn med deltagelse frå hele landet. Bl.a. ble det
behandlet forslag om å sikra rimeligere priser på byggemateriale.

De voldsomme stormer som i den senere tid har herjet
i Danmark har forårsaket store ödeleggelser på skogene rundt
omkring i landet. Det cr nu sendt ut spörreskjemaer for at
man kan få mere nöyaktig greie på skadenes omfang.

N tt fra Sveri •e.

S.R. 22.00.
En obersikt ober byggevirksomheten i de 13 störste

byer i Svcrige viser at det nå or ialt 2711 bygg under arbeide._
Dette er vel dobbelt så meget som ifjor på sammc tid.

Det antas at forbudet mot å bruke elektriske ovner i
Sydsverige vil komme til å bli strukket over hele landet undtatt
i Norrland.

Over 200 sivile og militmre foredragshodere står nu til
ddsposisjon for Forbundet for landets forsvar for å holde
foredrag blandt folk om de mest almindelige ting enhvcr bör
kjenne til om landots forsvar.

Vmmelding. 


Vestkusten: Moderat vind. Friskore
ved kysten. Regn eller sneblandet regn
og uforandret eller senere stigende
temper:tur.

Hele'Norra Norrland:

Hele Södra Norrland;

Moderat til frisk vind,
.Stort sett uforandret temperatur.

Moderat senere tiltagende
Litt sne, senere oppholdsvmr.

Ingen nevneverdig forandring i
atemperaturmx..
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N tt fra Finnland.

S.R. 22.00.
I anledning Finrlands tiltredelse 2v Antikomintern-

pakten meddeles det officielt i He1sinki at i ovcrensstemmelse
med Finnluids konsekvente antibolsjevikiske innstilling er
dot bestemt at Finnl=d skal slutte seg til den nntikomintern-
pakt som ble undertegnet for 5 år siden og som ny skal fornyes.
I denne forbinnelse hnr den finske utenriksministtT reist til
Berlin på on kort visit hvor han s=lmtidig skal undertegne
pakten for Finnland.

O.R. 11.15.
Det finske kommunikee idag forteller om livlig finsk

arti1lerivirksomhet på Hangdfronten hvor flrre russieke
batterier ble bragt til taushet.På det Karelske nesS har
langtrekkende finsk artilleri åpnet ild,på russieke batterier
langt borte og bragt dem til taushet. På srdfronten h2r våre
tropper vært i kontakt med fienden og oppnadd gUnstige
resultater. I det nordlige avsnitt av fronten har russerne
gjort svake angrepsforsök uten, noe resultat.
Krigen tilsjdss viser at det har vwt endel russisk virksomhet
i finskebukta. Det dårlige vær har forhindret luftoperasjoner.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nor e.

Breslau 19.00. På tysk.
På et massemöte i Halden beåkrev Lunde kampen i jst

som den europeiske f±ihetskamp under Tysklands ledelse. hVi
norske er stolte," sa "ministeren" "pver at nordmenn tar del
i denne gigantiske kamp,"

O.R. 11.15.
Lofoten politiet har arrestert en kvinne for ulovlig å

ha holdt tilbake sitt radioapparat. Dette er dot tredje til-
fellet av dette slag i distriktet.,

N tt fra Sveri e.

Rocky Point USA 20.27. Overföring fra Stockholm. (David Andei.son).
Tyskland har brutt tttsheten om hvad London og

Washington kallte konferansen om Den Nye Onlen. Fra alle kanter
av verden kommer representanter til Berlin for å ta del i hvad
tyskerne foretrekker å kalle "Anti - Kon4ntern Konferansen".
Hundrevis av gjester ved hotellene i Berlih har måttet flytte
ut for å gi plass.for diplomatene og, deres sekretwer og
personell. Man vil huske Rt den orginale pakt ble undertegnet
i Berlin 1936 og tnnehPldt Tysklands og Ber1ins underskrifter.
Pakten •var gyldig for fem år. I 1,5pet av denne tid har to andre
land skrevet under på den prikkedelin, nemIig Ungarn og
Italia. Nu skal pakten igjen fornyes og derfor setter de tyske
myndigheter hensikten med konferansen til å være fornyelsen av
denne pakt.

en dette er ikke den eneste hensikt med konferansen
hvis man kikker litt på "Stockholms Tidningens" melding fra sin
Berlinkorrespondent. I denne hetor det: " :et förste skritt i
retning av reorganisasjon av det nye Europa vil bli tatt".
Dette ligner overraskende hvad London og Washington sa ville bli
"Koneransen om Den Nye Orden i Europa. Den samme avis sier at
ved siden av de tre land, Tyskland Italia og Japån, vil også
Ungarn, Slovakie, Rumenia, Bulgaria og Finnland ta del
konferansen, En telefonsamtale imerges med det finske uten -
riksdepattement ga bare dette: Det er sannsynlig at Finnland vil
delta men iigen officiell bekreftelse eller benektelse kan gies
idag. litenriksdepartementets talsmann sa imidlertid at en
officiell erklæring vil bli gitt imorgen. Andro finske kilder
var more hjelpsomme. De fortalte at det cr meget sannsynlig
at Finnland vil vm'e tilstede ved konferansen og at Finnland
også vil undertegne "Anti Komintern Pakten". Jeg spurte den
samme kilde om det var mulighet for at Finnland vil slutte seg
til Trippelalliansen siden denne konferrnse dyensynlig
beskjeftiger seg med et av de mest innflytelsesrike sprsmål
i den nåvrende Aksepolitikk. Svaret vare "Hvis vi undertegner
"anti - Komintern Pnkten" hvilket er meget sannsynlig, synes det
nmsten sikkert at vi kommer til å nekte å uniertegne Trippel-
Alliansen." Vi kan her oppdage en av hovedårsakene for den
nåvmrende "Anti-Komintern Konfdranse". Den kan ha sin årsak i
dc mange europeiske lands uvilje til å undertene Trippel
alliansen, hvorimot de kanskje vil vmre fullstcndig villig til
å sette sine navn på et dokument så tilsynelntende uskyldig som
det om hatet mot ruswerne.

Forttatt,



2.

Radiosendin er manda 2L nov. 1941. Fortråli .

AntikominternDdkten. Fortsatt.,

Dct cr visse te6n i Stockholm idag som tyder på at
den orgincle liste over invitasjoner og akseptasjoner ikke
på noen måte har nådd bunnon. Hvis vi godtar hvad en vel
underrettet kilde fortlte meg idag er det mulig at endog
"Norger og Danmark vil delta. Noen offieiell uttalelse cr dog
ikke kommet fra disse to land ennu, men som i tilfellet med
Finnl?,ndk kan en officiell uttalelse ventes imorgen.

Såvidt Sverige angår har jeg officiellt ærfret at
dette land ikke engang er blitt invitert. Få et spbrsmå1 om
hvorvidt detto land ville bli representert uofficiellt ble det
svart "Nei".

Men fra Nordeuropa kan vi finne den tallmessig sterkeste
represent2.sjon ved "Inti-Komintern konferansen" for muligheten
cr at D_Jimark, "Norge" og Pinnland sender sine representanter
Mcd andre ord to okkuperte land og ett land som har tjent sin
nöytrali,tet i Vcrdenskrigen og som kaller sitt nåværende slag
som et personlig nag, vil bli der.

tilfellet Finnland: HvordLln vil godkjennelsc av
- Komintorn Pakten" virke på dette lands nöytralittts-

stJ,tus? Den vil i virkeligheten bli den förste politiske
knutc som binner Finnland til dets tyske allierte. Finnene
vil antagelig forklare saken med å si at de bare bekrefter
hvad de har tenkt på i årevis, nemlig deres hat til russerne.

T. jeg sh igåen gjente hvad jeg sa för: Sverige ii er
ikke invitert og vil ikke delta i den såkalte "k.nti Komintern
Konferanse".

BoR. 12,00. P. italiensk.
Den svenske krysser "Fy1gia" som nu er ferdig modernisert

skal benyttes com treningsskip t'or den svenske flåte.

Lahti 17,45. På engelsk.
Over 4000 anskningor cr blitt sendt inn av svenskc

frivillige for å deIta i den finske 11,13r. Av disse er 1000
kommet til

vvvvv VVVVV vvvvv
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Medlemstallet i NS vokser  med 50 % pr. måned. 


O.R.18.00.
Tallet på nye medlemmer i Nasjonal Samling bker fra

måned til måned.. Således var medlemstallet i oktober 50 %
hbyere enn i september, og det til tross for at tilgangen
i september var 50 % större enn i augupt. Og dette er bare
medlemmer som er meIdt inn i hovedorganisasjonen. Ungdoms-
fylkingen er således ikke medregnet.

Turid He1land±Bilbrnstad  i Mtnchen.

O.R.11,15.
Den norske skbyteprinsesSe Turid Helland-Björnstad har i
helgen gitt kunstlbpoppvisninger i Mtnchen. Oppvisningene

. . ble en stor success. Lbrdag hadde 800 tilskuere innfunnet
sog i Prinzregent Stadion; og,til sbndagens,oppvisning kom
det hele 11000 tilskuere, Den unge norske pike-fikk mange
blomster i norSke farger.og.ble meget. populær.

Stor-Oslos-vedforsyning sikret.

G.R.11.15.
Det er godt håp om at Stor-Oslos vedforsyning kan bli

sikret for vinteren. Man har alt storo lagre, og mer ventes.

Vanlig margarinsal igjen, 


0.k.11.15.
Den midIertidige mangel på margarin er hå blitt avhjulpet.

"Forsyningsdepartementet". opplyser i dag at margarinhandelen
nå vil komme inn i normalt gjenge igjen.

Autori sasjonen av Landstads gamle salmebok opphevet. 


O.R.11.15.
"Kirkedepartementet" har opphevet autori sasjonen av

Landstads gamle salmebok og Hans Nilsen Hauges . ? . .

Hby= tbmmerpriser i Tr sil,

O.R.18.00.
"I9tlendingen" opplyser at tbmmerprisene i Trysilvass-

dr:get er forhbyet slik at kubikmeterprisen for kommende
sesong blir kr. 24,00. 4

Mye ved i Dran edal,

O.R.18.00.
I Drangedal er det i de siste par åra hugget og drevet

fram 80 000 favner,ved,
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Sildefisket:
Fra Haugesund meldes det at det er fanget 40 hl. i

Bremnes.
Fra Ilesund og Dergen foreligger det ingen meldinger.
Stokksund er det tatt 700 hI. mossa.

Gårseagens fiske i de nordlige distrikter:
Meldingene går ut på at fangstene over alt var mindre

enn den foregende dag.

Banke- og det övrige kystfisket:
Fisket har vært bra i Mdre og Romsdal, erlig hva torsk•

og sei angår. Det har ogsa vnrt forholdsvis bra med brosme
og hyse.

Landbruksmelding.

Det er ikke bara i Norge at det drives vidstrakt opp-
lysningsarbeid for anvendelse av nYpe i husholdningen. Tvert
i mot, i mange andre land er man kommet meget lenger. I
Slovakia er nype blitt en eksportartikkel.

Styret i Norges pelsdyravlslag har sendt en henstilling
til revnholdere om at •pelsdyrbestanden må reduseres lå sterkt
som mulig. Reduseringnn må.dog ikke å ut overTelsdyrav-
linen som næringsvei„ I denne tid ma man imidlertid ikke
bruke for til mindreverdige dyr. Bare det beste av det beste
må finnes i revegårdene.

Det kommer stadig ganske mye kjött til Kj3tthallen i Oslo,
og særlig da v storfe. Dette viåer seg også på tildelingen
i Osle. Hvordan kj3ttsituasjonen vil bli ut over vinteren,
er det vanskelig å si. Noen egentlig nedslaktning har det
ikke vært. Men det erhåp Om at det vil bli bra en tid fram-
over da en ogpå må regne med kaninene. Interessen for kanine
ne har 3ket, eg i Bergen er kaninbestanden blitt firedoblet.

Potetsituasjonen var lysere i Oslo i dag. De fleste
forretningene fikk forsynt seg.

Det var også bra Med mange sorter grönnsakor, særlig kål.
Av epler er dot jevn tilgang, men' det er ogsa lett 217-

gang.

Det er fromdeles noen selgere soM holde* ut på Youngs-
torget.

Potetpriser i Oslo:
prisene er detaljpriser.

Matpdteter 22 •re pr. kg.

Ringeriks og mandelpoteter 28 §re pr. kg.
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.Antikomminternprogram.

Fra klokken 18.15 til 19.00 sendte Oslo Radio et program
i forbindelse med forlengelsen av Antikomminternpakten og
"det store statsmannsmöte i Berlin." Bare en meget liten
del av sendinga kunne Wres.

Förste delen var imidlertid en samtale mellom to purson-
er om kommunismen. Det var helt.umulig å få noe begrep tbm
hva de egentlig snakket om.

Deretter kom rektor Christian Wåge foran mikrofonen. Hans
"foredrag" het: "Marxismens gift". Vi kunne oppfatte f51-.
gende:

Bolsjevismens instrument har alltid vært den kommunis-
tiske internasjonale. Bolsjevikene hr.tr brukt denne organi-
sasjon til å fremme sine mål hele verden over, tens oppgave
har værtå foreta det forberedende arbeid for revolusjonen.
Dens sentrum har vært Moskva.

Siden bolsjevikene kom til makten i Russland har det
revolusjonære apparat wert i virksomhet i de fleste land i
verden. Når ikke en enda större skade er blitt gjort, skyl-
des det utelukkende skarpe motforholdsregler av regjeringene
i de fleste av disse land.

Kommunistene har alltid hatt en forbföffende evne til å
organisere undergrunnsarbeid. Til .tross for sin alminnelige
udugelighet, dovenskap og :2,nsvars1shet har de vwt rene mest-
re i undergrunnsvirksomhet. Alskens urenslighet har vært'ledd
i deres taktik.

En av do viktigste kommunistsentraler utenfor Russland
cr i Stockholm.. Og fza Stockholm ble også kommunistvirksom-
heten i Norge ledet. Tranmæl var alltid nær knyttet•til
Stockholmssentr2len.

Men i de nye og arbeidende samfunn er det ingen plass for
kommunismen. Det tilfalt den nasjonale reising i Tyskland
å sette en 'Jtopper for denne farlige virksomhct som har vært
hcle Europas marcritt. Len,-;e nok har den europeiske kultur
vm-t truet av denne pest.

Prog=mets siste del ble utfört av Fritz Ihlen som
talto om möte i Berlin,

Herr Ihlen la sterk vekt på at Danmark har tiltrått
antikommintenpakten. 1)anmark er nå med på å demonstrere
Europas felles kamp mot bolbjevismen.

Men det er en ting det er nödvendig at vi er klar over.
Denne pakten er ikke bare rdttet mot Sovjet-Russland, men
kommunismen over alt hvor den viser seg. Derfor vil den 25.
november gå inn i historien som en stor dag.
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"Heil og sæl" i Kringkastingen.

Etter kveldens siste nyhetasending klokken 21.00 uttal-
te hallomann Hald"Vi slutter dagens sending med den gamle
nolske hilsen "Heil og

lytt fra Sverige.

S.R.19.00.
Forsk på sa otasje er oppdaget på TCrigsskolen. En

undersbke1se har vist at det cr gjort skade på tre skolefly
i skolens h,mgar. Saken er overlevert politiet. Flyvevåp-
enet har op, lyat at ingen av de ulykker som svenske fly har
vært uts2tt for i den scm,re tid, skyldos sabotasje.

S.R.19.00.
En ny-f1yulykke i Svcrige i dag kostet to mennesker

livet. Et fly havarerte under landingsforsök.

S.R.12.30.
På st:ekningen mcllom Malmö og Stockholm gikk et gods-

tog av sporet i dag tidlig, og flere vogner blokerte linja
i Iengere tid. Ingon mennesker kom alvorlig til skade, men
den matcrielle sk‘ade er meget omfattende.

•S.R.19.00.
Forhandlingene mellom regjeringen og jordbruksorganisa-.

sjonene om jordbruksprisene gjenopptas fredag.

S.R.22.00.
lå et m5te. i Stockholm i kveld-diskuterte Den nasjonal-

c3konomiske forening arbeidSmarkedet. Det ble opplyst nt det
behov av arbeidskraft som daglig rekvireres hos arbeidsfor-
midlingskontorene for hUstarbeidet-er 6500.

Industriforbundet har beVilget kr. 25 000,- til undersk-
elser av mulighetene for å freMstille syntetisk gummi i Svcrige.
Andre organisasjoner har lovet et lignende belöp-til det
samme formål.

S.R.22.00.
De italionske tennisspillere som for tiden wpholder seg

i Svcrige, gjestet i kveld Uppsala. De deltok i nocn k.?.mper
dor.

D.R.20.50:
Det:'er.bsiutt'et å inrifjre :e1e1 isItetsroSks'jon'Ori-i

Sorie.Y.rsaken er den lave vannstand som råder i de fleste
kraftproduserende distrikter i landet.
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Yytt fra Danmark.

D.R.11.30.
Utenriksdepartementet har sendt ut en offentlig med-

delelse om at Danmark har tiltrått antikomminternpakten i
dens forlengelse for de neste fem år. I meddelsen gjöres
det oppmerksom på den faren som kommunismen alltid har vært
for Danmark. Og som et ledd i Danmarks standpunkt mot kom-
munismen var bruddet av den diplomatiske forbindelse med
Sovjet og forbudet mot kommunistiske partier i Danmark. Og
i dag den 25. november har-regjeringen funnet det betimelig
å tiltre antikomminternpakten for de neste fem år. Pakten
går ut på-at de kontraherende parter skal underrette hver-
andre om all kommunistisk virksomhet hvo den måtte vise seg.
Pakten vil ikke röre ved Danmarks stilling som ikke-krig-
förende makt.

D.R.20.50.
Formannen i Ilborg köbmanndforening har på et möte ut-

talt: Det eneste man kan håpe av den tredje krigsviteren
er at den må bli mindre kold enn de to foregående. Alt an-
net vil enmlig sikkert bli verre i den kommende vinter. De
oversjöiske varer er riktignok ikke oppbrukt enda, men når
vi kommer på den andre siden av julen, vil vi nok se både
vegger bg bunn i de skuffer hvor disse disse varer oppbevares.

Nytt fra Finnland.

S.R.12.30.
• I den finske ho,edstad ble det i natt sendt ut en offent-

lig kunngj,3ring om at Finnland skal tiltre antikomminternpak-
ten.

S.R.12.30,
Helsinkibladene skriver i dag om Finnlands tiltredelse

til antikomminternpakten: Finnland har mer enn noe annet
land grunn til å gå inn for kampen mot kommunismen. Til-
tredelsen vil ikke endre Finnlands politikk. "Hufvudstads-
bladet" fremhever at Finnlands eneste motstander er Sovjet-
Russland.

vvvv VVVVV vvvvv
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.Ujr-tit fra 7[Torge.

O.R.06.45.
I forbindelse med det t:,gske pressebes3k ble det holdt en

banquet i Oslo i går kveld.

ITztt fra Sverige.

om Eadio.
Spesielle kommiteer, som er nedsatt av den svenske re-

gjering, kontrollerer nå prisene etter en bölge av spekula-
sjon. Dette gjelder srlig for tekstilvarer og erstatning.er.

S .R.
Formanneni Den svenske arbeidskommisjon, löytnant Thom-

son, uttalte i dag at fra juli til oktober iår er 18000 mann
satt til skogsarbeid. Omtrent halvparten er blitt overfört
fra andre arbeider. Men fremdeles trenger man 6500 mann til.
Formannen uttalte videre åt det vanskeligste problem var å få
i stand overenskomsten mellom skogeierne og arbeiderne.

D.R.20.50.
1)en svenske regjering har i dag bes1aglagt alle lager av

sellulosefor. Forskrifter om selluloseforhandelen settes
i verk. Eter disse får de viktigste forbrukere prioritet.

Nytt fra tanmark.

D.R.17.35.
Det ble i da; bevilget kr. 6 mill, i tillegg til de kr.

50 nill, som tidligere er stillet til disposisjon for repara-
sjoner og nybys av kommunale veier.

D.R.17.35.
1 den store danske kjöttsvindelsak foreslo riksadvokaten

i dag at brddrene Erik og Arne Houlberg skulle idbmmec böter
på henholdsvis kr. 200 000,- og 150 000,-. Svindelen hadde
foregått i stor målestokk.

D.R.17.55.
Dansk luftfartscompani o7':'plyser at det etter henstilling

fra Deutsche Lufthansa vil overta luftruten mellom Bdrlin og
Tden fra 1. desember. Da kravene til transforten på '4ien-
ruten er meget store, insker Lufthansa at den store Condor-
maskin skal brukcs på denne ruten.

LIItt 	 rinnland.

Zeesen Radio.
If31gc tallene for den finske utenrikshandel belbp den

finske eksport i de ti f3rste måneder av inne~ende år seg
til 7 235 000 000 finske mark, sammenlignet mcd bare 3 808 000 000
i samme tidsrom i fjor. I denne forbindelse er Finnlands han-
det med Tyskland av strste viktighet. I sin kommentar skriver
den finske avis "Kahl Parcti": "Oppgangen i handelen med Tysk-
land gjör opp for tapet av engelske og oversjn_ske markeder."

vvvvv VVTTV vvvvv
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5.nordmenn ddmt til: dddenfo'skutt..

4 andre iddmtstren flirlzelstreffer.

0.E.'18.00.
Den tyske krigsrett har dömt fölgende 5 nordmenn til

ddden 'for spionasje og svikefull hjelp tiI fienden":

Telegrefist Sigurd Johansen1 Oslo

Kjöbmann„ .Tdnnes Winther, Oslo

Direkt3r Rol,f Lea, Hövik

Advokat Harald Torsvik, Ålesund

Politikenstabel karl Eriksen, ,1esund.

Dommon cr eksekVert ved skyting tidlig idagmorges.

4 andre nordmenn soM har virket som medhjelpere for

de henrettede, er ddmt til fengselsstraffer på opptil 10 år.

Endel av de dimte har vwt i besiddelse av hemme-



lige radiosendere ogisendt fienden krigsviktige meldinger,

som truet å. skade•den tyske fordvarsmakt,-

. Andre har:vwt medlemmer avh:emmelige organisasjoner

for arr=gement av reiser til.England.

2 nordmenn ble satt fri på pröve på grunn av bevi-

sets stilling.

. Meldingen ble,fdrst gitt over svensk radio kl. 13.00,
men det ble ikke opplyst at doMmene var eksekvert,

Rettskrivingen'av 1938 avldst av en n .

O.R. 21.00.
Nye rettskrivingsregler til'avlbsning av rettskri-

vingen av 1938 er nå ferdig utarbeidet av "Kultur og Folke-
opplysningsdepartementet".

Ved en pressekonferranse iformiddag redegjorde "mi-
nister" Lunde for den. nye rettbkriving og betegnet den gam-
le som en missvekst .og et arbeid, Han 'opplyste
at den vilde bli gjort obligatorisk i forvningen og sko-
lone såsnart ordbökene forelå'ferdige.,Dette vilde antage-
lig skje i mars måned.

Om den nye:rettskrivingd formål Uttalte Lunde at
det var å skape et högnorsk, hbVisk språk.'
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Oslo-evisene om nnti-kommintern-mbtet.

O.R. 11.15.
I forbinnelå0 mod anti-kommintern-mötc't i Bcrlin skri-

ver Pritt Folk bl.a. nt Norge ikke beh3ver å slå öyneno ned
nr det engåi å he gjort en innsets i kempen mot bolsjcvis-
mon. Avisen minner hor om Quislings klarsyn etternt 11.Pn kom
tilbnke fra Sovjettsemve1det.

O.R. 21.00.
Dngbladet skriver at fornye1sen ev enti-kommintern-

pekten cr en begivenhet av stor rekkevidde.
Norges Handels- og Sjbfertidende understreker kom-

munistenes larberiske tyrreni

-;uislingsbok: "Russlendog Vi" i n utgave.

O.R. 12.00 på tysk.
Vidkun (),uis1ings bok: "Russlend og Vi" forelig,ger nå

i ny utseve. Den vil ost utkomme i tysk oversettelse i den
imeste framtid.

Strengere kontro11 mod blondingen.

O.R. 21.00.
Luftvernsjefen for Oslo og Aker meddeler:
Kondingen i kontorer og forretninger.blir stadig

opphevet for tidlig, t innskjerpcs derfor at blending
skal finne s-ted fra selnedgang til soloppgang. Tidene
står deglig i nvisune. Hvis det i framtiden ikke blir
tett noc honsyn til denne advarsel vil det medförc de
strengeste forholdsregler.

Den Naglonale Seene i Bergen flyttertilbeke til emle loknler.

O.R. 18.15,
Den Nesaale Scene flytter ikvold tilbeke til sitt

gemle lokale pa Engen i Bergen.
Bygningen ble som 1*.,ndt truffet nv en bombe eller en

luftverngrennt under et engelsk bombeengrep ifjor og ble en-
dul skndet. S3rlig gikk det ut over vestibulon og pPrtict in-
nenfor.

Dot ble vcdtatt å gå til en restaurering samtidig mcd
rep:tresjon og idag står tentret ferdig i ny skikkelse.
Omkostningone or kommet på ca.,300.000 kr. som fbrbvrig stem-
mer så noenlunne mcd arkitekt Schaus ovorslag. Dc er bestritt
vcd'skedet ksten, som var på 195.000 kr. minus de venlige
t-kster, vcd en bevilling på 25.000 kr. fra Bergens kommune,
Ct stetstilskudd på 50.000 kr. og en gave fra Bergens Spare-
bank på 25.000 kr.

Interiöret er nå blitt betydelig vRkrere, forteller
vereordfreren i Bergen, hr. Strdel, under program-



posten "Aktuelt" i Oslo redio. Vestibulon virker h25yere
cnn för mulions vod envendelsen ev hvitt mermor og hvit-
gult puss. På den ene side finner men "en större

(FortsPtt).

iosendinger onsdar7U-nov. 
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Den Nas'onale Scene i Bergen 


(Fortsatt)
bilettluke og på den andre en bar. Statuen av JohannesBrun er
fjernet og trappearrangeMentet virker derfor mere imponerende.
Innenfor finner man .enrumMelig garderobe:

I selve•teatersalen har man fjernet• losjeradene på siden
og dermed skapt en vesentlig roligere virkning. Også akustik-
ken har tjent ved forandringen. Antall sittep1asser blir imid-
lertid mindre enn fr, og det vil ,ikke bli ståplasser.

Selve restaurantener praktisk talt uforandret. Disken
er dog trukket inn i veggen.

Varaordf(3rer Stördal opplyste tilslutt at også 1ys-
utstyret var blitt betydelig fOrbedret.

Julemessen i H,indtverkerenåp

O.R. 18.20.
Den tradisjonelle julemesse i 5ndverkeren i Oslo ble

åpnet iformidd2.g. Fru Hanna Stub står for arrangementet og fru
Dagny Bjornerå er messens sekret-er.

I et intervue i Oslo radio under programposten "Vorden
og Vi" opplyste fru Bjornerå at det iår var adg:Ing for alle
til å kjöpe en kl-3sgjenst_nd uten klipp til tross for rasjo-
neringen. Man måtte dog bringe sitt klskort med for kontrol-
lens skyld.

Messen vil bli holdt åpen til og mcd dcn 3 december.

Dergensto7et kjörer inn i en renflokk.

D.R. 11.30.
Få Bergensbanen i =heten av Haugastöl kjörte tcbget

forleden inn i en renflokk på oa.1000 dyr. 26 ble drept.

Scismografen i Bergen reistrerer voldsomt jordskjelv.

O.R. 21.00.
Seismografen i Bevgen registrerte igår et meget kraftig

jordskjelv som begynte 20.07 igr kvold. Etter kurvene å döm-
me tror man at sentret for jordskjelvet må ha ligget i Ana-
tolia i Tyrkia. Hvis det har truffet bebodde områder må det
ha v-3rt anrettet betydelig 3deleggelser. Det var megot kraf-
tigcre cnn dot tidligere jordskjelv i de trakter.

Også andre seismografer har notert de samme'rystelser.

Mysteri  omkring  et svensk tan ski .

S.L. 22.00.
Det har en tid g'Itt ry'kter om at det er tappet olje

fl et skip som nå ligger i en svensk hr:vn.
Industrikommisjonen har undersökt forholdet og funnet

at ryktet ikke inneb'erer riktighet.
Oljen kom fra Oslo, og skipet Vfl,rchrtret for en

tysk havn.
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Fiskerimeldinger.

O.R. 12.15,
Sildefisket:
Om fisket i de s3r1igc distrikter moldesy det fra Hau-

gesund at det er kastet 40 hl. i 51je i Onarheim. Fra Bergen
meldes at det Cr kastet 200 hl. mussa i Eikefjord.

I Linesfjorden i Wr-Trjndelag er det knstet 300 hl.
MUSSP og i Bransfjorden er det kastet 200 hl. sm4sild. Doss-
ueten er dct satt ot lite steng på 80 hl. bl'andingssild i
Stj3rna.

iTordpå meldes det om f2.ngster på mellom 300 og 1000 hl.
i Repparfjord, mellom 50 og 200 hl. i Xafjord og opptil 300 hl.
blandingsild i Gildesk41. I Eidsfjord or det satt i det hele
11 1J.ndnotsteng.

Barolk- og kystfiske:
I Alcsundsdistriktet var fisket ganske bra i forrige

ukc. Det ble som för t2tt mest hyse, men også betydelig P,v de
andre fiskesorter.

Tilleggskundgj3rin£ om kraftforrasjoneringen. 


O.R. 12.20.
"Forsyningsdepartementet" har idag utsondt en tilloggs-

kundgjöring om bestemmelsene for kreftforrasjonering.
Kundgj3ringon er kommet for 4 rydde av veien visse

missforståelser som st:dig har gjort seg gjeldende. Således
b3r man f.eks. merke seg at tilleggsrsjonene for avlspur-
ker cr cnungsr_sjoner.

De nwmere enkeltheter vil bli offentliggjort
bruksmeldingen imorgen.

Priseentralens Landsoversikt.

.0.R 12.20.
Treskingen or nå stort sett undagjort over hcle landet.

Xvaliteten på kornet har vist seg 4 v:ere bedre enn ventet
selv i Nordland.

Det h'ar wert ideelle v3rforhold for tömmerhugsten på
Vestlandet siste uke, mcn plöyningen har det ikke vert mulig
4 ta opp igjen. Bare p4 Sörl 'ndot og i Rogaland har det vert
mulig a pl3ye noc st3rre.

Angående stråformarkedot her dette vist on viss bcd-
ring i Oslo sistc uke. Situasjonen kan kanskje ikke betegnes
som lys, men det cr kommet noe 12,53T og ikke s4 rent lite halm.

På potetmarkedet or det opptellingen som interesse-
rer mest for tiden. Enkelte herrede±. er blitt p4lagt å leve-
re g,nske store mengder, •og man ventor derfor tilfl5rsle-



ne til byenc vil bedre seg betr-Iktelig. Foruten med jern-
b:me transporterer man nå også med busser.

(Fortstt)
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Prisocntr  lcns L-ndoversikt.

(Fortsatt)..
Kålslagene domincrer for5vrig i Oslo tilfdrslene på

grdnnsPksmrkedet. Det kommcr sledes mindre purre enn vanlig
og kwpt med gu1er3tter. Tomatene må man regne scg ferdig mcd.
Sellerien er av god kvalitet.

I Dergen er grdnnsukstilganen langt fra tilstrekkelig.
Det kommer fremdeles ikke sa verst mcd cpler til Oslo.

Nedslaktingen scr ennå ikke ut til å. hP Pvtatt noc
lig, mcn man venter en viss nedgang i den n=este fremtid.
Av hest blir det tilf5rt endel fra Danmark og Sverige. Kvali-
teten på sau og lam er god og tilgangen jevn. Kalv cr det kom-
met mor RV enn fdr men riktig fin gjdkalv or en sjeldenhet.
Også grisetilfdrslene til Oslo i siste uke var bedre enn i uken
far. Noon mengder kommer dog ikke og alt ialt når ikke tilgarffln
opp i mer enn 10% av den normale.

Situasjonen med hensyn til melk er ikke blitt noe ly-
sere i den senore tid. Transportforholdene har nok skapt man-
ge vmskeligheter, men nedslaktingen har også spilt stor rolle.

På eggmPrkedet er tilfdrslene ytterst lite tilfreM;-
stillende. Selv ikke danske-egg kan man regne med stort lcnger
sclv om cksportkvoton ennå ikke er opphört. Danskene trenger
eggene sclv.

På livdyrmarkedet cr det ikke inntrått noen srlige
for-ndringer. Det ti.lf3res endol ddlakuer, men handelen
er treg over hcle landet. Også smågrisene går langsomt unda
bl.a. på grunn av forvanskelighetene, og de selges flere
steder 1-ngt under maksimPlprisene.

Priscentralen har fastsatt nye m.ksimalpriser på
honning.

Det har wert holdt ondel reveutstillinger i det sis-
te mcd ganske godt bes5k. Sriig etter prima tisper har
etterspdrselen v3rt stor.

T.erv-rsel.

S.R. 22.00.

Vestkysten og
Winernområdet:

S3ndre NorrLmds
Fjelltrakter:

Nordre Norrlands
Fjelltri,cter:

Frisk tiltagende bris. Stort sett
opiptoldsysr. UfOrandret temperptur.

Svak til frisk bris. Endol regn
natt sener-e -mcst pppholds=. Mildt.

Svak til frisk bris. Etterhånden noe
regn eller sludd. Temperatur om-
kring null.

Stormvarsel er utsendt for strekningen Strdmstad-Gbite-
borg:

Etterhånden sdr-vestlig kuling. Sign.P1 twatt".



6.

2.7 nov.  1941. • , Nr. 217. 	
Radlosen in er onsda 26- nov.

Nytt fra Dahm rk. 


D.R. 11.30.
Det er framkommet forslag om at militernekterlciren i

Gribskov, 'som man.i dyeblikket ikke har særlig bruk for, isto-
dot sk-,1 overdras arbeidstjeneston.

D.R. 20.50.
Delt eknske priskontroll har idag fastsatt maksimalpri-

ser på egg i engros.
FOT klasse A blir prisen 3.00 kr. pr. kg.

D.R. 20.50.
'Vejl'es,-eresborger, billedhuggeren Nils H:nsen Jacobsen,

cr idas avgått vect ddden.

Nytt fra Sverige. 


S,S.; I2.30.
.»Det svonske'dampskip (?Hettn) fra Högancs or gått på

en mine nord for Borkum i Tyskland og sunket. Mannskapet ble
reddet'men enkelte såret.:

Hotta v9r på ,(8700?) br. reg. tons og:tilhi5rte rederi-
aktiebolaget Tulaberg.

S.R. 19.00.
Den svenske brendsolskommisjon meddelor at det ikko

vil bli:noen koksferie ivinter.
Ifjorvar det arrangert.en slik koksferie ved skolene.

D.R. 20.50. ,
Frisindexen i Sverige steg siste måned med 1.5% til

137.1

S.R. 22.00.
Det svensko."kyrkomdte" ble hdytidelig avsluttet idag

i mervw av kirkoministeren. Erkebiskop Eidem talte i Ridda/-
holmskyrkan, ,

S.R. 22.00.
Det cr vcdtatt i Svcrisc at alle milit-ere julereiser

og nyttgrsreiser skal skje på ?,ndre dager enn på dem da traf-
ikken vanligvis cr stdrst. Reisene kan finnes ted på vanlige
persontos;

Nytt fra Finnlan 


D.R. 20.50.
Helsinki skal det reises en ryttcrstatue av felt-

m-rsk_lk M?nnerhoim. Den vil a,ntsclig bli plassert foran
Riksdagsbygningen.

O.R.
Det finnske kommunike melder idag om artillerivirk-

somhet langs,holo.fronten.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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tt fra D-,nmark.

D.R. 17.35.
Den danske utenriksminister Scavenius har nedlagt en

krans på den ukjendte soldats grav i Derlin, melder D.N.B. Han
var ledsaet av den danske sendemann Mohr og andre av legasjo-
nens personale. En eresvakt presenterte gevær.

tt fra Sverige.

Lahti 07.45på finnsk.
Et forsbk på sabotasje ble oppdaP;et den 11 november på

en svensk flyeskole. Det var fingret med roret på tre av fly-
ene. Politiet arbeider med saken.

S.R. 18.57.
Skulle evakuering bli nt5dvendig i Sverige vil den first

og fremst komme til å gjelde barn inntil 15 år med deres midre,
og kvinner som venter barn innen 3 måneder. Barn uten filge
vil bli innlosjert i leirer og de ivrige privat. Myndighetene
anmoder om at det treffes alle forberedelser på forhånd av dem
evakueringsordren gjelder.

S.R. 19.00.
Fru Ellen Erickson er blitt valgt til president for

andra kammaren i den svenske riksdag.

tt fra Finnland.

Lahti 17.45på engelsk.
En representant for forsyningsdepartementet holdt for-

leden en tale i .Abo hvori han kom inn på matsituasjonen i
Finnland.

Han opplyste bl.a. at forholdet for korns vedkommende
fremdeles var alvorlig til tross for importen fra Tyskland.
Potetknappheten oversteg kornknappheten, men matfettsitun-
sonen var dog den verste. Fra nesto år av vil denne vare kun
bli tildelt barn og syke folk. Xj-bt finns det ennå endel av,
men forholdet vil komme til å forverre seg ut på våren. Ver-
dien av kjittktpongene vil bli redusert. Sukkertilfirslene
er forholdsvis gode, men såpe cr det lite av. Kafferasjonen
for december er på 250 gr., men dette blir siste gang man
vil kunno få kjipt ekte kaffe. Resultatet av den hjomlige
sukkerroch3st ligger 50% under den normale.

I jst-Karelen er det stor mangel på kl-er.

vvvvvv VVVVVVvvvvvv
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Lytteforheldene varHikke noo sr1ig gode fra kl. 18.00

og fra kl. 18.15 fellt Stavanger Radio helt bort. Kristiansmd

Radio kunne wåvidt hbres med lange me1lomrum men kunne ikke

oppfattes godt nok til at det kunne bll noen saMmenheng i

hvad som ble sendt. En programpost 1Wr$ts dog ut for å v3ere

en slags. pardldisk dialog om rykter.

Ny reimentsförer i 7de hirdreiment.

O.R, 11.15.
Etter at Sverre Tiedemenn Ruud har tatt avskjed som

ft3rer for 7de hirdregiment er Sverre Österdal blitt innsatt
som, ny regimentsft5rer i dette byeiment. Blandt talerne på
nWtet i ,denne nledning market :man seg Orvar Sther.

DrUkningsulykke i SkOlflord i  Lofoten. 


O.R, 11.15,
Fra Svolwar kommer melding om en tragisk druknings-

ulykko sem her krevet et menneSkeliv. To .brödre ve:r ute og
seilte i Skjelforden i en liten båt da denne kantret og den
ene av brödrene, IC:åre Myklebust druknet,

InGen alkohol til konfirmes9non.

O.R. 18.00.
"Kirkedepartementet" henstiller til foreldre som har

barn til konfirmasjon i år om sl3yfe all bruk av alkoholiske
drikker under feiringen av denne liytidelighet. Sok begrunnelso
oppgis at tiderne er så alvorlige at det sior seg solv et br-ik
PV .Å1koho1 for å feire en slik höytidelig anledning er i höjcste
grad melplasert.

N.S. mbte i Holmestrand.

O.R. 18,00.
Söndag förstkommende arrangeres et stort N.S. stovne

i Holmestrand hvor dagens hovedtalcr blir "minister" Fuglesang.
Det vil i denne forbinnelse også bli holdt enstor hirdmbnstrim.

Lylkesrognskuet i Vestfold fiser overskkdd.

0.R, 18.00.
Fylkesregnskapet ï Vestfold viser overskudd for iår.

Alle kommuner har betalt inn fylkesskatt,for siste termin med
vel 1.2 millioner kroner.
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Smån tt fra koro'e.

O.R. 18.00.
Pctetmölla i Larvik har nå begynt fabrtkasbenen av

s,gomal.

Fra Bjn.kelangen moldes at kornsalget til Statens
Kornforretning later til å bli större i Romeriksbygdene iår
enn ifjo. Hittil har Statens Kornforretning i disse bygder
kjöpt opp vel 800.000 kg. korn.

Bondeheftet•"Nowsk Blod" er nå _utkommet med sitt
tredje nummer. Heftet inneholder som-de to foregående meget
godt „artikkelstoff og det nevnes bl.a. en artikkel av Rolf
Jarmann om skogbruket.

Fiskerimeldin cr.

O.R. 12.15,
Om"sildefisket i s3ndre distrikter_det intet å melde.

Igår ble det i nordre distrikt- tatt onkIlte garnfangster
i idåfjord på 20 til 30 hl. I Ullsfjord er det fisket fra.
200 til 600 hl, ,Om sildefisket i Finnmark ew det lite "eller
intet å molde. Det samme gjelder för HelgelJnd og Nord -
Tröndelag.,

Om fet si1d og småsiIdfisket meldes at der sör for
Statt har vmrt fisket•en god del blandingsvare. i uka som
gikk. Ukefangsten ble således vel 20.000 hijepper.blandings-
vTre, Dessuten er det tatt mdel småfangster i Masfjorden
og i Engefjordon i Haugesundsdistriktet.

I Möre og Romsdal går det smått med fisket og i Sör-
Trt,ndelag ligger forholdene mindre bra tilrette for noe fiske.
Ukefangsten for hele fylket ble ca 7000 hl.

Fra Namsos meldes at ukefpngsten-tilfört byen var på
10.000 hl. Herav erl 1500 hl. solgt til hermetikk cg 8427
hl. til Sildoljefabrikker.

For de tre nordligste fylker. har fisket vmrt gan3ke bra
Mendet later do til at fetsilden cr i noe tilbakegang og små-
silden begynner a innta en bredere og bredere plass. I Finnmark
har fangstene-vmrt opptill 800 hl. 10.000 hl er levert til
sildoljefabrikker. DeltagelSen har dmidlertid ikke vmrt så
overveldende slik at fangstene er lave i forhold til Troms og
Nordlind.

L-ndbruksmoldin er.

O.R. 12.20.
Til Oslo har det i det siste vmrt liten tilförsel av

grönnsaker. Men enkelte slag har dog kommet inn rent over -
Laskende. Således k,un man av og til se på markedet enkelte
blomkål og cndel kålrot. Slike viktige s3ker som gulerot og
rödbeter cr det imidlertid sörgelig knapt med.

Kjött tilförselen har i siste uke vmrt endel mindre enn
ukp för. Såleds var det i denne uka bare vel 200 n_tuteslakt
og et lignende antall sau og lam. Litt bedre var det med gris
og dossuten slenger det merc hesteslakt. Imidlertid har
FollessLakteriet fått cndol skrotter hvornv en dol or blitt
fordelt til slakteforretningene i Oslo.
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Gartnerhald.ms Ukemelding. 


O.R. 12.30.
Til Oslo 'rar det i siste uke tilstrekkelig tilförsol

hedekål og kå._rot. Forlitc var dct av gulerötter og röd-
b,tc-. Tilförsolm av epler var liten mendet kommer vel for
stbrstedelen nv lo vanskelige transportforhold fra Vestlandet.
Pot(ter v-„r dot o(4yde1ig bedre med etter at Forsyningsnomda,
har gitt tillatelse for Oslo til •å rekvircre poteter fra
diEtriktenc. Rekrireringen foregår hozledsakelig fra Hedcmark
me!1 potctene er iårlig sortert.

Til Bergel har tilfbrselen av grönnsaker vmrt ytterst
krepp. Det har v)rt endel hodekål men rent for lite. Frukt

det vmrt brn med men det cr altfor lite og etterspörselen
cr enorm. Det ha- vmrt endel poteter og dot ventes stadig nye
')artier.

Til Krist.ansandsmarkedet har tilfrselen cv kål vmrt
knapp. GuIerötte- har det vmrt bra med men det begynner nå å
avta. Potettilfb'selen er totalt stoppet opp, men man håper
på en bedrirx i ir framtid.

Til "lesund har det vmrt rik tilförsel av kål og
gulerötter mens det har vært mindre med poteter. Tilförselen
,v epler har vmrt tålig bra.

Riisnes taler om terror mot N.S.

O.B. 21.00.
I sin tale i Verdenstcatret idag ga "minister" Riisnes

en utgreing oM forhoådene i Norge ideg. Han uttalte at den
texror som drives mot mcdlemmer av N.S. idag hovedsakelig
skriver seg fra bexmen i vårt gamle åndsliv. Det cr Wnderne
som fbrst og framst stiller seg side om side med den nye tids
menn og arbeider for gjenoppbyggingen av landet vårt. N.S.
innsats cr å drive lnndet inn i en stilling som passer for
det norske folk.

Skö tefunks"onmrerog dommeresk_11 utd nnes.

Norges Idrettsforbunds Sköyteavdeling moddeler at en av de
mangler som tidligere har gjort seg gjeldende i vår sköyte-
sport, nemlig mangelen på sköytedommere og funksjonmrer nå
skal bli effektivt hvhjulpet idet der i förste halvdel av
desember skal settes igang to kurser for utdannelse av sådanne.
Det fördte kursus som varer i dagene 6 og 7de. desember tar sikte
på å opplære dommere ved kunstlöp. Det ahnet kursus som er
hcnlagt til Hamar og finner sted i tiden 13de og 14de desember
skal opplmre funksjonmrer ved hurtiglöp.

Vanfreuke. 


I tiden lste til 8dc desember skal Norges Vanftirelag
settc igang en vanföreuke med bl.a salg av Vanföremerker som
sk.:1 koste 25 öre stykke. Inntekten sknl hovedsakelig gå til
å skaffe pleiewe og vanförehjem rundt omkring i landet. Vi har
idag ialt 14.000 Vanfbre i landet.

Revutstillin-en i Beren avsluttet ida .

Rovutstillingen ble idag avsluttet i Bergen. Det var platinP
og sölvrev som var utstillet og prenieprosenten ble omkring 60
for begge slag. Omsetningen var megot livlig.
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N tt fr. Sverig,e.

0..R. 18.00.
'Den Svenske-sendpnnn i Berlin her reist fre den tyske

hOvedsted fOr en kortere tid, meldes'fr-, Berlin.'I hnns frevmr
fungerer legnsjensråden ved den svenske ambassade i Berlin.

S,R. 1900.
' nrhendlingcne om eri ny avensk itaiiensk handelsavtale
istedetfor den sdm utlöper'i nå=ende periede skal begynne
Rom i de förste deger.

Det svenske Wde Kors skl sette igeng en riksinnsamling
til hjelp for de nordisker'broderfolk som har lidt under
krigen. I første rekke sknl det sendes hjelp til Finnlend men
det cr også meningen å sende hjelp,til krigslidte i Ngrge.

Stylene i dc stdrste svenske fngorgnnisasjoner hnr
rettet en henvendelse til elle sine medlemmer on å slutte opp
om den store årvicenhetsk-mpenje som i disse dager settes

ng åver hele Sverige for å oppmane til forsvnrsbcredskap.

Lnndbruksministeren har uterbeidet nye forslcg for å
sikre jordbrukets nrbeidskraft under militBrtnnkelåelse.

Det 24de svenske handelskamMer sbite Stockholm,fandt
sted idag under tilstedevwelse av kronprinsen og stntsministeren,
tv ting som ble behandlet var priskontrollen og formannen i
handelskammeret uttalte nt det M ikke kan horske tvil,on
nodvendigheten av en priskontroll. På den andre side ndvnrte
han mot en,eltfor streng kontroll som kunne virke kot sin
hensikt på produkgjonen.

S.R. 22.00. .
' Telcgrafverkets Radiobyrå meddeler at under den knmpanje

son nå pågår for å komme tillivs tyvlyttere er det i det siste
år behandlet over 2000 tilfeller hvor personer er blitt ilagt
böter for å hn hatt radioapprater uten licens.

Riksforeningen for Svcriges forsvnr holdt idag et stort ndte
i Stockholn hvor bl.n. utenriksminister Gunther talte. Han
berörte i sin tale ulike sider av Sveriges politikk og s_ et
'når alle dc forskjellie innerikspolitiske organisasjoncr
san-rbeidet ville man hn tilfredsstillelsen å vite at der
forcgår en rettferdig forvaltning-av Sveriges interesser i en
vanske1ig tid. Med hdnsyn til den kritikk som Sverige har w3rt
utsatt fdr når det gjelder utenrikspolitikken, nenlig at Sverifp
bere tenker på seg selv, så sa han at det er ganske naturlig at
et livskraftig og frihetselskcndY folk ivaretar sinc egne
interesser i fdrste rekke og det avenske folket krever i dette
tilfc1let at det gåes hardt og bestemt fram.

N tt frn Denmark.

D.R. 11.30.
Oppfrelsen av stålvc1severket i Frcdriksvern synes å

komme til å koste adskillig nere enn beregnet og det er fors1ått
nt bevillingen skal fdrhdycs fra 10 millioner til 15 millioner
kroner og nt staten skal tegne for  c?, million kroncr, ev
akstrabevillingen.
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ExttlraFinnland.

O.R. 11,15.
"Der Fuhre±" har sendt Finnlands president et

lykkönskinsatelcg= i anledning Pinnlands inntreden i Anti-
kominternpakten os uttalt sine varmestc önsker for Finnldnds
frantid. President Ryti har sendt et svartelegram hvori han
t2kker for de gode n'isker og önsker Tysk1Pnd Plt hell i fram-
t$den.

O.R. 18.00.
Det finske kommunikee meddeler on livlig Jrtilleri -

virksonhet på besge sider. P'‘ det sydlige avsnitt lv fronten
er et bolsjevikkisk ansrep blitt slått t-ilbake og flerc
russiske troppeavdelinger er blitt omrinset.

I anlednir4en 2 årsdagen for russernes angrep på
Finnlrnd vil det bli holdt et stort möte i Helsinki hvor man
venter at president Ryti vil avgi en viktig mrklpring on
Finnlflnds framtid.

'rmelding.

S.R. 29.15.
Vestkusten:, Moderat til frisk eller

tiltesende vind. Stort sett oppholds-
=. Ingentemperaturforandring.

Hele Norrlands F'elltrakter: Modor..it til frisk vind.
ikende til sterk vind i höyfjellet.
Noe regneller sludd med lavere
temperPtur,

vvvvv VVVVV vvvvv
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RadioEJendinger torsda 27. november 1941. Fortroli .

fra Norze.

O.R. 06.30. På tysk.
Nasjonalteatret hadde igåT kveld premiere på Johan Boyers

skuespill • 	 (Navn kunne ikke oppiattes). "Minister" Lunde
og andre "fremstående" personligheter vax tilstede.

D.R. 11.30.
"Minister" Lunde fortalte igår ved en pressekonferanse

at en ny rettskrivning er blitt utarbeidet for Norge. Det er
ennå ikko bestemt når den skal settes ikfaft, men den vil
bli tvunget for alle offentlige kontorer, pressen, skolene
og i officiefl oversettelse tLl norsk.

Nytt fra Sveri e.

Budapest 23.00. P. ungarsk.
Den ungarske forening i Svorige holdt idagsitt store

höstmUte i Stockholm. Forbu4dets leder, John Looz, holdt et
foredrag hvoretter det ble framvist en film. Lederen for
Stockholms Opera holdt et forcdrag om sine begivenheter i
Ungarn hvoretter en ungarsk film ble framvist.

O.R. 06.30. På tysk.
Det svenske skip "Hedda" er sunket etter å ha stött på

en minc. Mannskapet ble reddet.

.17 tt fra Danmark.

NBOS Doston 15.00. Iå engelsk.
"Degens Nyheter" melder ideg om uroligheter i Kjöpenhawn

som protest mot Danmarks tilslutning til "Antikominternpakten".
Det heter videre i meldingen at politiet ved en anledning
mått åpne ild mot demonstrantene og arresterte ca 40 personer
vcd on annen. Demonstrantene ropte "Ncd med Scavenius" "Ned med
forderen" Den förste demonstrasjon fandt sted kl. 2 om etter-
middagen tirsdag. Hundrevis av studenter samlet seg foran slottet
og hörte på en tale av en ung teolog. Politict arrestertc talcren
og studentene spredte seg etter å he sunget kongcsangen, bare
for å samlcs itjen til en ny massedemosntrasjon

Andre mennoskemengder samlet scg foran den tyske over-
kommandos hovedkvarter og sang "Tipper_try". Den danske konge
cr blitt en ennå större helt for sitt folk en noensinne fbr
for sin bestemte holdning mot undertegnelsen av pakten ft5r
tyskerne haddo tatt-bort en hemmelig kleusul som innbefattet
miliLr allianse mot Russland. Tyskerne hadde för issistert på
at alle de undertegnende stater skulle samle sine hwer for
ektiv tjeneste på den russiske front.'De hadde til syvende og sist
gått med på å moderere på denne klausul etter innstendig opp-
fordring fra kong Christian. Det var ikke för igår at det danske
folk fikk graie på at antikominternpakten var rettet mot Englend
og USA såvel som mot Russland. Dette faktum har vwt holdt skjult
for dot denske folk såvel som fra folk i de andre okkuperte land.
Det var imidlertid offentliggjort i Tyskland.

Fortsatt .
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N tt fra Danmarl. Fortsatt.

Ainerik2nske kortbngestesjoner bragte imidlertid dcnne
cwlysnin,2; i sine utsendinger igår. Förste gang dot ble forc—
slatt at Danmark skulle undertegne 1)-Ikten nektet kongen og
regjeringsm(,dlemmene. Press ,),g trusler blc benyttot fÖr danskene
til slutt gjkk mcd på å und2egne og da b2re pa botingelse at
kleuaien C),11 militr11iansc ble slöyfet.

Konen 11,-dde protestert for lcnge siden mot undertegning
av p2,kten og ved en alledning truet mcd å abdisere hvis klausulon
om mobilisering av dc drisko styrker mot RusslInd ikke ble
fjc:rn:A

vvvvv VVVVV vvvvv
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Forordning om matsituaslonen o3 matfordelingen,

Denne forordning ble lest opp sOm f3rste del av nyhets-
sendingen klokka 21. Dessverre var lytteforholdene på det
tidspunkt så dårlige at det var helt umulig å få tak på den.

Men så vidt vi kunne forstå av de korte 3yeblikk hallo-
mannen "rakk fram" behandlet den matsituasjonen og matfordel-
ingen i Norge. Inniedningen til forordningen var visstnok
et angrep på den ökonomiske politikk som tidligere var fört i
landet. Den hadde utlevert b3ndene og fiskerne som var
bærerne av det norske r=ingsliv, til 3konomisk ruin.

Deretter fortsatte forordningen'visstnok med at "takket
va3re den ordning som var blitt gjennomfrt her i landet i
den senere tid, var det mat nok i Norge, og det var heller
ingen grunn til å frykte at det ikke skulle fortsette å være
detV

Til slutt hadde vi fnelsen av at det fulgte en rekke
paragrafer.

Forordningen var undertegnet av Terboven.

Hypermoderne sportshall i Oslo.

O.R.11.15.
Planer til en hypermoderne sportshall i Oslo foreligger

nå ferdige. Hallen vil romme 15 000 tilskuere, og den vil
gi anledning til å dyrke alle sportsgrener. Den kommer an-
tagelis til bli bygget i Vika, på det arealet som begrenses
av Ruselökkveien, Munkedamsveien, Engensgate og . . ?. .
Arbeidet vil bli satt i 3ans så snart byggematerialet fore-
ligger.

Den norske legion tar fotografiuparater og skrivemaskiner.

O.R.21.00.
Den norkke legion meddeler: Den som har filmruller,

fotografiapparater, helst "Leika" eller (det ble nevnt et merke
til), og xeiseskrivemaskiner bedes omgående å henvende seg
til Legionens kontox (adresse og telefonnummer oppgitt). Det
vil bli betalt full.pris for materialet.

Hy politipresident i Bergen.

O.R.18.00.
Politimester i Drammen, Bjarne Berg, er utnevnt til

politipresident i Bersen. Den nyc politipresidenten fun-
gerer for tiden også som ordfiJrer i Drammen.

Kr. 700 000,- innsamlet til Nas'onalhjelpen i Oslo i november.

O.R.21.00,
Pengeinnsamlingen til Nasjonalhjelpens store hjelpearbeid

har i Oslo passert kr. 700 000,- og det bare for november.
Dette er et talende bevis på ddn store tilslutning som Nasjo-
nalhjelpen kan glede seg over.
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Fiskerimeldin (Meget

Fra HaugesUnd meldes det onifangster.på-1000 skjer,per
blandingssild.

Fra Bergen, Ilesund og Uthaug foreligger det ingen meld-
inger.

Nordre distrikt:
I Borlsfjord er det gjort snurpefangster på 400 hl, sild.

Kåfjord „er det på garnfisket tatt opp 20 hl. Fra Ranen
meldes det om snurpefangster på 500.hl.

Fet- og småsildfisket siste uke:
I "roms har det wert drevet fiske i en rekke.fjorder.

Det.meste av fisket har fåregått ved snurping. . I Eidsfjord
er. det tatt 450 hl. på garn, I Malangen herred har ukefangs-
ten vært 2100 hl. Og i Björkby har ukofangsten vært 800 hl.

. .

Landbruksmelding'..-

Angående transporttillatelse for forsendelse av potetor
fra et fylke til et annet fylke: Som alminnelig regel gjel-
der at transporttillatelse vil bli gitt for det kvantum po-
teter som cr anvist av fylkesforsyningsnemndene. Det inn-
skjerpes at de-ter forbudt å motta .potetsendinger fra et annet
fylke hvis ikke transporttillatelse er blitt innhentet.

Det kommer ganske bra med poteter til Oslo og andre byer
om dagen, men knappheten synes likevel ikke å være helt opp-
hevet. Dessuten kommer det også en del grönnsaker.

I går kom det ganske bra med ifilesk til Oslo. Det kom
-iSåledeå 81 slakt til-kentr011en. Dessuten kom det en del
Sau'og låm såmt litt kalv.

To avlinger i LJpet av en sommer.

• O.R.18.00.
I Sandar er dct flere böhder som har fått te avlinger av

jorda i år. Som ct eksempel meldes det om en bonde som slo
hiyet tidlig på sommeren og så sådde kålrot på det samme styk-
ket. Han forteller nå at han er fornUyd både med höy- og
kålavlingen.

"Vår aktuelle sending." 


Oslo Radio har nå begynt å kalle programmet mellom klokka
18.15 og 19.00 for "Vår aktuelle sending."
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Oslo Radio vil morgen  offentliggjlre et åpent brev til

Trygve Lie, 


Ikke mindre enn tre ganger mellom klokka 18.15 og 19.00
sendte Oslo Radio i kveld fölgende melding:

"Vi minner om at vi i morgen i "Vår aktuelle sending"
vil offentliggjbre förste del av et åpentbrev fra tidligere
journalist Osvald Olsen, nå SS Schtitze, som er stilet til
hans tidligere partifelle Trygve Lie, Emigrantregjeringens
såkalte utenriksminister. Brevet er meget avsl3rende, og
resten vil f5lge framover."

S3r-Varan er herredstyre minnes . . .

O.R.18.00.
På mite i Sör-Varanger herredstyre i går minnet ordfdr-

eren om dem som var omkommet som ofre for de redselsfulle
engelske flyangrep på fredelig norsk skipsfart. Hele her-
redstyret sluttet seg til ordf3reren.

N.S.-mite i Holmestrand

O.R.18.00.
Wndag holdcr N.S. stort Wte i Holmescrand. "Minister"

Fuglesang dkal holde talen. Det blir også hirdoppmarsj.

En bygd på Vestlandet som atter reiser seg. 


O.R.18.45.
Bygda som hadde reist seg var Sandanger, og mannen som

fortalte om reisinga var Kringkastingens utsendte medarbeider.

Hensikten med besiket og talen var visstnok å få bevis
for hvordan en bygds industri fikk lov til å ligge nede i
det gamle samfunn fordi det ikke lönnet seg. Iallfall hadde
det vert tilfelle med Sandanger, hvor bygdens industri, en
ullVarefabrikk brente ned for ti år siden. Ette± brannen
ventet folk, som ventelig var, at fabrikken villb bli bygd
opp igjen, og at den ville bli gjort större og mer moderne.

Men slik gikk det ikke. De som stelte med den, fant det
ikke lnmende å bygge den op igjen. Og så gikk tida, mens
nocn arbeidere fant arbeid andre steder, og de andre kom på
forsorgen. Det var måten det foregikk på för i tida.

Men i elva rann vannet som för. Og mange er de som har
sett ned på det unyttede vann og bort på den unyttede fabrikk.
Så en dag kom arbeidet i gang, og i det siste året er den nye
fabrikken bygd ferdig. Og nettopp i disse dager er fabrikken
gang igjen, og nå svinger hjulene som f3r i Tysse. Den nye

fabrikken er bygd av en strbmpefahrikk i Bergen, og det er
strmper den skal lage i begynnelsen.

(Fortsatt.)
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En bygd på Vestlandet . . .  (forteatt.)

Men det er meningen at den senere akal utvides til å omfatte
spinneri m. m.

Men det viktigste er at folket i bygda har fått tabrik-
ken sin tilbake etter ti års ventetid.. Det er en fabrikk
med'hjula i gang som skaper levevilkår. i "Tysse og .lignende
strndsteder. Folk sernå jula i mte,med glede, for nå er
hjula i gang igjen -for dem, og det betyr en bedre jul.

På marsj  mot  fremtiden.

O.R.19.00.
Heller ikke i dag var lytteforheldene bra under Oslo

,Radios:nye'faSte.fredagsprogram; "På marsj rot fremtiden." Det
er derfo/ bare bruddstykker vi kan

Programmet begynte med "Heil og w.Æ31." etterfulgt av et
sangkor.

Deretter annonserte hallomannen: "QUisling har sagt", og
så fikk vi plutselig höre Quislings stemme:

Europa har i dag bare to alternativer: undergang gjen-
nom kommunismen eller utbredelse av den uuropeiske kultur
gjennom landevinninger. Russland og Europa kan ikke i lengden
skilles. Sp3rsmåret er derfor om Russland eller Europa skal
vinne. Det er det kampen står om.

Noe mer hadde ikke uislingå si.

Eter litt mere sang og musikk ble vi fortalt at småhird-
en fra Kongsberg var på besök i Oslo, og. at den samme småhird
hadde v-2rt så elskverdig å komme og spille en av sine sketsjer
for oss. Sketsjen het: "Livet i en jössingfamilie", og beg-
ynte med en vise sunget av•noen meget unge pikestemmer. Det
'eneste vi kunne oppfatte av visa var: "Hirde meg her og hir-
de meg der" som ble gjentatt flerd ganger.

Etter visa fulgte en samtale.på rim mellom to piker som
etter stemmene å d3mme dkke kunne være mer enn en 8 - 10 år
gamle. Disse unge forledede barn begynte med å snakke om
demokratiet, eller: "Og dette var det man kalte demokrati."

Fra demokratiet gikk de over til å tale om föreren.
Vi fikk tak i fblgende stubber fra slutten av dialogen:

"R-irer, farer, jeg Iiker ordet,
det lyder mektig som bank i bordet.
- - -

men en riktig frer for vårt folk,
,det var ikke Håkon, den lange svolk."

(Fortsatt.).
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På marsj . . . (fortsatt.)

Her fulgte en kort taIe av en mnnn som "for å im3tekom-
me et önske ville fortelle om N.S.'s utvikling":

Den 16, mai 1933 ble partiet sfiftet, og den 17. mai
det samme år stod tre studenter på Karl Johan med en plakat:
"Meld Dem inn i Nasjonal Samling". Mange mennesker ble in-
dignert av dette syn.

Det vrimlet av nasjonale farger, men ellers var folket
opptatt med å drikke og med å skafe seg plass på restaurante-
ne. Likevel ble det tegnet 58 medlemmer i Oslo denne dag,
senere kom det mange flere.

Partiets f3rste pionerere var alltid på ferde. Plakater
skulle settes opp, lag os propaganda organiseres. Det var
unge norske menn og,kvinner som frivillig påtok seg dette
arbeid. En og annen spennende opplevelse hadde vi h.ok. Det
var nok av dem som ble fornermet over vår virksomhet.

Etter hvert ble asitaajonsarbeidet også fört utenom
Oslo. Snar drog vi til Drammen, snart til Hamar og andre
provinsbyer.

august 1933 startet vi vår ungdomsfylking. Student-
gruppen ble stiftet i september og fikk straks over 200 med-
lemmer og ble dermed den.saterkese nasjonale studentgruppe
ved Universitetet. Etter som organisasjonen vokste, forstod
vi sart at vi måtte ha et ordensvern, og i november 1933fikk
vi den förste hird.

Musker dere Trondheim og Stiklestad i 1934? Det varslet
kenskje noe nytt likevel, tenkte sikkert mange. Husker dere
Rosaland og•Stavanger som var våre sterkeste borger den gang.
Og husker dere riksmöteno bå-Hamar og i Oslohver föreren var
tilstede? "Vi skal seire," sa vi, og vi holder ord.

Slekt og venner forstod oss ikke alltid, men föreren
talte til oss og talte slik at vi husket det. Husker dere
hans tale i 1936? Da trådte han fram som den eneste norske
politiker av internasjonalt format.

Siste delen av programmet-ver en tale om.hva det vil si
å være revolusjona3r. Men nå var lytteforheldene blitt så
dårlige at vi ikke kunne oypfatte annet enn:

Det er det absolutte menneske SoM er revolusjomgr.

En som er revolusjonær, er en som er så glad i sitt
folk at han vil sette livat til fox det.



6.

29. nov. 1941. Nr. 216. Fortrolig.
RadiosendinPer jeda 2 . nov.

Innendörstrenin en er begynt. 


Vi fikk en reportasje fra Turnhallen ..hvor "innendörs-
tren±ngenforegår med Iiv og.lyst."

•Ftter at Storm Wrlie hadde fortalt 02S•0171 det somf'ore-
gikk inne i salen, ble As14örn Bye intervjuet. Herr•Bye
hadde ikke stort annet å si enn "ja" og "nei", Men'til blutt
fikk han tatt seg sammen til fölgende hele setning: "Så vidt
jeg forstår er idrettsinteressen i.jstfoll for.oppadgående

og det skulle bare mangle også."Og endelig fikk
Sörlie dratt ut av ham at interessen er större på landsbyg-
'da enn i byene,

Trener Silferstrand ble også intervjuet, men uttalte
seg bare om rene idrettsspbrsmål.

'Til .slutt fortaIte Storm Sörlie at Norgesmesterskapet
holdeslbrdag ogsöndag. Det er anmeldt 16 del-

tagere, hvilket er'meget godt - alle forhold tatt i betrakt-
ning.' ("Aktuelt.")

RestenaV "lWr tktuelle sending" var i dag: 


Kl. 18,25. En humorist±sk sending (Opplesning av
"vår gamle radiokjenning Arthur Krohn." Deretter litt lett
mUsikk.)

Kl.. 18.55 Besök på "Vern og velferdutstillingen"i
Hensikten med denne utstilling er å belyse hva som bör og
:kan gjtés for å fremme arbeidernes beskyttelse og sikker-

- het d'deres arbeid På fabrikker og lignende. ,

18.55. "Verden og vi", som i dag var om "Nyord-
ningen i China,"

Norske aviser i dag.

Avissitatene ble•lest opp4 11.15-nyhetene i dag, men
ltteforholdene vår allerede da Vanskelige, så vi kunne bare
fa tak på hva de handlet om.

"Aftenposten" skriver i sin leder i dag at det kreves
noe for å bli kalt norsk i dag. Det kreves solidaritet. Det
vil både emigrantene.i London ogde emigranter Som går'om-
kring her hjemme og nyter den mat som andre skaffer til veie,
snart få föle.

"Fritt Folk" fc.stslår i dag at Sverige er et sörgelig
eksempel når det gjelder kommunismen.
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Fortroliig

Nytt fra Sverige,

D.R.11.30.
Den svenske riksdags •o kamre skal ha mote både imoxSen

og söndag. Det meddeles at mdtene ikke er foxanlediget av
den utenrikspolitiske situasjon.

Foruten det som ble gjengitt i går sa utenriksminister
Gtnther i sin tale i går:

Det er en skuffelse at så mange innen den svenske in-
telligens har miste hodet og har villet få Sve±ige inn i
stormaktskrigen uten tanke på de svenske interesser. Den
svenske regjering vil aldri la seg rive med av disse. Den
vil fbre en svensk, en koldbledig, ja en egoistisk pulitikk
for Sverige og Norden.

, S,R.12.30.
Den svenske xegjering har i dag bevilget 5 mill, kr, til

LivsmedelkommiSjonen til innkjdp og laring av levnetsmidler.

D.R17.35.
I löpet av sommeren og hbsten har 27 svensker falt på

fronten i Finnland.

D.R.20.50.
Fra og med mandag vil all oppvarming med elektrisitet

bli forbudt i Syd- og Mellom-Sverige. Unntatt fra forbudet
er vwelser som ikke kån oppvarmes på annen måte.

D.R.20.40,
Det svenske röde kors har begynt en innsamling for fins-

ke krigsinvalider og for ne5dlidende barn i de nordiske land.

S.R.22.00.
Kommuneskatten i Göteborg for neste år blir 12,55 prosent.

S.R.22.00.
Svenska Gångforbundet har på möte i dag valgt John Holm-

berg, Halmstad, til ny ordförer. Av forbundets arbeidspro-



gram framgår det at man skal forske å få istand en lands-
kamp med Iyskland, en med Danmark og muligens to med Sveis.

N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
I "Arbeidernes almanakk" fer 1942 har s.tatsminister

Stauning skrevet en artikkel om Norden  r2.4 og i fremtiden..
I artikkelen heter det blant annet:

Med Finnland i krig, med Norge under tysk ledelse, med
Danmark under tysk besettelse, med Island under amerikansk
besettelse og med Svcrige under forskjelligartede forhold kan
nordisk fremdid ikke vel.diskuteres. Dog er det i dag en
kjensgjerning at den nerdiske samh3righet, og det. nordiske
samarbeid må tas epp igjen etter krigén,

(Fortsatt.)
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N tt fra Danmark.

(Stauning -,fortsatt:)
Lenger Ut i artikkelen fortsetter statsministeren:-
Det har i den senere tid v rt snakk om hvilket ,land bör

bli det ledende i Norden etter krigen, pg Finn1and har'ofte
vært nevnt i den forbindelse. Men jeg personlig kan'som;
nordisk lederstat helst-tenke meg Sverige, .som er det folke-
rikeste og som har sin beliggenhet i sentrum av de nordiske
land,

.Hoa meg er det ingen tvil om fremtidens Norden: Den
nordiske:ånd, 6g det nordiske samarbeid nå gjenoppstå.
* * De, nordiske land er i dag avhengige av andre faktorer

enn de nordiske, men de er likevel fidelsesmessig avhengige
av de nordiske faktorer.

Det vil være en lykke for Norden om de nordiske land
igjen kan komme_sammen i frihet og utvikle sin nordiske for-
bindelse.

Statsministeren slutter ain artikkel med f31gende ord:
La den nordiske fölelse vokse i disse urolig tider.

Detkommer gjen en dag som kil kalle på de nordiske folk,
nordiske fölelser og nordisk vilje. .

D.R.11.30.
'Stor-Kbenhavns_kommunale melkeutvalg har fastsatt priser

på melk- og. flöte fra 1. desember. Prisene til produsenter
vil bli forhöyet m'ed 2 öre pr. liter. .

D.R.11.30.
Ilborg sementfabrikk har innbydt 110 finske barn fra

arbeidere i finske sementfrabrikker Tyve av bårna skal
innkvarteres på frafikkminister unnar Larsens gård på Jyl-
land og resten på Ilborg sementfabrikks feriehjem. &indag
kommer 44 av dem, og resten kommer den 4. desember.

D.R.11.30.
- På neste åra budsjett er det oppfört 1b- mill, kr til

byggingsutgifterpå Statsbanene.-

DÆ.11.30.
FæreSiske studenter i Köbenhavn vil fra neste år bli ut-

betalt kr. 200,- pr, måned som lån istedenfor Som'hittil kr.
175,-.

D.R.17.35.
Klokka 5.30 idagmorges merket man et kraftig jordskjel/

På Jylland, . Det Varte i to tre sekunder og ble etterfulgt
av lyn og torden og et'kraftig regndkyll.. Rystelsen var så
sterk at bi1der fa1t ned .fra veggene; og vindusrutene klirret.

Den siste veteran fra krigen i 1864, OVe Henning Jacob-
Hennings, ble. i dag begravet på Hennings kirkegård. Det ‘11.

ble blantannet nedlagt en krans fra Kongen,
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N tt fra Finnland.

O.R.18.00.
En finsk tropp har den 27. nov. gjort framstt5t mot

Murmanskbanen, Uten å ta hensyn til bolsjevikenes harde
motstand, trengte troppen helt fram til jernbanen og sprengte
en del av linja i lufta. Et sovjet-tog soin kom like etterPå,
gikk av,sporet.

V33rvarsel.

S.R.22.15,

Vestkusten og
WInernområdet

Hela Norrlands
fjelltrakter

Svak til frisk bris.
Ingen eller ubetydelig nedbör.
Kuldegrader i innlandet.

Moderat, bygig vind,
Enkelte regn eller snöbyger.
Tomperaturen litt under

vvvvv VVVVVV vvvvv
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Nytt fra Norge.

0.R.11.15.
Flere medlemmer av N.S.'s Ungdomsfylking har fått smrlig

gunstige betingelser for å studere tekniske fag i Tyskland.

Nytt fra Sverig

S.R.19.00.
En balong ble i går fanget i Båhuslen nmr Gv1e. Til

balongen var det festet flere hundre flyveskrifter som inne-
holdt teksten av taler av Roosevelt og Churehill på hollandsk.
En eksplosiv ladning var også festet til ballongen, men dpn
var delvis eksplodert. Saken er meldt til politiet og de
militare myndigheter.

S.R.19.00.
I forbindelde med den skade som med vilje er blitt gjort

på to fly på Flygeskolen i Jungbyhed, har sjefen for luftvåpen-
et forlangt at dverstkommanderende skal ordne det slik at tredje
del av krikinalloven (den militmre avdeling), paragraf 163, skal
kunne brukes i slike tilfeller. Ifdlge denne paragraf kan
dddsstraff benyttes.

S.R.22.00.
Fra Berlin meldes dt den svenske motorbåten "Uno" på

430 br. reg. tonn, som tiohörer A/B Bunkeroljor, Göteborg, er
krigsforlist. Et medlem av mannskapet ble drept, de andre er
velberget i tysk havn.

D.R.17.35.
Hittil har meu enn 4000 sv)anske frivillige meldt ser; til

Finnland. Av disse har ea. 1000 al=lerede reist til Finnland.
De fleste er med i kampene på H:ngdfronten. 27 svensker har i
ldpet av sommenren og hdsten falt på slagmarken i Finnland.

Lahti Radio.
Flere hundre sårede finske soldater ble sendt til Sverige

under Vinterkrigen. Forhandlinger pågår nå om igjen å sende
sårede soldater til Svcrige, og omkring 300 er innbydt. Svenske
universitetsstudenter holder på å arrangere for mottagelsen
av mange finske studenter som er blitt såret i krigen.

E/tt fra Pinnland.

D.E.17.35.
desemher kan det i Finnland bare kjöpes alminnelig kjdtt

for 24 FM, hvilket svarer til 2,40 danske kroner. Arbeidere
hardt kroppsrbeid vil få en ekstra rasjon til en verdi av
18 FM, 1,80 danske kroner.

Lahti Radio.
Forsyningsdepartementet meddeler at myndighetene for noen

dager siden fremdeles håpet å kunne kjbpe et lite kvantum smör
fra Sverige, hvis lagre av matfett er stdrre enn Finnlands. Men
at dette likevel ikke lot seg gjennomföre er årsaken til at
fettrasjonen måtte settes kraftig ned.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Xystruteskipet "Vindafjord" senket ved et- flyangrep.

O.R. 11.15 & 21.00.
Lt britisk bombefly av Hudson,-typen angrep igår ved

17-tiden kystruteskipet "Vindafjord" nord for Stavanger. Skipet
ble senket.

Såvidtjlian vetVar det 66 personer ombord hvorav bare
26 ble reddet.

Blandt de omkomne befandt seg derr fungerende kaptein
Magnus.01sen, styrmann BTerekvam, nrstemaskinist Jacob Sbmme,
Stavanger,, og 1osen,-samt av passasjerene. Fru Lava Håland,
g-.rdbruker Håland og frk. Hanna Andersen..

.1Windafjord" som er et ganske lite motorskip har i den
senere tid gått i ruten på XarmöY. Da det ble bombet lå rute-
skipet "alåteinen" like i i=heten og kom straks til hjelp.

De.tte skjendige og utrolig rå 'overfall har vakt en
voldsom forbitrelse i Stavanger, og flaggene ble overalt heist
på halv stang såsnart meddelelsen om senkingen var innlpet.
Fylkesmannen har sendt de omkomnes etterlatte 5000 kr. som et
försteI3idrag fra fylket.

Redselsdåden vil imidlertid kanskje bidra til å åpne
:53rnene på mange forblindede herhjemme. Endelig må det gå opp
for jssingene at man ikke kan vente seg noe godt fra den
andre biden av Nordsj3en.

De drepte fra "Vindafjord" roper på hevn, og de vil
bli hevnet.

Oslo-avisene om Terbovens "sociale matfordeliw,sfordrdning".

0.F. 11.15.
Aftenposten skriver idag i forbinnelse med Reichs-

kommisars nye sociale•matforde1insfOrordning at vi må w3re
oppmerksom på at vi ikke på noen måte er istand til åbrd-
fi oss selv, men at vi må sette vår lit til Tyskland.

Avisen kc)mmer deretter inn på de enkelte punkter i
forordningen og understreke± åt alle-som ikke vil yde•full
arbeidsinnsats må betraktes soM snyltere på samfundet. En-
hver har imidlertid valget om han vil vre med eller stå
utenfor.

Morgenbladet hevder at folordningen vil 131i mbtt
med sympati av hele det norske folk.

Birger •reidell ny direktir i 1\Torges Bzzrndkasse.

O.E. 11.15,
Til ny direkti.r i Norges Brandkasse etter

som er fallt for aldersgrensen, er innstillet "professor"
Birger Meidell.

NS får egen restaurant i Oslo. 


Q.R. 11.15.
11T har nå fått sin er;en restaurant i Oslo i Vic-

toria rett overfor Stortinget. Restauranten ble åpnet for
publikum idag.
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Fiskerimeldiner.

0,R. 12.15.
Om sildefisket i det söndre distrikt meldes det fra

Bergen at det ex kastet 200 hl. småsild ved Skjerjehavn og 100
hl. mussa i Masfjorden.

det nordre distrikt er det tatt snurpefangster i
Eidfjord, Rana og i Eidsvågen i Finnmark.

Fet- og småsildfisket har vart ganske bra forrige uke
i Eidfjord, Nesna og Salten. Også i Beiarfjorden har fikket
tatt ,seg opp igjen. I Helgeland er det forjvrig mest småsild
som fåes, men i Bd i Vesterålen foregår det fortsatt endel
fetsildfiske.

Fra Nord-Trdndelag meldes det at det har foregått sil-
de fiske i NamSosdistriktet forrige uke.

Landbruksmeldinger.

O.R.,12.20.
Også igår kom det jevnt• bra tilf3rsler til Oslo Kjött-

hall, men man må nå uvegerlig regne med tilbakegang framover.
Forrige.uke må betrektes som rekord.

Den gjdkalv som kommer må i virkelighSten henregnes
til betegnelsen rempling. Virkelig gjddde kalver ser, man ikke
mer.

Bedringen i potettilfdrslene til Oslo i siste uke
var nok dessverre rent forbigående. Idag var tilgangen bety-
lig dårligere igjen.

Også grjnnsaker er det stort sett knapt med, men
det kommer ellers ikke så lite epler..

Mangel å f'jskontrollörer i Vestfold.

O.R. 21.00.
Sekretaren i Vestfolds Landbruksråd har rettet en

. oppfordring til agronomer om å ta plass som fjöskontrolldrer.
Det er manel på kvalifiserte slike i fylket.

Lokale land- op. skogbruksmeldinger.

O.R. 18.00.
Styret i Trysilvassdragets tdmmerforening er for

tiden i Karlstad for 4 fjre forhandlinger med svenske flj-
tingsekSperter.

Skogoppsynsmannen i Berg ved Halden opplyser at det
er gjort store kulturarbeider og gr5ftinger i skogene i hans
distrikt.

Det har vart rikt sikfiske i Randsfjorden de siste
dager.

Sjefen for arbeidstjenesten i Vestfold har vart på
et besdk i Kjjndal i Tjdlling for å se på et vann som skal
törrlegges. Det er planer oppe om en arbeidstjenesteleir i
bygden.
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Lokalnytt,

0,R, 18.00.
Herredstyret i ivre Eiker har stillet 173.000 kr. til

rådighet for gjenoppbygging av Fiskum Kirke.

C.R. 18.00.
Gran kommune har a.tt opp arbeidet med planer for hus-

stellundervisning i folkeskolene i bygden.

O.R. 21.00.
Framnes mek, verksted i Sandefjord har opprettet et

bedriftskj5kken. Tiltaket skal ha vakt stor begeistring blandt
arbeiderne.

NS-nytt. 


O.R. 21.00.
''Minister" dx. Gu1b=d Lunde taler på Raufoss imorgen

sdndag kl. 7.30.

O.R. 18.00.
NS i Stor-0s10 arrangerer 30 nov. kl. 20.00 en stor

kammeratskapskveld i Stortingsgaten 20.

O.R. 11.15.
SS-Sehtitze Osvald Olsen som for tiden er på permisjon

i Norge, forteller at guttene i den norske legion får den bes-
te omtale av alle de kommer i berdring med.

O.R. 21.00.
Neste tyske ukerevy viser bl.a, en britisk konvoy som

blir angrepet'av tyske fjernkampfly. Man ser skip som blir
truffet like i blinken en p4minning for dem som ennå tror
p. den britiske propaganda.

Filmen viser også mange interessante billeder fra
dstfronten.

N tt fra Danmark.

O.R. 11.15.
Sekretren i Riksdagens samarbeidsutvalg har i for-

bibnelse med Danmarks undertegnelse av anti-kommintern-pak-
ten utsendt fdlgende erklm'ing:

Da• det i den siste tid har ått visse rykter spredd
av ondsinnede personer erklTeres hermed at den pakt mot kom-
munismen, som den danske utenriksminiser har undertegnet
med fullmakt fra konge og regjering og med Folketingets sam-
tykke gjennom dets samarbeidsutvalg, ikke inneholder noen
annen forpliktelse en dem som er offentliggjort i regjeringens
meddelelse.

O.R. 11.15.
Tidlig iformiddag merket man en sterk jordrystelse

Holstebro i Danmark.
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Nytt fra Danmark.

D.E. 11.30.
A/S Köbenhavns Sommertivoli hal utsendt sin 'rsberet-

ning for 1941. J“ita.11 besJkendc viser scs ha vTert1.720.000
o; overskuddet 485.000 kr. Bare 38 da er hadde man dårlig

D.R. 11.30.
Den danske kronprins er 25-års studenterjubilant til

nestc år.

D.R. 20.50. •
Dahsk E3de Kors feiret sin årsfest idag. Kronprinsen

var tilstede.

D.R. 17.35.
På Esbjers Fiskeriforenings generalforsamling isår ble

det vedtatt å sende en hilsen til kongen. Konsen har svart hjer-
telig på hilsenen.

D.R. 20.50.
Handelsminister Halfdan Henrichsen opplyste idag at

det vilde bli adgang til å få kj3pt 100 gr. ekstra kaffe til
jul. Hvis ens forretning ikke ha/ mer på lager vil man kunne
få kjöpt sukker istedet.

D.E. 20.50.
Gesandt v. Kotze, fullmektig for utonrikske anliggender

hos det tyske rikes befullmektige i Danmark, er avgått ved
döden.

Nytt fra Sverige. 


S.R. 19.00.
For neste lasjoneringsperiode vil kaffe-,tc- pg

kakaorasjonene bli dket noe i Svcrige. Til julen vil det
også bli adgang til tilleggsrasjoner for sukker og risgryn.
ror matfett er det bestemt at halvparten kan kunne kjöpes
i sWr os flJte, resten i margarin.

D.R. 11.30.
Nedslaktingen av kves i Sverise har nå kulminert.

Det slaktes for3vrig for lite i forhoid til forsituasjonen.

S.R. 19.00.
Riksdagen har bestemt at det skal utlegges et nytt

"folkelån" i Sverige.

S.R. 19.00.
Den nye tobakksskatt i Sverige vil medföre en gjen-

nomsnittlig forhöynins i prisene på sigarer med 6 öre og på
sigaretter med 3 öre.

S.R. 19.00.
Riksdagen er blitt forelagt et lovforslag om full-

makt for regjeringen til å rasjonere gas og elektrisk kraft.

S.R. 19.00.
Transporttakstene for ved er blitt forh3yet.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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N-At_fra D-nmark,

RF,J.L 22.00 pan dansk.
Over Rostonradioen ikveld t lte redaktgfren nv en dand

evis iNe York ogundte en hilsen til sine landsmenn. Om Sca-
vonius sa hen, at han sci,1 uisling var en forraedar.

D.R. 13.45.
Resjonene av saape, sukker, rugbiTid, hvetebl*, lçorn og

smør forblir uforandret i neste r-sjonertngsperiode - 1 1,1/4 -
o--51-ste den bnske handelsminister 11-1fdan Jlenrichsen i en talc
i r-dioen ikveid. Bestemmelsene for siktebr d hor man dog maet-
tct for-ndre noe.

' S-occinlkorterie for te og k,ffe her man dec,sverre vacrt
n dt til--a c-vskaffe. Le'grene er oppbrukt, og det har ikke lyk-
tcs*a- tilføre noc poa to aar.

Y_anufakturku,onger for barn under 15 aar vil bli utstedt
som fSr,d.v.s. til en verdi av 15 kr. pr. barn unvhengig av
foreldrencs inntekter. Etter 1 a.ril vil det bli utstedt kwon-
ger til 10 kroners verdi.

D.R. 20.50.
Fritz Olausen mcddelcr at hnn har forbudt medlemer ev

sitt aa deltai noensolqhelst slags gatedemonstrasjoner.
L"cdlemmene gedel seg naturligvis over D-2nmarks undertegnelse
av anti-kommintern-pakten, men vil adlydQ kongens wypfordring
om ro og orden.

Nvtt frr-

ROM2 12.00lea italicnsk.
Et lite svenskmotorskip er scnket i den Finnskc

Bukt, rieldes dct fra Stockhc-lm.

Loma
Dct svenske hnr orrestert 2 engelskmenn utenfor

hudiksvall. Dc heddc undslw-)et o,n sykkel fri sin internerings-
lcir.

S.R. 22.00.
Dcn svenske regjorina har frcmlagt ct forslag for Mkx-

dagen om bovillinger paa 3._5 mill, kr. til bygeing av militaor-
barekker, 1 mill. kr.-til innkjøp av altilleri og maalcapPara-

ter, 2.6 mill, kr, til bygging av tank-gcrasjer, 1.3 mill.
kr. til moderniscring av Stock:aolms havn, op, 1.3 mill, kr. til
utstyr for Skaraborgs og Vester-Gotlands rementer.

S.R.
Hastighetsgr-,nsen for lostebiler og busser er nedsatt

i bebyggede strk fra 50 til iC km. i timen, som et middel til
ac begrense forbruket av

Livsmedelkommisjonen meddeler at prisen paa egg vil bli
nedsatt fra den 1 desember.

Beslagleggelsen av lys oa--)hcves far den 1 des. Det finns
ikke nok for en almindclig omsetning. Julelys vil dog bli .1nd-
tett fra dennc bestemmelse.

Lelkeprisen vil bli forh9Siet fra den 1 des.
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Nvttfra Finnland.

Schenectady 16.30 paa finnsk.
Den finnske vicekonsul i New Orleans, A. J. HigEins, -

amerikansk borger - har trukket seg tilbake. Han har innlevett
sin avskjedssøknad til den finnske militaerattache og den finnske
sendemann i -ashington.

Han skriver b1.a.:
For meg som i mange aar har vaert en god venn av Finn-

land har det vaert meget varskelic aa ta dette skritt, men jeg
hapner at min sAnad vil vise hvor alvokligvi betrakter det
finnske folks fortsettelse av de militaere aktiviteter. Finn-
land tvinger oss til aa anse henne som vaar fiende, Som alli-
ert med Hitler er hun den s rst,- fare for demokratiet, og lan-
det vil ikke i noe tilfelle kunne oppnaa annet enn aa miste
sin selvstendighet.

Allouis 16.00. -laa tysk.
Finnland'har olntatt de di7domatiske forbinnelse de

facto med Kroatia.

Lahti 17.45Daa finnsk.
Den finnske utenriksminister 'itting vendte imiddags

tilbake til Helsinki med fly. I hans følge var den tyske sende-
mann v. Bllicher og legasjonsraad Hakkarainen.

Lahti 2105 Tiaa svensk.
Den finnske -)resident forela idag for regjeringen et

lovforslg om begrenaing i aksjese1ska-ers utbytte til 6 av
den investerte kanital.

Det er innført en skatt Daa fyrstikker mod 1 -,lenni pr.
stikkc.
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