
NYHETSOVERSIKT FRA SKAND RADIOST4SJONER.
ra

Regjeringens I.F.K. &:Hmrens Overkommando. 1.

1. oktobere1941. -Nri- Fortrbli .
a losen nper irs a se

Will B'örneb holder sitt f•erde radioforedrag.  

En land knn ikke vinne kri en.

Un ene s es inn i sine vinterklmr o får ikke skifte för til.
varen. 


Englands vaklende moral. 


O.R. 18.45.
Willy Björneby holdt ikveld sitt fjerde radioforedrag

om forholdene i England slik som h2n ser eller så dem.
Han begynte omtrent slik: " We cPn take it, pleier engelskmennene
å si, og det skal vmre sikkert at nu er de pent nödt til det,
Men det står ikke til å nekte at nervene begynner å slå klikk
nå etter to års sjokk og rystelser som det engelske folk har
måttet gjennomgå. Det kunne vi merke llcrode med det snmme
krigen begynte og evakueringen skulle settes igang. Dn viste
den engelske orgnnisnsjonsevne seg i all sin prakt. Hele
evakucringen blc en kjempefjcskoav rang og da den fiJrste
forskrekkelsen la seg viste det seg av over 80 % av de
evakuerte dro tilbake. De ville heller risikere å bli laget
til grynvelling hjemme i byene cnn å ln seg flytte til bedre
plasser.

Det var også et sjokk for de plutokrrtiske snobbene
se sine fine godser bli fyllt med bermen frn slumströkene i
byene. Da fikk vi til fulle se at Englands såkalte krigsmål
om sociel foXbedring overhode ikke har eksistert.

I det huset hvor jeg bodde opplevet vi et godt eksempel
på dette.Min venn hadde gått inn i hmren og husete frue hrdde
meldt seg som frivillig til å ta seg av de som kom fra byene.
Hun hndde fått den tvilsomme jobben med å avluse dem og hun
gikk til sitt arbeide bevebnet med sakser og kemikalier. Jeg
gjorde meg selv klar til å ta imot dem som skulle bo hoa oss.

utpådagen kom så endelig et forferdelig kvinnemenneske
klædt I filler og 1 sor med to sjitne, fmle unger. Lonen lot
til å vmrc meget syk så med pikens hjelp fikk vi henne i seng
og tok x.oss nv ungene. Hex oppdaget vi imidlertid rt den ene
av dem, en gutt, hadde slått til husets sönn med en stor stokk
slik at han b16'dde fra et stort sår i hodet. Da han imidlertid
senere knuste flere ruter og ddela blomsterbedene brast min
tålmodighet og jeg ga ham en god porsjon juling. Det oppdget jeg
dog snnrt vnr helt nyttelöst og jeft fikk fork1Pringen på
fenomenet dn moren fortalte ct hver dag når fnren kom hjem
frn arbeidet ble guttens syndregister for drgen lest opp og
etterpå fikk han så mye juling som han kunne orke og mere til.

Ja dette er altså brrneoppdragelsen i kulturinndet
England.

Disse mennesker kom frr Fulhnm i London og de skulle etter
beskrivelsen å dömme vmre forholdsvis brn mennesker. Men jeg

• reviderte min oppfatning d3 moren etter tre dprs forlöp kom
hjem drivende full. Tilslutt måtte vi söke om a få dem flyttet
til et nnnet hus og de kom d. til en enslig dame som hadde
butler og tre: fire tjenestepiker. Dngen etter sa hele tjener-
personalet bpp. Marerittet tok dog heldigvis slutt da faren en
dag troppet opp og hentot ein viv og sine to avkom hjem til
London.

Fortsntt.
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Det cr min viden em:disse ting som gjör at jeg kan si
som jeg sier: "England kan ldri vinne dennekrigen".

Tenk på hvor svekket landet er ay all den bombingen
som det har gjennomgått. Tenk på all-dehlarbeidsledigheten som
eksisterer. Husk på at hvpr eneste sjfartsby i EngIand_er
blitt systewtisk ddelagt av de tyske flyvere og alle disse
områder er sperret for befolkningen som nu lever i den stbrete-
clendighet uten levebröd. Det cr et meget alvorlig problem
for den engelske regjering. Jn, det er iaannhet fortvilte
tilstander som hersker i England nu. nta1let av drepte og
sårede er syimlende.. fl_t er nermest et eneste kabs'. Praktisk
tel hver en'este.større by er bombet ifiIler.1 qn by som
Birmingham er det ikke en eneste fabrikk 'igjen og Coventry med
alle sine motorverksteder er_helt utblettet. De tyske.angrepene
ip4.England har i sannhet vært forferdelige og hndde. jeg ikke.
bodd litt utenfor byen så hadde jeg ganske sikkert ikke sittet
her idng.

Jeg bodde ca 15 kilometer fra Glasgow da'det atore angtepet
på Clydeside ble utfört. Det var forferdelig å se på det sv-P,re
ildhavet etter de tyske bombene og sjokket av landminene var
om mulig ennu verre. Disse landminer er laget aV nllUminium og
veier c. 1000 kilo. De blir sluppet ned i sv3ere fallskjermer
og kommer:således dalende ned ganske langsomt. Hvor de treffer
eksploderer de med en slik krnft at alt som befihner seg i
en omkrets av 250 meter blir pulverisert og alt som heter
vindusruter blir blåst inn i flere kilometers omkrets. Dagen
etter gikk jeg en tur til byen for å se på skaden. Hver eneste
vindusrute langs hele-veien var smadret og veiene var overfylt
med redselslagne Mennesker  -SOM forsökte å komme vekk fra dette
helvede. I byen var .alt avåperret eg redningsmannskaper holdt
på å grave i rUinene etter.eventuelle- overlevende. Lik etter
lik i hundrevis ble gravet fram knust til ukjennelighet: Folk
i byeri var r-sende på regjeringen som hadde oppgitt antallet a v

döde til 500 mens det virkelige tall dreiet seg om ca 4000.:
'I Liverpool har de hatt det om mulig verre Alle'dokkene

cr totalt ödelagteetter tyskernes systematiake bombing av
Mersayside eg etter det store angrepet i mnier.praktisk taIt
hele centrum utslettet og ligner en örken. På ruinene ser man
en mengde plakater som forteller om de nye fbrretningsadresSer.
Det var ikke et SNu å seog—matforsyningen var helt brudt Sammen.

den gamle by Chester sa man nt:feltmnrskalk Göring
hadde tenkt å bb.der når England blir tatt og at denne byen
derfor ikkeakulle bombes. En dag koniimidlertid to landminer
dalene ned over byen. Den ene ble fanget av sökelysene og'ble
tilslutt truffet av antiltftskyta med det resUItat at alle
vindusruter i byen ble blåSt ut..

Det,ser alldeles håplöst ut med hensyn til kl?år i England
nu. Landet mangler alt mulig, liketil brendsel.'En lærerinne
fortalte meg at barna nu blir sydd inn i sine vinterklr bg at
de således.ikke får akifte för til vårenDet hbres utrolig ut
men det cr snnt hvert.eneste Ord. Der finnes'iEngland en
organisajon som'kal1er seg "The 4ssosintion to prevent crue1ty
aoainst det er nödvendig ha en slik organiaasjon
er vel et godt nok'bevis på hvordan forholdehe der. Nei, England
kan ikke vinne krigen. De'mangler fagarbeidere og dc får ikke
forsyninger nokk..

neste foredreg skal jeg fortelle litt om mine 16
måneder som sersjant i den engelske h7år.



3.

1. oktober 1941. Nr. 160. Fortrolic,
a losendinger tirada • so.

Englandshlelpen til Sov'et. Dröm oc virkeil het.

O.R. 18.20.
For vel en ukc siden hadde de i England den såkaltc

Sovjetuken. 'pningen av denne ukon var stort anlagt mcd store
overskrifter i avisene og radiorefeinter og greier og den
sovjetrussiske ambassad5rfrue kjörte selv den förste tank ut
av f.abrikken hvoretter det ver höytidelig döpning og tanken fikk
n.vnet Stalin. Dette foregikk sclvfölgclig under stort brask
og bram og til tonene av Internasjonalen. Videre ble det i
aviser og kringkasting mcddelt at dette berc var begynnelsen
til den store strdm av tanks som nu skulle bli sendt til Moskva.
Ja, seiren ver praktisk t-lt vunnet i öst, slik så det ut.

Det er bare et lite sp5rsmål som vi cr frekke nokk til
å stille. Hvilken vei skal alt dette sendes? Og hvordan skPl
det komme fram til Sovjet? Sovjets store svekhet har alltid
vært dets industri. Allerede under dc fbrste årene etter den
forrige krigen måtte Russland ty til Vestmaktene for hjelp og
det har ikke vært b_dre siden. Nu stiller srken seg ennu
venskelig da alle voier er stanset. Over Petsamo kan intet
komme og veien pver Vladivostok er 1-ng og besværlig og
dessuten står de japanske kanoner på vakt der. Tilbake er altså
.bare veien over Iran og her cr ikke do minste venskeligheter.
Det er ingen jernbaner over Kaukesus og veicne er dårlige slik
,at tankenc nokk må kjöre megot av strekningen ved egen hjelp.

Riktignok hnr man i Engl.rnd begynt å bygge egne gods-
vogner for denne transporten, men selv om men $er bort fra
Englends fantastiske evne til elltid å komme forsent så vil
denne hjelp under elle omstendigheter komme frem forsent
til å redde Sovjet.

Hvis nå tyskerne greier å te Rostok og Donnotområdet vil
jo en hver hjelp utenfra ki være avskåret. Ja, om disse områder
ikke blir crobret kan ikke den f5rste tank nå fram til sitt
bestemmelsessted för om tidligst et par måneder. 1ll transporten
må jo gå rundt Kap Horn og de siste degers swmeldinger om
senkingene utenfor Afrike forteller klarere enn noe annet om
effektivite±en a-7 denne hjelp. .

Slik ser altså bekgrunnen ut til dcnne stort enlegte
Sovjetuke. Plutokretene i Englend ser at befolkningen begynner
å spekulcre litt over tingene og da må de forsöke seg ned nye
propagandatrikks. Vi fikk besettelsen av Island og Svelbard og
myrderiene av verge35se kvinner og barn. Idag erit det eltså
de engelske arbeidere som skal beroliges og så settor pluto-
kretene opp en voldsom,kampanje for å avlede oppmerksomheten på
neder;agene i dst.

Verden & Vi.

O.R. 18.15,
I Verden & Vi fikk vi idag höre Storm Sörlie gi en liten

filmkronikk. Hen cr nettop kommet hjcm fr: en tur til Tyskland
og han fortalte litt om en tysk operettefilm som st=t kommer
til Norge. Filmen som han betegnet som en forfriskende evveksling
til de amerikanske innholdslöse f-rser handlet om en rik pappp
og hans sönn og ct stort magasin med mange pene damer og en
kjole som kommer på villspor. Altså "det samme innholdslöse
töyset"som i de demoraliserendc amerikanske farSer. Det ble også
sendt noen eksempler av filmen og de skuffet ikko i så måte.
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Report2sle_lrautstillinen Normannifolket.

O.R. 18.30.
Oslo Radio hadde idag to mann nede på utstillingen

Normannafolketog disse to fortalte da om hvad de så der.
De,gikk igennom de forskjellige utstillingshaller og beskrev
forskjellige ting. Den förste var portretthallen hvor det hang
billeder av store menn som Norge har fostret igjennom tiden.
Der var portretter av Olav Kvite, Gangerolf, LeivErikssbn
og alle våre konger igjennom tiden. I den historiske hall var
det billeder som viste forskjellige begivenheter i vår historie.

Deretter kom de inn i polarhallen hvor det var laget
til et slags model at en isbrken med små fjelltopper og isflak
og midt i all denne örkenaktigheten lå et lite skip og drev.
Et stykke oppe i luften hang et luftskip og dessuten var det
et flagg som var det flagget Rpald Amundsen alltid hadde med
seg på sine ferder. Dessuten var det selvfölgelig billeder av
Roald hmundsen og Sverdrup og flere andre polarforskere.
Hvorvidt det var noe billede av kommandörkaptein Riiser Larsen
skal vsre usagt. Dct ble iallfall ikke nevnt noe i den retning.

Det var også en sal som viste nordmennene som foregangs—
menn på hvalfangstens område og dessuten ver det utstilt en
model av Tordenskjolds gamle skute samt hans skibsdagbok og
korde. Dagboken var datert 15de november 1718, altså den
dagen da han ble drept.

I Kunsthallen fikk man se hvad Norge har utrettet på
kunstens området med Holbergs verker som begynnelse. Dessuten
var det utstilt verker av Ibsen og Bjbrnson og på toppen av alle
tronet alle tiders störste norske kunstner, Knut Hamsun. Om hem
kunne det ikke brukcs utrykk som var gode nokk. Det var også
utstilt en mengde malerier av norskc malere så som Dahl, Fernley
Tiedemann og Halvdan Egedius.

Viderevar det en hall hvor man fikk se hvordan Norge
har utnyttet sine muligheter som industriland og sjöfartsnasjon.
Her uttalte en av korrespondentene at han håpet den dag snart
mtte komme da våre sjbfolk snart kunne få komme hjem og fg noe
å si i Norge.

Hösttakkefest.i Oslo.
 11,/, 11.1.1 10.1..

O.R. 11.15.
Lörd,-g den 4de oktob r skal det på Universitctsplessen

i Oslo holdes et stort Wte i enledning den tyske höttt-kkefest.
M,3tets höydepunkt vil bli kl. 13.00 da rikskommis-sren for de
besatte områder, Terboven skal holde en tale.

Om lantin av ladesild til Randsflorden,

O.R. 11,15. — • .
Pre. Brandbu meldes at 'man nå arbeider med 4 omplante

ladesild'fra Mj.ösa til Randsfjorden. Man har godt håp om at
eksperimentet Skal lykkes men det står og faller med kvaliteten
av rognen.

S±orfeutstillin i Brandbu.

O.R. 1ILMO.
Statsutstillingen av storfe i Vestoppland holdes idag

i Brandbu.



5.

1. oktober 1941. Nr. 160. Fortroli .
Ra losen in er irs a . se

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Det har ikke være meldt noc om sildefisket på Vestlandet
Om fetsild og småsildfisket i Nordnorge meldes at det

har vært mindre godt i siste ukc. Forholdene har ligget mindre
godt tilrette for fisket og til Tromsbysund og Troxwby by er
det bare kommet inn små garnfanster som cr saltet.

Det har vært noen drivgarnsfangster men ikke mye og
f-nggtene har ligget fra 0 til 50 kasser i Eidsfjord. Til
Henningsvær er det i siste uke kommet opptil 170 kasser men
fangstene har vært ujevne. Ved Rbdby hPr fetsildfisket bket noe
siste uke. Ukningen har vært ca 500 hl. slik at ukefangsten

nå er kommet opp i 4525 hl. Det har ikke vært noe notfiske.

Landbruksmelajj..u.er,

O.R. 12.20,
Tilfbrselen av kjött har i siste uke vært noc bodre enn

fbr. Ialt er det tilfört CR 140 nautesllkt og Pdskillig gris.
Det er framdeles mindro med sau og

Fra og med imorgen trer de nye rasjoncringsbestemmelser
ikraft. Det var vanskelig å få tnk i hvad som ble sagt om dem
men det lot til at de kvanta som vi refererte for noen drger
siden i vår WYHETSOVERSIKT nr. nr 154 blir de gjeldende.

Av grönnsaker er det fremdeles blomkålen som setter sitt
preg på markedet. Den er det mer enn nokk av. ElIers er det
godt utvalg av nlle grönnsakor undtPtt matlbk. Men det er ikke
direkte mangel på den heller. Det cr i det hele tatt mere varer
enn det er kjbpere til.

Av frukten er det stort sett hbsteplene som cr dominerende
for tiden. Plommene lekker mot slutten mens det frndeles er bra
tilfbrsel av sopp.

N tt fra Sve/i e.

0.11. 11.15.
På et mbte i Det Ungsvonske Forbund ble det vedtatt å

sende en kritikknote til regjeringen over at ikke det kommunistiske
13xti er blitt opplbst.

S.R. 22.00,
Det cr meningen at Statistisk Centralbyrå slal utarbeide

en plan til endring av skatteloven,

Nytt fra Finnland.
O.R. 18.00.

Under kampene ved Pctrolsakovsk cr to russiske regimenter
blitt bdelegt av de finske tropper.

Ved Ladoga har de samlede tyske og finske tropper slått
russiske motangrep tilbake med store tap for russerne.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tille til NYHETSOVERSIKTERNr. 160 - 1,

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

Radiosendin ex tirsda 30. set. 1941. Fortroli

Moskva Radio 14.30 på russisk.
Flyktninger fra Norge forteller fölgende historie om

Dr. Scharffenberg: For en del år siden skrev dr. Scharffen-
berg en artikkel hvori han kalte Hft1er for en gmrning. Etter
at tyskerne hadde besatt Norge, spurte Gestapo psykiatrikeren
om dan fremdeles holdt fast ved sin uttalelse. D r. $charf-
fenberg svarte: "Nei, jeg har forandret min mening på et
punkt. Fbr trodde jeg Hitler var gmrn, men nå er jeg sikker
på det". - "ForstÅr De da ikke at Deres uttalelse kan bli
farlig for'Dem?" spurte Gestapoagenten. Scharffenberg svarte:
"Jo vir.,3 46,men jeg er en gammel mann, og mitt verk er utfdrt,
så bare gjbr hva De vil med meg." •Etter dette ga Gestapo dok-
toren Ille1deordre hver dag, men til dette sa han: "Nei det vil
bli for tretttende, Her er mitt telefonnummer. Ring m.eg opp
hver dag hvis De bnsker."

Dr. Scharffenberg ble fengslet, men 0s1os innbyggere
sen:te ham nok av blomster og mat. Og da han etter seks uker
ble ble han hilst som en folkehelt.

D.1- .2C 50.
-r3ergensbladet "Dagen" opplyser at det er bIitt hugget

7 m-fl kbm. tömmer i vinter. Dette er 15 % mer enn i fjor
og mer enn gjennomsnittet for de tre foregående år.
Ha-ten vil bli nyttet til byggetömmer og planker, og deu

alvpart til sellulose og brensel.

Radieer,fn er onsda 1. okt. 1941.

O.R.06,45.
Den norske legeforening skal holde et större mte i

Universitetets au1a den 7. okt. Sjefen for det tyske legelaug
vil tale.

S.R 19-00.
ITndersökelsene pågår i forbindelse med professor Holmgrenx

påst3re -t-om et w-Azi-coup i Sverige i 1940 i hvilket enkelte
ele/3: vecl Skepsholmens sjökrigsskole skulle ha tatt del.
Kamuar3r Vahlström har sent kokumentene til admiral Lindström
som utTalcr at det i1 bli tatt de nbdvendige forholdsregler
hvis professorens påstander skulle vise seg å v?are korrokte.
Ogsh politiet arbeider med saken.

Alkoholrasjonene i Svcrige er satt ned til tre liter pr.
måie yr. person fra og mcd i morSen.

Radiesiendin er torsda 2. olt. 1941.

D.TL1E,03, •
Yobakksforbruket i Sverige vil i nmr framtid bli satt ned.

Det,er blitt besluttet, bare å fabrikere to slag tobakk og alle
sig.aree vil bli forsynt med et pappmunnstykke som skal

er tredjepart av sigaretten. .



Tille . . 2.

Radiosendin er freda 3. olt. 1941.

O.R.21.00.
FORBUD MOT KONTAKT MED KRIGSFANGER: I samsvar med para-,

raff 3, punkt 2, av frerens forordning av 4. april 1940 (sic.)
angende administrasjonen av Norge er det blitt utstedt fblgende
forordning: J. Enhver direkte eller indirekte kontakt med
krigsfanger er forbudt. De eneste unntaglser danner personer
som gjennom sin offisielle stilling eller på grunn av fangenes
arbeidsforhold ikke kan unngh slik kontakt. I slike tilfeller
må Ifo4takten innskrenkes til et minimum. 2. Overtredelser
av 'bestemmelsene i paragraff 1 straffes med fengsel, i alvorlige
tilfeller med straffearb[hid. 3. Saker angående overtreelser
av dette forbud behandles av SS og Polizeigericht Nord.
4. Porordningen twer i kraft straks.

I samband med paragraff 3, punkt 2, av fårerens forord-
ning 24. april 1940 angående Norge bekjentgjbres det herged at
den tidsfrist som ble fastsatt ved forordning av 4. okt. 1940
paragraf 1, punkt 2, og paragraff 2, punkt 3, om avskjedigelse
og over:3ring av tjenestemenn i stat/kommune og som ble utgidet /og
med 6 Teder ved forordning av 2. april 1941 er blitt ytterligere
utsat -7 mhneder.

Lohti T?,-Hio 11.00 på finsk.
- Ukskommisar Terboven og Vidkun Quisling ankom i går til

Berlie, De vil i dag være tilstede ved Yahrenhorst (?() nær
Hancy, Ånder innsvergingen av de nye rekrutter til Den norske
legie em skal sendes til jstfronten.

S.R.19.00.
Transporten av sårede tyskere skjer ved hospitalstog

gjennom '.3verige fra Torneå til Oslo. Det svenske röde kmrs har
arran6e_,.t at det kan utdeles smågaver som fxukt og cigsretter ti

de shrede. Gavene stammer fre private innsamlinger.

Radioserdinger lörda 4. oktober 1941.

D.R. 18.00.
- Den svenske biltrafikk serlig lestebiltrafikken skal

reduScres med i nwf framtid grunnet mangel ph, gummi-.
ringe

Streiken ved Trelleborgs Gummifebrikk er evblåst. Den
her siden 9 au,sust. .

Lehti 11.10 ph finnsk.
Gener113itnantene A, E. Heinrichs og V. P. Ncnonen

er utrevnt til generoler. Generelmajor I. F. IlUndquist er ut-
nevnt til generell3itnent, Oberstene A. L. Blitz, E. L. Logus,
E. N. iaincn oh 0. Pejeri er utnevnt til generalmojorer,
likulrdaa A. 0, V.ortola, stobsjef ved hjemmevernct, og for-
aynirsjef.

Generelmejor T. Lao.tkeinen er tildelt ridderkorset
av .1..onnerheimkorsctsonnen,klesde o,v frihetskorset.

SE.
Det er innf3rt rosjonering ov •rensdyrskinn i Svcrige.
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Radiosondinger sindag 5. oktober 1941.
-

Zeesen 19.45 p efrikisk.' :
• Et betydelig antall norske kvinner cr kommet til 3st-

fronten i Finnlnd hvor de vil gj3re tjenestc som sykesbstre
Etter en kort, grundig troning vil-de bli-sendt til frontlin-
jon.

21.00.
F. innbydelse fra Ecichskommisr Torboven or dr. Conti

kommet til Oslo for inspiscre sundhotstilstEmd.on i Norge og
de socialc som er truffot den forbinnelse. Dr. Conti
vil bl.a. bes3ke Lillehnmmer, Stavern, Forsgrund-og To1emark
og egsg, taIe i Norsk-tysk selskaps m3te pg tirsdag.

Deutschlndsender.16.00 pg, tysk.
En betalingsavtale cr undertegnet mellom Nerge og Frank-

-rike gjeldende til mars 1942.

RadioedinPor mandag  6 oktObbr.1942.

Dot norske motOrskip CarrierY1 p.. 4,906 br. rog.
tone aom ifjor Strnndet vestkyåten av Norge pg, vei fra
ArneiEa med on kornlast p 7500 tons, cr ng, berget.

Del,s.1,-=dscnderp. tysk.
F'‘g, iuvitasjon av• den tYskc.innenriksminister dr. Frick

'cr ondel nwske stntstjenestcmcnn ankommet til Berlin pg. on
studictUr. '

0.L. 05.45.
Under i4nsvergi1gen av den norske legion i Tyskland

uttalte uisling bl.a. at Norgo var stolte nv dem, og at de
hjemme sendte dcm dcros besto hilscner.

0.I OG.45.
7 av de omkomne ved 0,uitsj3ulykkon i Losja cr funnet.

0.1;. 1115.
To minnestoner cr b1itt ',vs13rt-, pg ,I3ncfoss over nor-

skc soldnter som fnllt ifjor.

S.I. 22.00.
Dc svensko motorfnbrikkor Scania Vabis, Svenska Mas-

kinvorken og SJdort5lje Verkstder or blitt sammensluttet.

Lai d_ 15.50 pg finnsk.
En.koJ,lisjoh. or inntruffotmolloM det finnske skip

"Fe:2ta'',og dot tyske skip Elin nv nrcmcn i -,C1m,rsundet.
slnk, men amnskapct blc reddet.

diosen:Kn ei. tirsda 7. oktober 1941.

Dcu.,,c:.liandsender 21.00. :,.=sua tysk.
h gruppe hSyerenorske embedsmenn som for tiden be-

finner seg paa visrt i'Tirskland etter invitasjon av dr. Frick
har moLtatt en invitasjoh fra "Nordische Verbindungssbe11e"

dg.sk Liasson Byraa). En norsk embedsmann pekte aa sam -
arb-icet i kameratska ets aand mollom tyske og norshe stats-
menr, i Den Nye Ordnings interesse.

Fortsatt.



Ti1le 0 ø 4.

Hilversum I 11,45. Paa hollmdsk.
En clearingoverenskomst mellom Frankrike og Yorge ble

innledet i 2aris. Videre forhandlinger om Ejensidis utveksling-
av varer paagaar.

h.oskva Radio 22.30. Paa norsk.
10.000 no:sko arbeidero skal seffics for aa arbeide i

den tyske krigsindustri. 1Joen skal arboide paa tYske for-
syninEsskip.

D R, 20.50
Dor svensko industrikommisjon gj9fr alt dcn kan for aa

hjels paa gummisistuasjonen.Dotto sacrlig mod honblikk paa
summi for lastebildekk.

S.R, 12 '2
, vo luftforsvarsmaw<vror skal holdos i oktobcr i

Malm4 06 omcgn.

Moskva 22.30, ?aa norsk.
Igens Nyhoter sicr i ot kommontar til (luislings

6riske cie aa utvisc svonskor fra NorEc fardi do ikkc fuIlt
ut vcrdottcr hans form for styro, at han har lert gundig
av dc tyske motodor som saar ut paa aa utvisc vcd makt
persGrIcl. som blir ubchagoligc.

O.R. 06.45.
lAcr ot aars forbcrodondc arbcido cr aa Svcrisc gaatt

isaw mod produksjon av stuDbombcfly i LinR pin . Disso fly
er u-ruokJperimentort s-)csiellt for svonskc forho d.

O.R. 06.30. _Ipa tysk.
L.T.fon for dot svonsko byraa for frivilligctil Finnland

Plajor J_'E1111opplysto i ot intorvju at ca 3500 frivilligc fra
allo svonsko samfundslag har mcldt scg og sluttct sog til do
finskc styrkor vod fronton. Inntil nu cr 10 drept og 50 saaråt.

Laht=, 19.30, P,-a tysk.
Finncr over hcic landct har undcrtognet ct manifest hvo2i

dc takk.:-r  11'skland for aa ha hjulpct dom mod aa vinno tilbkko
sin

Radios-Jdor onsdag 8. oktobcr 1941. 


D.R.
T2cviktige forfrommolsor i don dan3kc hacr blc offcntliggjo

G-n=lmajor ILA. Rdstcd, fr sjof for Sjol,landdivisjonon er
blit' g(oralstabssjof. Oborst K. Knutzon, før kommandant fer

er blitt sjof for Jyllandsdivisjonon og oborstløytnant
H. Schwa-rtz NI.L.1scn cr blitt kommandant for Garden.

D.R. 2050
Den ukentligo ras on av svinekjytt i. Svorige skal u

formsl-cs mod cn femt ol paa grunn av insking i tilf
Andrc k:,,utrasjoneringer, derimot skal Økes mod on fcmtddll
Brødlas,o,oringeno for bårn som onnaa ikke har naadd skole-
alderen skal roduseres ondel, .



Tillegg . 5.

Radiosendinger torsda 9, oktober 1941.

O.R. 18,0(".
Den tyske pressewjefs representant dr. Sundermann

t..lte i ettermiddag i'Scala kino i Oslo til en stor forsamling
norske pressefnlk..Han sa at disse tider gir journalistene
mere spillerum enn noensinne för. Kunstige sperringer har vært
reist f5r om årene mellom de fnrskjellige land, hvilket hindret
en fullstendig utnyttelse av de fordeler som Kontinentet byr
på. NOTSC eier de verdifulleste rikdommer i verden med hensyn til
elektrik kraft. Tiltrose fnr dette eksisterer det ikke noen
elektriek h5yspenningskabel fra Norge til Mellom Eurnpa. Taleren
sammelipmet Furopa med Amerike ng sa at .Amerike er kommet opp
på s'tt nåvmrende nivå fnrdi Statene er samlat. Kampene i
Europa vil snart vmre over og en ny tid vil begynne. Han appelertd
til de =ske journalister og sa at enhver må bestemme seg for
hvorvid ran vil arbeide for den gamle eller den nye tid. Han
nevnte det töys snm er blitt spredt av britisk radio og presse
om at Tvskland blir slått &17 Sovjet, om en britisk invasjon
på kont'inentet eller at Tyskland blir oppslukt av europeisk
innfly-beise. De norske jnurnalister må nå vre oppmerksom på
at den er.forbi da man så p3 England som den tradisjonelle
leder, 2Den norske presse kan få en ledende stilling i det nye
Europa hvis den bare vil samarbeidet."Pressedirektör" Bergrud
sa nnen få ord etterat dr, Sundermann hadde sluttet sin tale.
Han sa at den norske presse vil slutte seg til i kampen
for Eu:;2)pas framtid.

Kulturog FnlkeoplAysningedepartementet"'hadde inrtt;es
konferanse med dr. Sundermann i Osln. Dr. Gulbrand Lunde og
andre ledonde menn fra norske kulturelle institusjoner såvel
som journalister var tilstede. Dr. Bergrud uttalte at det var
symboli å motta stabsleder dr. Sundermann i Norge samtidig
som den -jsknorske pressekonferranse begynner i Berlin. Dr. Lunde
erklært at det var Norges lot å arbeide for det nye Europa som
den fbrste av de nordiske stater. Dr. Sundermann takket Lunde for
hans tale og en skål ble drukket for Norges framtid i det
nye E=pa.

O.R. 06.45.
Colosseum var fyllt en time f5r Willy Bj5rneby begynte

sin tale igår kveld nm "Englands Sanne Ansikt". Talen ble
over±vi til en stor tilhörerskare utenfor teatret. Hans tale
ble på£5rt med ator oppmerksomhet og h5stet sterk applaus.

22.30.,På norsk.
QUISLING OG TERBOVEN. Dctte var en satire som forestillte
en innbilt samtale mellom Quisling og Terboven. Terboven sier:
"Nu kontrollerer vi ikke bare deres presse og radin, men vi,skal
også knnfiskere alt mulig i hele landet for de tyske forevars-
styrker. Er det klart? Quiling svarer: "Ja, min herre".

D.R. 11,Y).
Tre skip med stykkgods og Ett¥ cn oljetanker på 12.000

tonn er ankommet til svenske farvann. Tankskipet kom fra Mexico.

D.R.
Den svenske minister i Drimark cr blitt utnevnt til

landsh5vding i jstg5taland.

O.R. 06.5.
Den norske museumsdirektör skal gi ct foredrag om gammel

norsk veving.

S.R. 12.30,
Tre svenske skip fra U.S.A. dokket idag i Gbiteborg. Et

hadde 5000 til 6000 tnnn rEatvarer et annet tnbakk og bomuld eto.
og det tredje 12.0'20 tonn nljeprodukter.
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Advokat Foss Lrndsleder for W,Is'ona1h'e1pcn.

O.R. 18.00.
Til stedfortTeder c);; 1:,»dleder for "Tasjonlhje1pen for

'flminister"Sverre'Riisnes er oppnevnt :dvok.2,t Ti,kon Foss

N-.sjon'1hje1pcn h'r id2.g -;itt 25.000 kr. til Temnda for
oivilt hje1pe-rbeid.

Fondet  for etter1fltte etter onkon )0 fiskerc f4r nytt styre. 


0.E. 18.00.
Ti1 mcdlemmer •-v styrt for fogdet for ctter1,.tte ctter

• onkomtic fiskcre o3 sjbfo1k h.?,r "ninister" Sv. Riisnes oppncvnt
flgende:

"Wiesterettsdommer" Kristi 1n Sc1ncr
"Oberst" Sundloe og
"Postirektör" Eicha.rd Vith,

Te-.terskolen

O.R. 18.00.
Den nye •eterskolc i Oslo pnct igår sitt feirste senester.

22 Studenter ble inntatt etter inr&endc prdyer.

.1-131t1deliD;h t ved fru uiLirv

O.R. 11.15.
Ved fru Anna Quis1ings Gjerpen kirke frldt det

forleden sted en enkel h:Jitidc1inct idet endel v ta.rviks stab
ned en kr_ns p vc,gne av 1,rviks kr4ts v N.S. I vakre ord

minnedes m.n.förerens nor.

Stort kvinneritc imorgen.

0.R,'18.00.
. U.S. kvinneorganisasjon holder imorgen torsd[2,g 2 oktober

et stirre liajte i Sa Fru 01ga Ejoner og propgand1cder Kir-
sten S.1tvold vil 1,.11e ogs. ikkc, medlemmer cr innbudt.

Fropandforedrag.

O.R. . .
Etter ettermiddagsnyhetene kl. 1.00 oppvrtet Oslo

rdio med filgende tre propgandnforedrg.,i rekkefOige:

"Stormuftien, Englands frligste fiende i orienten",
ved Fritz Ihlen - (gjldt,Tinglands skjendselsgterninger over-
for T).rberne og den muh=ednske verden),

"Finnsk KringkE,:sting.-.15 innledet mcd Finnlandia
og ..v.q1uttet med BprnaborgarnasM2.rsl,

"Dc 'imerik:mske jourrnlister, Ingersoll bg Reynolds,

inntrykk fra..London, Ved opplesniw; av dystre skildringer
de to herrers biker, vilde man suplere Bj:5rnebys utmer-

kede berrettelser.
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Fiskoximeldin er.

O.R. 12.15.
Fra Hnugesunf meldes om ubotydelig sildefiske siste dögn.

Også i Bergensdistriktet har det vært dårlige fiskeforhold.
Fre Uthaug telefoncres om et steng ved Bjugn, ellers foreligger
det ingen meldinger.

Fra Nordland meldes at der er opptatt endel steng i
Saltendistriktet i Gildeskål, Beiarn og Hemmerby. Ved Bö i
Vesterålen cr det opptett 1900 hl. fetsild. 150 gernbåter
deltar i dette fisket.

Lendbruksmeldin er.

O.R. 12.20.
Landbrukedepartementet Inr sendt ut fd1gende melding:

Det er v stor betydning at all ved som kan frambringes til
jernbanestesjonene på bar mcrk kjöres frnm så snart som mul$g
för vinteren kommer. Alle som har kjöring bör vmre oppmerksom
på dette.

St:tens Kornforretning her utferdiget nye priebestemmelser
for erteblanding.

Idag trer den nye ordning om omsetning av frukt ikreft.
Ifölge denne kan produsenter bnre selge til omsetningscentreler
godkjendtav direktoratet for proviantering og rcsjonering.
Alle inngåtte avtaler som er i strid med denne forordning er
ugyldige. Porbudet mot sclget av finterfrukt opphevee fra ideg.
Ved forsendelser må disse vmre forsynt med smr1ige merkelapper
utstedt av fruktrådene.

Prisuentra1ens landsoversikt.

På 3st1endet har man ikke hntt det samme fine vmret som
uken fr, men det var allikevel oppholdsvmr hele tiden og
bönderne hedde det travelt med innkjöring og potetoppteking.

Både i Hedemnrk, Opplend og Buskerud står potetene bre
og avlingene vil bli omtrent middels.

Vestfold har det prektisk talt ikke inrt råte.
Også t Rogalend og på Vest1::ndet har det vmrt brn vær

siste uke og det har vmrt arbeidetmhardt med opptnkingen.
Potetene er imidlertid av ujevn kvalitet. Det er ennå ikke godt
å 11,1 noen oversikt over cvlingene.

Været bedret seg betydelig i Wire og Romsdal i siste uke
hvilket var meget kjærkommet. I de indre strök er det slemt med
grodde hesjer og råten er temmelig elmindelig.

Regnvmret i Tröndelag 1-nr gjennomgående forsinket inn -
höstingen derj. det samme gjelder også i N9rdland.

Potetprisene holder seg framdeles uforandret. Tilgangen
til 0s10 har bedret seg endel, men ennåkommer det ikke nokk
og for eksempel Ringerikspoteter her det vmrt vanskelig å få
kjöpt i åpen handel. Agenter reiser fra gård til gård for opp -
kjöp.

Også til byene på Vestlandet har tilförselen øket etter-
hvert. I Möre vil avlingene bli langt under middels.

Fortsatt.
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Prisecntralen.

Kjöttmarkedot har stort sott holdt sog ufor-mdret i det
sistc. Tilgangen p& storfo cr bre men ellers er det knapt mcd
andro veroslag. Endel beitekyr kommer fr- rjellot i drifter,
mon seu, lam og gris ser man svært litc til. 14rekjött er
delvis forholdt skogsabbeiderne. Noen mindro parti Mns kommer
også, mon bestanden er snart så litcn at tilnrslene vil
felle bort av ses selv.

Situasjonen på eggwrkedet er moget vanskelig og på
grunn av nedslaktinsen kan man ikke regne med noen bedring
framover. Med hensyn til denske egg så må vi der konkurrere
mcd Sverige og Finnland.

Det cbber ut mcd br for 	 Noen småparticr tytte -
br soes cnnå på torvette. Ellers er det ingen forandringer
på frukt og grbnnsakmarkedet og tilförslenc holder seg pent
oppe. v blomkål er det sjelden å se så stor tilsens som iår.

0.1. 18.00.
Fra Arendn1 mLldes at kaninavlen h.r tatt en veldig opp-

svins i distriktet omkring. Elsj-.kt h:r v-3rt drevet i visse
herreder.

(Kristinsend kringkaster, som for3vris var utmerket
på den tiden, forsvendt plutsclis kl, 21.05. T,(veldsnyhetene
fallt dermed ut).

N tt fra Svcrise.

0.L. 11.15.
Den svcrisko regjerins h.r kundgjort on rekke bestemncl-

ser om  sl's  av vin og brennevin. Bestemmelseno t-r först og
fremst sikte på en inriskronking i Forbruket.

S.R. 19.00.
Det nye svenskc konvtrtorings1: 21n nådde idng 212 mill. kr.

InnsaJelingen for ctterl'ttc ttter de omkomno ved jeser
ulykken cr komo't opp i ot belip av 356.562 kr. Inns=lingen
'vsluttes 6 oktober.

Nytt fra Finnland.

D.R. 11.30.
En finnsk h-nde1sdc1egnsjon :vreistc igg fra Helsinki

til K3benh vn. Ministor T-nner r ankommct mcd fly til Sverige.

D.E. 11.3o.
Den finnske riksdag behendlet igår budsjettet for neste

Stetsgjelden er steget fra 17 til 22 millierder fM.

S.R. 22.00.
Finnsko tropper crobret  idas  hovedståen i Kfl.relon,

Petrozvodsk,vcd nordenden av Onoge-syien og utwnsspunkt for
Murwnskbancn.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Annet bind av "Mein f" utkommet å norsk.

O.R.11.00 på tysk.
Annet bind av "Mein Kampf" komMer ut på norsk i dissedager. Stenersene Forlag hat gitt dette bind det.samme vakreutstyr som förste bind. Gtnther Ketn er også ensvarlig foroversettelsen av annet bind.
Det er både i det norske og tyske felks interesse at allenordmenn gjör seg kjentmed dette Verk.

Olga Bjoner o Kirst:n Saltvold til T skland.

O.R.18.00.
Landsleder for N.S. kvinneorganisasjon, Olga Bjoner, ogpropagandaleder Kirsten Saltvold reiser en ev de f3rste dagertil Tyskland fox å delta i (en eller annen kongrdså). Kong-ressen skal holdes i Berlin, og fra Berlin drar. fru Bjonertil Königsberg.

Hålogalandsutstillin en kommet til Bergen. 


0,R.06.45.
'Hålogalandsustillingen er nå kommet til Bergen hvorden ble åpnet i gar.

Terbovens tale lörda .

O.R.21.00. .
Höydepunktet under hösttakkefesten på Universitetsplassenlördag den 4. okt. blir Terbovens tale. Han vil ta stillingtil tidens viktigste problemer. "Norsk.Rikskringkasting" over-förer festen.

Nytt veidokke på veien Tbnsber Larvik.

O.R.11.15,
Veivesenet i Vestfoll flke ex praktisk talt ferdig med dearbeider som det har holdt pa med i sommer. Således har veienmellom Tönsberg og Larvik fått nytt permanent veidekke.

Hestemarknad Gran.

O.R.18.00.
Tirsdag holdes stor hestemarknad i Gran på Hadeland. Manventer mange hester og mange kjöpere.

Saues'å ved Axendal.

O.R.18.00.
går ble det holdt sauesjå ved Arendal. Det var to hund-re dyr. Mange folk var mZitt fram, og mange dyr ble solgt.
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Tjærebrenning: Vestfoll.

O.R.21.00.
"Eygdenes Blad Opplyser at det er flere i Vestfoll som

rii  fors4ke aeg med.tjærebrenning i år.

God seterdrift i 5sterda1eh.

O.R.21.00.
Fylkesagronmen forteller til,bladet "3stlendingen" at

seterdriften i Österdalen i.år-har gitt.vanlig utbytte.

Fiskerimeldinf2i

Sildefisket:
Det foreligger ingen melding fra HaUgesundsdiatxiktet.
I Målöydistriktet er det denne uke,stengt 40Q hl. Ellers

meldes det om dårlige fiskeforhold.

Små- og fetsildfisket:
I Möre og Romsdal har det ikke vwt noen fart i fisket.

Det er satt bare noen spredte steng.
Sogn og Fjordane er det'kastet ikke så lite småsild.

I Hordaland har det foregått en aterk kåsting siste uke.

Brislingfisket:
Til den 50. august var det levert 267 430 skjepper bris

ling til fabrikkene. For tiden er brislingfisket meget smått.

- Landbruksme1ding.

Landbruksmarkedet har som kjent gått inn for omlegning av
traktordriften, til generatordrift. "Landbruksdep." har nå 500
generatorer på lager. Disse skal fordeles ut'overlandet mot
at kommunene betaler omkostningene. Og da Departementet akter
å skaffe flere generatorer, er det sendt rundskriv til jord-
styrene med foresp3rsler om hvor mange traktorer det er i dxift
de forskjellige bygder.

"Landbruksdepartementet" meddeler:
Hittil er saueskinnene blitt garvet, men under de nåværen-

de forhold må skinnene lages til pelser istedenfor å garves.
Departementet anbefaler saueholderne'å fölge de utsendte an-
visninger i hi5st.

Torvmeldinger:
Det er svært bra med p2rer på torvene. Det er i det hele

bra tilfbrsel på grönnsaker og frukt, men avgangen er også sto.r.
Kort sagt er det et rent utvalg.

(Fortsatt).
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Landbruksmeldin . Fortsatt).

Ti1f3rse1en av kjøtt har hittil i.d6nne.uke vært noe
bedre enn i de tilsvarende dager i forrige.uke. Det kommer
dog lite gris.

Den nye kjbtt ordningen ser ut til å virke bra. Den sik-
rer sn rettferdigere fordeling, og forretningene unngår kber.
' Ifblge oppgaver'fra restaurantdrivende spiser en femte-



del av Oslos befolkning middag 'på restaUranter. Den nye kjött-
ordning vil kanskje bo.yirke at flere mennesker vender tilbake
til sine hjemmelige kjöttgryter.

"Landbruksdepartementet" meddeler:
All ved som kan framdrives til jernbanestasjon på bar

mark, bbr strnks transtOrteres Så at den kan leveres hur-
tigst mulig på forbruksstedene. Det vil i höy gr5d avleste
trafikken senere.

Gartnerhallens ukemelding:
Tilfbrselen 5v blomkål* erfortiden meget stor., men det

er også ster- avgang Det er, og& bra med andre,,varer.
Potettilförselen er også blitt bra, men det er stort be-

hov da. mange.har begynt å sikre seg yinterbeholdninger.

Kernber in a.

O.R.18.15.
Skåronna er på det n=este ferdig, Og mnn har fått en

oversikt over hvordn kornnvlingen ek i åk.
Etter denne innl'edning ble ordet gitttil-kontorsjef

learlgård:

Innhbstningen av kornet hnr gått bedre enn ventet. For-
holdnne h2.,r vært forholdsvis gode tå :istlandet og Sbrlandet.
Verre har det vært i Trbndeleg og Mbre hvor det hadde regnet
i tre uker da det endelig slO.oii forrige Uke. Halvparten
av kornet er fremdeles ute i disse distrikter.

Det er overraskende at kornet ikke er verre enn det er,
någ mnn tenker på haggelskurer, regnskyll og andre uhell som
det har v-srt utsatt for i sommer. Når det er'blitt så bra som
det er, skyldes det at folk har vært meget forsiktige med
bergingn: Hektolitervekten er mcget god.og ligger over middels.

Statens kornforretning vil i år gjerne ha tak kornet
så snart soM'mulig. Leveringen har også vært god i'det det
hittil er levert 12 000 tonn. Ifjor på denne tid var det
levert bare 3 600 tonn. S-erlig hurtig trenges bygg og havre.
Hvis disse kornslag blir levert snarest mulig, br det all
grunn til å tro at det nye brbdmelet kan bli riktig bra.
D9 enkelte husmddre kansk4e knn stille seg skeptisk til dette
melet, vil det bli satt i gang demonstrasjoner omkring 1. nov-
ember.

Og da kvaliteten av kornet i år er til dels dårlig, er
det særlig viktig,at kornet kommer under skikkelig behnndling
så fort som mulig.

(Fortsatt).
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Radlosendin er orsda .

Kornber in a. Fortsatt).

Saler1ig må det litt'skadede'korn, som Vi har mye av i år, lag-
res forsiktig.

Norsk korn skal i år gå inn aom matmel i stbrre utstrek-
ning enn fbr. Derfor vil vi h2 kornet straks for at for-



delingen kån bli så god som mulig.

Avlingen i år er blitt litt under enniddels avling.

Norsk un dom. Foredra av en un vestlendin .

Foredragsholderen ble introdusert som "den unge vest-
lending" Ismund (Sjursved ? ? Videre ble det sagt at han
var "Norsk Rikskringkasting"s yngste et.eller annet.

Ettex en litt utydelig begynnelse som vistnok gikk ut
at ungdommen måtte leve og ville leve, fortalte den unge

Asmund at en viss Karl Evang hadde oppfordret folk til å db
ut.istedenfor å leve videre.

Av det tidligere norske stortings 150'med1åmmer hadde det:
bare vært en eller to som var under 40.år; De tidligere norske
regjeringers gjennomsnittsalder hadde liget-mellom 65 og 70
år, Så höy en alder måtte man altså tidligere nå fbr man kunne
slippe til.i'Norge. Det var bare,Hambro som hadde kommet med
i ung aldeX, men så var han heller ikke norsk.

Det var således ikke en ungdommelig galskap som til slutt
kom til Norge, men alderdommens. HVOT forskjellig er ikke
tilstandene blitt i Norge /1A.

• _Bare i det ene året siden 25. september i fjor foregikk
det mangaforandringer i begrepet ungdom og samfunn i Norge.
To av de konstituerte statsråder var under 40 år. Det ble opp-
rettet et eget departement for idrett.

Den 25.september i år fikk:vi to:nye ministre under 40
'år. Ja, den ene av dem, minister Fuglesang er anaue 32.
Staten er i år kommet i pakt med de unge.

Derfor'gjelder det for ungdommen å:finne fram til seg
selv. I virkeligheten er vi nordmenn det glbggeste og flin-
keste folk som Gud har skapt, det gjelder,bare at vi, vi som
er unge, har -‘71jen. 'Dessvexxe ex det mange ungdommer her i
landet som mangler denne viljen,, for eksempel de sbm gjemmer
seg nede i kjellergangene for å sette på hbyttalerne. Disse
som er så helt uten forStåelse og vilje, må bxinges fram i
lyset igjen.

Men heldigvis har vi også mange unge menn i dette land
som br i besiddelse av.den rette innstilling og den rette glbd.

Fortroli ."

(Fortsatt).
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Norsk un dom. (Fortsatt).

Vi har dem i regimentet "Nordland" og i Den norske legion.
Dise har vist seg å være verdige fb,rerens tillit. Denne
ungdom ft4er nye'ærerike blad til Norges historie. Den har
f31e1seh aV at den endelig er komftiet,jem, og.at den kan ut-
tette noe for sitt land. Vær med i dette moderne korstog.

Den nye finske seier. 


("Verden og vi").
Dagens sensasjon er finnenes erobring av Pedrozavodsk,

Karelens hovedstad. Finnene har dermed avskåret dette vikti-
ge forbindelsespunktet fra det övrige Russland.

Etter denne innledningen var resten av kåseriet en omtale
av marsjall•Voroshilov. Han er en åv de interessanteste typer
i det,russiske militærgalleri. Han har alltid vært en glödende
folketalex og en handlingens mann; Ingen kan bestride at
Voroshilov er,en'dyktig mann. Likevel har han .ikke vært i
stand til'å stoppe de tapre finske og tyske tropper, Og nå
er Petrozavodsk falt og Leningxad innesluttet. •

Hvor Voroshilov er nå, vet man ikke. Hån er forsvunnet,
og det sier myc i et land hvor et hvert tilbaketog må straffes.

demoklessverd henger over hsns hodet etter nederlagene, og
framtiden vil vise om Stalin igjen har likviderten av sine
beste og dyktigste hærförere.

Oberst Charles Ilindbergh. 


O.R.18,25.
Hallomann HaId innledet:
Lindbergh.representerer i dag alt nordisk i Ame±ika.. Selv

erhan blond, höy og rank. Han er ærlig og oppriktig, og han
er Amerikas beste mann. Han våger å stå opp i Amerika å for-
telle sannheten om jödene og kapitalistnne.. Derfor hater
Churchillog Roosevelt ham.

Foredragsholderen var en kaptein Richard - det hörtes
n=lest ut som Platon - men var sannsynligvis Platou, I

Störsteparten av foredraget var-:en heller -Wrr •oppramsning
av Lindberghs biografi. Taleren kom på slutten bare kort inn
på. hans politiske virksomhet, og det viktigste her var:

Som politiker har Lindbergh vist, dpt samme mot som flyger.
Hn har reist seg mot krigsblsseren Robsevelt, og det utvikler
e!eg til en gigantisk kamp mellom ham og presidenten. Lindbergh
fLe stadig flere tilhengere og vil nok seire til slutt.
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N tt fra Sveri e.

S,R.19.40,
' To pe±soner er i dag blitt ddmt i Göteborg for å ha

cirevet'spionasje: Den ene ay dem,',Strand. ble ddmt tbl straf-
- fearbeia i'tb år, og den andre, Hellstrdm, til straffearbeid
i ett år og tre måneder.

S.R.19.00.
Brenselskommisjonen har inngått en avtale med A/B Svensk. '

Torgströ om levering av torg for 2 mill, kr...r,neste år.

S.R.22.00.
Sveriges kirkelige bildningsförbunds sentralstyre har

besluttet å tjene oPplysningsvirksomheten,ved hjelp av studihe-
sirkIer. Opplysningsvirksomheten skal drives i den svenske
formen.

O.R.21.00.
Svenskene i Estland lider meget under fdlgene av Sovjet-

styret. En svensk hjelpedelegasjon kommer dergor sannsynlig-
vis til å reise til Estland i slutten av uken, Innsamlingen
til Estlandssvenskene pågår fremdeles.

O.R.21.00.
Ytterligere ni svenske offiserer er reist til Finnland

SoM frivillige.

Værvarsel. 


S.R.22,15.

Vestkysten og

WInernområdet

Södra Norrlands
fjelltrakter.

Frisk, tiltagende vind. Upålitelig
for reWl,
Uforandret temperatur.

Moderat til frisk vind. Upålitelig
for nOe regn.'
Uforandret temperatur.

Norra Norrlands Frisk vind. 'Regn flere steder.
fjelltrakter  fl  Uforandret temperatur.

N tt fra Danmark.

D.R.11.130.  fl
Den danske forf-attor.ReSenkrans avgikk i gm ved ddden

74*år gammel.

D.R.11.30.
Rikspolitifjef Hansen har ve'rt på inspeksjon i de siste

dager til forskjellige politikretser i landet.
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N tt fra, Danmark.

Handels- og kontormedhjelpernes forening i Svenborg har
sendt et forslag til Handelsdepartementet som går ut på en
tidligere lukning av butikkene fredag og lördag.

N tt fra Finnland.

0.R,18.00,
Med besettelsen av Petrozavodsk har finnene erobret

mange viktige bolsjevikiske fabrikker. Det vil få myeå si
for operasjonene på denne front i framtiden.

O.R.18.00.
Den finske svarnote til Storbritannia vil snart komme.

Svaret kan bare bli å streke under finnenes krigsmål SOM er
å sikre grensen mot öst på en slik måte at Finnland i fram-
tiden bedre kan motstå den store naboen i öst.

O.R.18.00.
Feltmarskalk Mannerheim har sendt ut en dagsordre til

den karelske arme og takket for den store framkangen.

Den finske handelsminister Tanner kom i går til Stock-
holm fra Mellom-Europa. I morgen flyr han til Finnland.

vvvvv  VVVVV vvvvv
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O.R. 18.40.
.På det store mte som NSK holdt i Oslo igårVRT det

menge an B.S. störrelsene tilstede. Blandt dem var Gulbrand
Zunde og også fzu Mnria Quisling. Fru Håkonsen som er leder
for Storosloavdeling av N.S.K. innledet med å önske både
de tyske og norske tilstedemende velkommen. •Deretter gikk
hun videre med å fertelle at det later til å herske en feilektig
oppfatning 1v kvinnens stilling overfor N.S. nri hnr kanskje för
trodd at de norske kvinner hnr stått langt frnmme på det
politiske område o syntes synd på andre lands kvinner, men
stod vi iSrunnen sa langt framme under det gamle.styret. Hvor
mgnge kvinner hadde vi i Stortinget og kummunestyrene. Det
vcr noen, men ikke flere enn at vi kunne telle dem på fingrene.

Videre kom hun med en hyldest til de kvinner som
hun kalte pionerene innenfor N.S. og uttalte nt disse kvinner
hvorav mange ennå deltar aktivt i N.S. arbeidet vil bli
erindret når engang N.S. historic skal skrives. Hun sluttet
med å introdusere Olga Bjoner.

Av Olga Bjoners tale ble bnre to nvsnitt referert.
Det ft5rste behandlet knmpen i 5,st og vnr omtrent slik:

Denne kamp frer vi ikke bare for vår frihet og selv-
stendighet. Vi förer den også mot bolsjevismens blodigo,
brutale og drepende håndgrep. Bolsjevismen som er legemliggjort
Russl,nd. Vi kjenner den fra den tid den har eksistert der.

Vi kjenner dens religionsfiendtlige innstilling og dens
system.ttiske arbeide for 4 bdelegge alt som siviliserte menne-
sker betegner som god morcl os kristent liv, Og vi vet at det
cr imot dette vi idag förer denne kamp. For denne bolsjevismen
trekker id g Engl-nd og Amerika sine sverd. Det er en skam -
plett så stor at ved siden av denne blir Englnnds krig.mot
vergelbse kvinner og b:rnt bere for intet å.regne. :Denne,kamp
or også en.k-np for ruropas frihet og for et Luropa hvor hvert
lcnd sknl få den plass det har krav på.

Tilslutt fikk vi höre det avsnitt hvor fru Riksröyr
behandlet kampen på kjenmefronten. Her sa hun bl.a.

"Vi har  s'‘ k-mpen på den indre linje. Den bringer en
inn på kvinnens frigjörelse" Videre sankket hun om noe lignende
som fru Håkonsen og da spesielt kvinnens politiske still ing.

•Hun kunne ikke begripe den tingen at de kvinner som
för 9de gpril ifjor hadde skreket mest på kvinncns likestilling
nu hadde forstummet da chancen for kvinnenc er klart i drgen.
Hun hadde ånakket med en gv. dem og spurt om grunnen og fått til
svar: "Vi sitter som Solveig og venter". Ja', sa Olga, "Solveig
ventet i mange og lange år. Og tilslutt ble hun slått med
blindhet. Hun ,ventet på en knr som sa: "Jes cr meg sjöl nok".
Hun ventet på en som kom tilbake ribbet og fattig. Våre hjemlige
solveigcr venter kansk.j.e på en lignende skikkelse som skal komme
i Yorm av Englnd. Ja, jeg sier bare. Velbekomme!".

Aktuelt. 


O.R. 18.15.
I aktuelt var det idag et,foredreg ffied opplydning om

et nytt vedtak fra ulandbruksdeparteMentet" ay 23.-.sept. om
nYordning i landbrUket'oVer'hele landet. tytteforholdene var
Vanskelige men det lot til at det istedet for det gamle
landbruksstyrer nå var opprettet landbruksråd med formann og
12-MedlOmmer for hvert fylke. Disse landbruksråd skal ta seg
av alt som angår landbruket i fylket og også landbruksskolene.

4. oktober  1941.  Nr.  163. Fortroli .
losen in er re n

StortNSK mbte i Oslo igår.



Verden & Vi.

O.R. 18.20.
. I V&V idaE talte sjefen for Nrsjonalhje1pen om denne

og,dens hensikt. Nesjona1hje1peh, sa han, var til for alle
uten hensyn til politisk innstilling. Den ver bare beregnet
på 4 yde hjelp til de som trengte hjelp. Men for 4 kunne
gjbre denne.hjelp effektiv EÅtte alle som hadde en1edning
og midler til det ei sine bidrag hurtiest mulig.

Idrettsoversikt. v/Storm Sbr1i,

O.R. 18.40.
Sbrli fortalte at ennå en stor idrettshelg står for

dbren om den vel ikke vil bli slik som siste helg. Det vil
dog bli mange hndbellkamper og ennu flere fotbellkamper.

Selvfblgelig kunne han ikke dy.seg for å.komme med
sine venlige sjikanene mot det demokratiske idrettsystem
og hen nevnte her noe i forbinnelse med joe Louis' siste kamp.
hved det gjeldit var det desverre ikke mulig 4 få pågrunn ev
forttyrrelse. Videre opplyste hen Pt stetsmyndighetene nå
hedde tillatt tiplping og det var etter hans mening den stbrste
velsigAelse den naværende noyske idrett kunne få delende ned
over seg. Den betydde penger i idrettslassen og det var en
inntekt$kilde som det gamle system hedde betrektet som en
vederstyggelighet.

Fiskerimeldin

O.R.. 12.15.
Sildefisket. Siste dbgn cr det ikke kommet melding om

noe sildefiske for distriktene Haugesund, Bergen, Mbre og
Utheug.

Makrellfisket: Dette fisket har vmrt ubetydelig hcle
tiden. Det her vmrt tatt noen snÅfangster ved Arend,.1 og
enkelte  plesser i  Oslofjorden.. Til Kristiens:nd er det ikke
kommet noe av betydning.

Benkfisket og de bvrige fisker: Uken som endte 20de
september vay dårlig for fiskcts bedkommendea I siste uke her.
det dog vmrt litt bedring.

I Finmalk har det i,siste uke (til 27de sept.) vært
fisket endel sei. Torsk og hyse etc, her det imidlertid vmrt
bare ubetydelige fangster av. Porskjellige forhold har spillt
inn og vanskeliggjort fisket her oppe. Pisket for Tromsb har
vært venskeliggjort på grunn ev dårlige åÅeforhold.

Landbruksmeldin er.

Det er iAtet smrlig 4 melde om grönnsakmarkdd43t. Tilfbrselen
b1omkå1 er framdeles bra og det samme gjelder forövrig_for'

de fleste ..rndre grönnsaker. Det er fremdeles mye epler og,
ganske bra med pmrer. Soppsesongen lakker nå mot slutten men
det cr ennu bra med  forsyningene.  .Det ha i det siste.w3rt litt
bedtre med kjött-og da.særlig stOrfe. Litt Sau og lam beeynner
os4 4 komme til:byen.

PortS t .
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Landbruksmeldin er. Fortsatt.
—

Prisdirektorrtet har utferdigtt nye prisbestemmelser
og 1everingsvi1kår gjeldendc fra m:ndng 6tc oktober for mat-
poteter og fabrikkpoteter. De nye b stemmelser er utformet
etter de snmme prinsipper som for grönnsaker og setter litt
bedre vi1kår for produsent enn ifjor. If4orhöst var prisen
for matpoteter 9 dre pr. kg mens den iår er 12 öre pr kg.
Fabrikkpotetprisene ligger ca öre hdyere enn ifjor.
Etter bestemme1sene ifjpr vnr det forutsatt at produsentene
sku1le levere varenc sinefritt til jernbane. Iår er prisene
inkludert transportutgifter til jernbane. Dessuten var det
endel andre bestemmelser for salg -v pnrtier med priser for
de forskjellige partier etter störrelsen. De-vi11 bli" offentli
gjort i avisene.

Skild ernvde1ing i Den Norske Legion..

O.R. 11.15. •
"Fritt Folk" har hatt ct intervju mcd sjefon for

ski].öper3vdelingen i Den Norske Legion, major Quist (Kvist)
hvori han bl.a. uttalte denne skilöperavdeling vil bli
utstyrt helt på norsk regning mcd norsk ytstyr og under norsk
bef:l. Det eneste som skal skaffes utenfrn blir våpnene..
Idetheletatt er det meningen at den gamle norske skitrndisjon
skal gjenopptcs og det er også meningen å sende en patru1je.til
verdensmestrskpene i Gnrmisuh Partenkirchen i vinter.

Sigrid Nossum h'em fra T skland.

O.R. 11.15.
Hjelpefdrer i Hirden,'Sigrid NOSSUM er nettop kommet

hjem fra Tyskland og hun forteller i et intervju med "Fritt
Folk" om sine inntrykk derfrn. Videre fortnite hun a't
Storoslo jentehird skal holde ct stort möte Ringsaker Fylkes-
skole hVor deltngere fra hele lnridet sknl vmre tilstede.

Hirden i Tdnsbex^. lukker. oteter.

O.R. 11.15.
På en gård ved Tdnsberg bor en frue med tre:i;nrn. Hennes

mann har meldt se frivillig i Den Norske Legion.og.nU da det
led mot hösten skulle hun tn fatt med höstnrbeidet. Hun gruct
imidlertid til å begynne 4a det ville vmre et anstrengende
arbeide for henne alene. Imidlertid fikk Hirdeni Tdnsberg höre
om henne og de troppet straks mannsterk ut der og ilöpet nv
tre dager var alle potene tatt opp og mesteparten avdet andre
arbeidet undagjort.

N e ras'oneringsbestemme1ser for otetmel.

O.R. 18.00..
Birektorntet'for provienteringOg r.sjonering hdr fast-

sntt nye bestemmelser for rasjonering av potetmel. Nmrmere
enkeltheter vil finnes i nviscne.
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Silonedle inP i Sandef'ord.

O.R. 18.00. ,
I Sandefjord er det stor interesse fdr siIoned1egging

og,,flere gårdeirre.har bygget siloer
l'otetopptakingen der er nå ferdig.og arbeidet me(1.

rotfruktene ,ska1 begynhe. i nærmeste framtid.

"Mein Kam f .

O.R. 18.00.;
' I anledning:av at annet bind av "Mein Kampf" nå er ut-.

kommet skal det imorgen sendes et kåseri om denne bek:

T Mandalsmenn druknet i USA.

O.R. 21.00,
Til,Mandal er-det kommetmelding om,at brödrene Edverd

Pg Svree Hansen'er'oMkommet i Wisconsin Under en fisketur.

"norsk" betal'on innsvoret.

W.R. 21.00.
,,Idg:b1e en ny betal.jn av den Norske legion edsvoren

i Tyskland. Ti3istede ved ceremonien var også Vidkun Quisling.

N tt fra SveriPe.

O.R. 2100.
Det månu. b1i slutt p4 lbgnene i de svenske aviser om

Norgedg dets ledere, utte1te den svenske naSjona1socie1ist
Sven Olaf Idndholm-på« et stort möte i.Stockholm'idag. Videre
holdt han .et kraft.ig oppgjör med bolsjevismen.

VærmeldinPer.

S.R. 22.00.
Vestkust: Svak til moderat vind. Oppholdsvær og,ufor-

- andret temperatur,
• • Södra  Norriand.;• :Moderat vind. Oppholdsvær og ufor-

.'andret T7Wratur.:,
. . Norra Norr1ands.f'elltrakter:. Frisk, vind, Noe regn.

.Antagelig i . jö'igere.. •

N tt fra Islend.

O.R. 11.15.
Islands sttsminister Jonasson uttaler at hans håp er at

besettelsen vil opphbr4'såsnext krigen er. slutt: Leveomkostningene
siden okkupasjonen er steget med ca 70 %. Endel WIeldige opiSoder
er også inntruffet i forbinnelse med de ol*uperende sold'Iters
opptreden overfor,de islandske kvinner.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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R-.diosendri-er lbrdgg  4 okt .

Hvo som ikke vil grbeide skal heller ikke ede Terboven.

H3sttakkefcsten Universitcts lassen. 


O.R. 12.00.
Den tyske h3stt3kkefest i Oslo fandt sted 13rdag for-

middag p. Universitetsplcissen i strlende v-3r. Alle korryfeer
med de 1,ngc titler tilstcde: Landeskreislciter ftr Nor-



ween, Spanaus; Wihere SS und Polizeifthrer Nord, SS Gruppen-
fthrer und gener:llcutngnt der Polizei, Redies; Standortkom-
=dant ffir Oslo, general Sodghn og ehof der dcutschon Polizei
goncral Meissner m.fl., foruten noen "norwegische Statsrte"
ikke kommisirische lengre - og Vidkon Quisling, som v-r plasort

nedenfor trappen utonfor Domus Mcdica hvor talertribunen
var, omgitt, av et,gresgr,11eri av det tyske sikkerhetspoliti.
Rett foran seg h ddc hgn bugnende utstilliner v Prets frukter,
og til vk.nstre vaiet hakekorsflagget over Domus Medin som sym-
bol p kulturens komme til Norge.

För Torbovens tgle foregikk det for3vrig c-;engrtede ting
pg. Universitetsplssen. Rot ble oppf3rt balott og dgnset tyske
bondedanser, i alle f-:11 sa mgn det, for dansene var "Reigcn-
tanz" av Frgnz Schubert og on eldmmel "Elsassertgnz". Sjolden

vel ot si friskt o: umiddelbgrt syn, som hallow.nnen ut-
trykte det, og sjelden blir det forhpentlig.

Ellers spilte det tyske "Musikkorps des Ko=ndantturs
von Oslo" med vgnlig presisjon og t,iktfgtt klang sine h=ar-
sjer nr.  9  og andre ting.

Landeskreisleiter ffir Norwcgon von NSDAP, Spanus, ön-
sket de fromm3tte hjertelig velkommon ewlig Tcrboven, Vidkon
uisling og de norske ropresentnter av NS. Han ba Terbovon
"dgs Wort zu ergreifen".

Terbovens tgle.

Yeine Volksgenossen, Norwegische M.Inner und Frauen!

• Et av nasjonalsoCiglismens f3rsto tiltak i Tysklnd var
trygge bondestgnden og :j.kets jordbruksproduksjon. Undor det

plutokratisk-=xistiske styre var bendestanden forsumpet, og
wsjonalsocilismen satte seg det derfor som op:gave trygge
folket ogs. p detto felt.

NasjonalsocilisMen vilde gjennemf3re on social ord-
ning i verden, og det lcdct av et sterkt fdlk, men enn finns
det mennesker ogs utenfor de plutokratiske-malxistiske kretser
j3dene (); frimurernc, som ikke har forsttt dette. Det skyl-
des at piutokratene alltid har forsJkt skjule dc sande ide-



aler og sitt snnde vesen bak•Merkelige frasor, talemg.ter og
store löfter.

Etter verdenskrigen..stod det -rent for dom gjennem-
f5re cn rettferdig verdensordning, men 77i1sons punkter druk-
net i Versailles-traktatens mange forbrytelser. Alle de g3.11d-
ne 13fter ble kastet overbord, og frasene er de samme ida.
Idag mere enn 20 ir scnere forkynner Roosevelt o:g Churchill
de samme: prototyper: Er da disse ideologer ikke kommet ct
eneste skritt videre? Nei deres fullstendige 13gnaktighet

(Fortsatt)
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Terbovens Tale

(Fortsett).
og hykleri er uten grenser. Som eksempel kan jeg henviso til
Roosevelt uforsk2mmede budskap til Adolf Hitler i 1933 hvor hnn
ber om gerantier for at Tyskland ikke overfaller noc tilgrensende
rike. Hvordan så det imidlertid ut med denne honstilling? Da
det tysk-polske mellomvsrende, som marxistiske j3dekrester had-
de fått istand, var avgjort,fallt Sovjettrussln;d Polen i ryg-
gen og vilde he del i byttet. Samme h3st nngrep det videre Est-
lend, Lettland og Litauen og senere Finnl2nd uten at Roosevelt
hndde noen ting å si til dette. Tvertimot står Roosevelt idng
på Moskvas side, overfall eller ikke overfal1 hvis men skal
bruke hens egen betegnelse. Og med England credet ikke bcdre.
Hr er bare forskjellen at det er engelenderne selv som over-
faller. Syria, Iraq dg Iran tör ware i frisk minne.

I motsetning til dette står Lichtenstein, Sveits og Sve-
rige fremdeles utenfor tysk kontroll til tross for at det ligger
i Tysklands interessesfere og til tross for et den sveitsiske
og svenske presse ofte har anslått en tone som har sett vår
tålmodighet på en hård pröve.

Jeg skulle ogsåelike å trekke fram i lyset ennå et trick
frn de plutoktatiske renkers m3rkekamre - et trick som skulle
ware nv serlig interesse for det norske folk.

Dere vet alle nt "x-kong" Håkon nylig kom.med en uttn-
lelse som han selv sa forbnuset ham„ nemlig at han var verdens
st3rste skipsreder. Ethvert normalt Menneske vet ikke hvad han
skal si til en slik uttalelse. Forbnusende for ham endn hele
verden lenge hnr kjendt den norske handelsflåtes enormc st3r-
relse.

Imidlertid de som er inne.i tingene må lengc ha visst
at "x-kongen" kk& h3rte til de mest begnvede på denne jord,
og de andre mindre informerte må iellefell he legt merke til
det fine danske eksempel på intelligens og samd ensvnrsfölelse
natten til den 9 april, og dermed kunnet trukke sine slutnin-
ger om hvor.forfordelt disse kvelifiknsjoner var innen samme
familie. I 1905 ver nordmennene så uheldig å bli besndlet med
den gren av femilien hvilken på dette punkt vnr den minst
begavede.

(Diskret latter)
Men tross nit regjerte "x-kongen" over Norge i 35 r så det
skulle ikkc vsre noen grunn for nt selv han ikke kjendte til
nt Norge cide en av verdens st3rste hendelsflåter. Det er vir-
kelig forbnusende at det f3rst er gått opp for hnm nå.

icn seken har en ennen side eller bnkgrunn ved flåtens
krigsinnsnts. Det er verdt å poengtere.,T:t den britiske regjering
etter verdenskrigen 1914.-18 skjenket Rederforbundet 1 mill. £
som takk for den norske handelsflåtes innsats mot Tysklend
under krigen.

Rederforbundet gjorde alt for å skjule dette for det
norske folk og forholdet er bare blitt offentligjort av oss.
Pengene ble brukt til å finensiere lock-outer mot dets egne
redere.

Med andre ord; den norske sj3mann hadde under verdens-
krigen å risikere liv og lcmmer for det engelske plutokrati.
Sandelig er dette en plutokratisk tenkegeng og handling som
ikke kunne ha vert mer drastisk formet.

(Fortseett)
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lerbovens tale.

(Fortsatt).
Terboven kom videre inn,p dct tysko folk oz dcts f3rer

oa hvorfor han var sg, hatct.
Det tyske folk har beggytt manze feil, sa han, men etter-

hvert gP3,tt styrket ut av sine feilgrep. Detto folk som har mt-
tet d5ye mer•enn andre, cr reist pnyt• ved f3xerens innsats.
For sitt eget folk har han utf3rt det utrfligste, og hans meto-
der har a1ltid vert klare. P. kort tid avskaffet han
lösheten og zikk s. inn for gjenreisingon av det  -Vske nrins-
liv mcd forlangende  Om r'ett drive handel ogsrl pg havene.
D2 gullets herskere satte seg imot dette.crk1:3rte han 1ikcs-
godt gullet avskaffet som.verdimler og datte det ogsg. igjonnem
i handling. Gullet ble avl3st som maktmiddel og crstattet ved
det skapende arbeid. Dermcd br3t han ned det fundament jödene
hadde bygget opp for tilr2ne seg verdensherred3mmet, og det
er derfor ikkc.forbausende at dissc kretsor hater ham
hele eitt hjerte.

Dc hadde intet annet middel igjen onn avsperringen av
Europa fra vcrdens kornkammre. Allerdde fra bc:vnnelsen av
stilte Adolf Hitler seg imilertid imot dette under parolen:
Europ2 som selvforsbrgende p'erw3ringens omrg.de, og gjennem-
f3rte det ogs. Ved omlegzing og gjenreising av det tyskemlnd-
bruk. Dermed tapte plutokratene krigen. Blokadon kan ikke
lenger a:vgj3re den b2re dc egentlizo slag.

Undor denne verdenshistoriske utvikling cr Norgc ogsg.
blitt trukket inn uten at mawge nerdmenn endl, forst ,c4r sakens
fulle sammenhenz. Det endrer dog ikke at man b3r merke seg
visde historiske.kjennsgjerninzor.

Norge ble kxizsOmxg,de for sikre Tysklands nord-



lige flanke mot det planlagte britiske angrep over
Norge og Sverige. Hitlor slo til bare fg ti-



mer i forveien og avverget dprmed en katastrofc
for Norden.
Som krigsomrg.de er Norge underkastet alle de rea-
liteter og.ofre som:en krig oz sw1ig dermed en
tapt krig, förer mcd Scg.
Omfanget a‘v disse ofre avhenger av det norske folks

• egen.forstelse av realitetene.
,Hvordan ser s. disse,realiteter ut?

, For en ticLsiden torpederte man 2 norske.rutcskip uten-
. for den nOrd-norske kyst. Dissc skip tjente utelukkende nor-

ske interesser og passasjorene besto for en stor del ay kbin-
ner og barn. ' • .

Videre har man "Spitzbergen vcrwastet", og 3delagt
kullgrubene der, og endelig .er mange fiskefftrikker blitt
lagt i grus.

Churchill som ga ordre til disse operasjoner gjorde
det ikke bare med samtykke fra"den norske "cmigrantregjering"
i London men disse folk har endatil sunkot sg. dypt at de
tar aktivt del i dette 3delleggelsesarbeidi dcres eget hjem
land.

Det gis yisse nordmenn eller jössinger som kanskje vil
bli forn3id over• h3re dette Ah, ha:. Hvis Reichskom-



misar selv .g,j3r s. mye ut av det s m. det ha v-.3rt Melig
for tyskerne; men jeg kan forte1le dere en ting:

(Fortsatt)
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-(Fortsatt).
"Dore stakkars drer"

(Bifall)
"Ihr seid so 131jid",'

(Bifall)
at derc koScr dero over ulykkex som rammer dere selv og den
norske nasjen. -Det'kan kanskje lydc hrdt, men'nr alt kommer
til alt er en krig ikke nocn s3ndagsutf1ukt fra on pikeskole.

(Latter)
Enten dct i donno krig dör tusener eller endog titusener

av norsko monn, kvinner og barn av hungersh3d cr det i prin-
Sippet Tyskland og dets krigsförsel knekkonde likegyldig. Jeg
hater bare og forakter denslags krigsf3rsel mot kvinner og barn.

(Bifall)
flaagorkonVensjonen tillater enhver.okkupasjonsarme crng3re seg

ddt besatte omr!Ides bekostning. Enhver vot imidlertid at
Norge ikke kan brbdfö seg selv. Hadde 'Tyskland derfor benyttot
seg av don fulle rett vilde Norge idag ha lidd av hungorsn3d

H•Mer onn et r, en hungorsn3d man ikke kan forestille sog engang.
(Bifall)

Tyskland har imidlertid ikke handlet slik. Istedet har vi hjul-
,. pct det norske jordbruk15;?1,allo m4ter og gjort alt for skaffe
Norge en sunn.er=ingsbasis. Sidon jeg for tre &neder siden
siSt holdt tale har vi oge nylig.innf3rt 65.000 tens korn, og
jeg scr det som min plikt sikre Norgcs erng3ring.

(Difall)
Donno frivillige forpliktelse forutsetter dog en bestemt hold-
ning hOs det norske folk.

Enhver sem utfi= sitt arbeid har rett til livs-



kraftig =ing.
Den imidlertid som er istand til ?• arbcidc og*li-



keVel er doven skal ikke ha noc.
Jeg vil la de nestive sclv f4 oppleve blokaden, ofj„ vi

vil sc'om de kan bli mett qv sitt eget krigshisscri.
(Bifall)

Pen nye arbeiderIedelse'vil jeg gyire alt for st3tte
dens arbeid med' sikre den erm3ringsmessige basis for dot

norske folk, og jeg vil ogs bist med de lönnsutjcvnings-
sp3rsm1 som har reist seg. Men jeg forlanger samarbeid av
allE kretter, bl.a. venter jeg srlia av kvinnene initiativ-
rik kooperesjon.' Jeg vil for vrig  gjerne•indenne forbinnelsc
ft takko de menn som allerdde har bidratt mcget til det til-
fretstillende resultat Vi har sett i rcst h3st. Swlig vil
jeg takko arbeidstjenesten og dens sjef "general" Fr31ich-
Hanssen,

(Bifall)
for dcres innsats i jordbruket.

imidlertid huske pt at man intet kan kreve av
oss p det forsyningsmessige omrde. Annorledes ligger saken an
hvis jeg tenker p den menneskelige side, og jeg laper at jeg
her ikke vil bli skuffet.

Tyskland har en gang w3rt i virkelig fare. Det var den
gang da Norge l åpen i flriken.

Dette vil ikke gjonta seg. F5reren vil sikred.en nor-
.

(Fortsatt)'
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(Fortsatt).
ske flanko.

(Bifn11)
rLtkan rnn =e, forvisset om, og han vil sj3re det i samnrbeid
med do bysgende krefter i. Norge, hvilke ene og n,1cno reprosen-
teres ved Nasjonal Samlins.

(Bifall)
Jeg holder det som min menneskelige plikt sjjre oppmerksom

dette.

Meine Volksgenossen.

Med tnkknemlishet h3rte vi fjrcren si igr at bolsjovis-
mens dnser 17:.r talte. Dermed cr p1utoktatenes siste sjansse
tapt og sciren kan ikke mere holdes fra oss.

(Bifall)
Dot tyske folk, de tyske soldater og do der hjemme har vist seg
verdige vre fört av dolf T-fl.t1cr.

(L-nsv ris bifall)

(Ny stemme)

"Wir sedanken unsetor Ffihrer und godenken ihm".
"Unser Pfihrer! Sicg HEIL! Sieg HEIL!!

OverfJrinsen ble avsluttet med-"Deutschlnnd fiber a1los"
og "Horst gessel".

Kommenterer til Hitlers tide. 


O.E. 11.15.
I sitt kommLnt'.r skriver Morsenbladet nt insen krn

v›,3ro likesy1dit; overfor hval hnn sier.
Aftenposten fremhever at talen v2r kortore enn den

bruker vrc. Den bebudct begivenheter av stpr historisk
omfang.

I programposten "Verden og Vi" vnr-det Pritz Ihlen
som stod for kommentarene.

.Hnn sa bl.a. at mnn idas merket at Tysklands fjrer
var blitt Europas ledende mann. Isr satt miljoner av curo-
peere rundt hjytalerne, o3 idas styrtet nlle ses over avisene
for ikke slipp 2V ot ord av hvad hnn sn. Nasjonal-
socialistene kunne v-3re stolt av ha en slik förer. Men
mens nasjonal-socialistene kunne föle ses styrket, mtte
plutokrat-jödene fdle ses ille berJrt. I f ord skar hnns
tnle gjennem n11 13sn os bedrag. Sovjett var sltt os vilde
aldri reise seg igjen.

Europeerne vil fjle ses glnde vcd Hitlers tnle, fort-
satte Ihlen, N vot de at Europns seier og fremtid cr sikret
os nt frimureri os j3dedom for hvor dn3 mister sin
Med den st3rste spenning venter do 15å meldingcno fra der
Ffihrers hovedkvnrter, os -110 vet at do bare kan varsle fred
for det Nye Europa.
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Ing. Kristi= Freuthun  svarcr  London.

0.F. 18.50.
Etter kreftige anrep p. "gift o lignsentrlene i

plutokratkjellerne i London" hvor de druknende gripeX-etter det
siste bel1mstr4, ble ordet gitt til Ingeni3r Kristian Freuthun
som 3nsket gi en orientcring eller Lon:lons emigrant-



radio og dens metoder for rpopanda.
Ingeniren haddc valgt den skklige linje han bort-=.

holdt seg fra skjeldsord og lignende, mcn ellers var han ikke
bedre enn de andxe som har forsökt seg, og mtte flere ganger
innr3mme at protgandaen gjorde sin virkning.

Han hadde funnet ut at man tumlet med to lyttcgrupper,
ute- og hjemmefronten som gjensidig skulle triste hvexandre
under henvisning til de to fronters innsts. hesultatene
hjemme skulle stiMUlere dem ute samtidig som de hjemme kunne
file seg stolte over sincbedrifter.

var det imidlertid ikke stort . melde fra hjemmefron-
ten. Derfox mt-te sjifolkene holde for vesentlig representert
ved prof. Werm-Mfiller. pn.i4gen f.eks. av ct nytt lemelse
ble ogs. blst stor-Lopp og krevde minat krenprinsens tilstede-
w3relse.

Rosinen i pilsen var dog nedrakkingen av Tyskland og de
hjemme som str for gjenoppbyggingsarbeidet. Det ble ustansclig
spilt den sa=e evige mclodi om alt det den tyske krigsmakt

'plyndret og firte ut _av landet, noe man mgtte le av  1.1r man tenk-
te p.. forholdene'i Russland, forbunnsfellene..

L.E.R. hadde for5vrig et noks lite utvalg av medarbei-
dere, og for det meste var det de samme som stadig kom igjen.
Enkelte ganger kom dog nocn avskjedigede embedsmenn eller re-
daktirer og angrep de hjemmc som haddc vciet dem og funnet
dem for lette.

Ingeniiren vilde ikke uttale seg  on  hvor enkelt, men
en syntes han dog- Var s4 frekk at hari vilde ofre noen ord.
Det gjaldt "emigrantkommand3ren"Riiser Larsen, som hadde s-
kallt pnet Normannautstillingen under henvisning til sin av-
döde sjef Roald Amundsen, og sagt at denne neppc vilde ha stil-
let  seg -til rdighet-,,for den nyc tid. Fiiser Larsen hvorom
Amundsen engang sa ateden mann har skUffet meg mer enn noen an-
nen, et forhold sot ogs,!1, firte til at Riiser Larsen ble nektet

delta i Amundsens begravelsc  av  dennes familie.
Han var imidlertid ikke s4 farlig. -Det,var mest ssin-

gene hjemme han skremte med sine kraftsalver.
I den-sistc tid var jössingene blitt.klar over den be-

stemte linje i den tyskeepolitikk overfor Norge, og provoka-
sjonsoppfordringene var kommet i bakgrunnen. Om angrepet p4
de to norske ruteskip holdt deseg like tause som en viss bis-
kop hjemme.

• Holgelandsmoen overtatt ev Arbeidst'enesten.

O.R. 18.00.
Det norske •flagget.eer atter heist  OVQ±  Helgelandsmoen

idet den tyske vernemakt har gitt plassen til Arbeidstjene-
sten.
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. Radiosenciner 	 ördag okt. 


Alexei Zaitzows brev til en Oslo-pike.

O.R. 18.30.
Kjwe Oslo-pike.
Jeg har nå kjendt deg i snart 20 år. Jeg treffer deg

overalt, og overalt smykkor dU opp. Når du tar på deg.din nye
drakt oz din nye hatt da kommer varen til oss. Og Oslo blomstrer
oz blir den vakreste by i verden. Du har smak for det skY3nne,
men tross alt cr du ikke kokett. Du er naturen selv cnkel og
liketil. Du er et lykkeliz.deiliz barn. Du har ditt hjem, ditt.
arbtid o din kosclige bok.

Da du skrudde på radioen syntes du ikke det vdr rart
med den gamle dansemusikken fra Voskva. Har du aldri sett bil-
ledet av en sovjett-pike? Så håpl3st ueleant. Hun aner ikke
at det finns så flortynne strimper som dine.

Hun'er 23 år. Om hun er pcn? Ja, det er ikke så zodt
å ses.

De danser sin lille s3rgmodige dans derborte. De har ikke
stor plassen. I det skitne rummet bor det 6 menneskdr. Hun er
ikke fattig. Nei da. Men de bor sån. De er anstendige alle sam-
men i v-areIset hennes..Studenten derborte under bordet skal
gifte,seg med honne over gangen. Han er medisiner.

Hun or så lik deg. Men far og mor kjendtc hun ikke. De
var drept ved siden av vuggesengen.

• Ja jcz tretter deg kanskej-med disse fremmede menneske-
ne. Du er kanskje medlem av disse morsomme denseklubbene. Så
meget morsommere dere har det enn de der borte i skyttegravene.
Husker du den gutten, Arne, dere lo av fordi han meldte seg
til den norske legion. Kanskje vilde han hatt iyst på å hn
hatt lometdrkledet ditt. Gutter er,så rare sån. Nå tenker
du kanskje ikke mere på ham. Kanskje er du ikveld på danse-
morn iSjen. Dere spiller de sistevplater og h3rer på rykte-
ne fra London. gndrt kommer de og redder dere, tror• dere,
kanskje om noen få dager.

Det rezner ute. Arne er for f5rstc zang ved fronten.
Det vonde venter oz lytter i mrket. Kanskje sikter dc på ham.
Bak ham ligger hans nye venner, hans eneste vtnner.

Han, Arne, er der, han som stilte tennis isommer oz
som cr så glad i sjokolade med n3tter.

Blir det ikke snart slutt på denne krigen.
Dumme cr de,dtenkte Arne. Do vilde ikke snakke med ham,

de med emeljeflaggene. Han gikk hjem og skrudde på London. Der

 sa de det var en for.brytelso molde seg til den norske lezion.

Neste dag meldte han seg.
Så reiste Arne og mange med ham. Det var ingen som vilde

trykke hans hånd og takke ham. Kanskje danset de barc'og tenk-
te ikke på at han kjempet for dem.

Han ligger bak et jernbanespor oE venter på ordre til
angrep. Er det et tog jeg h3rer? Nei det er bare hjertet som
benkor så storkt. Kommer ikke ordren sndrt.

Hvor er nå min lille Oslo-pike? rnker hun,på meg. Det
er jo for hennes skyld-jeg er her,-Hun så så fremmed på meg
da jeg reisto.

Nå kom signalet. Arne stormer mbt de bolsjevistiske
skytterzrevene. Hdner med, helt rolig.

Skal du skrive?
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1,2Jidbruksmeldiner.

O.R. 11.45.
Fra og med m=dag 6 oktober trer de nyo maksi.Mairriser

frukt og grönnsaker i kraft. Disse priser betegner bunnm-
let for iÅr.

O.R. 18.00.
dissc dagcr cr det sendt en mengdc poteter for 9r'deland--

til Oslo, mcldes fra randbu. Dc cr alle av srs god kvalitet.
Elej:ikten i Hadcland h,r vart i 14 d-ger, mcn det er ikke

skutt mer cnn 3 elg hittil.

Ti1nå h3r staten kjöpt 70 tons korn i S2,ndar, fficldes fra
S,ndefjoxd.

Nytt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Ombyggingen av Stdentersamfundets bygning i Köbenhavn

er n. avsluttet.

I noVember innvies en ny dansk kirke i Brooklyn.

Nytt fra Svcrip.e.

D.R. 11.30.
Inntil igr er det tegnet 290 mill. kr.-i det nye svenske

stats14n, d.v.s. m1et i f3rste omgang.

D.R. 11.30.
En omfattende svindel med kaffekort er oppdaget i St.-

holm.

S.R. 19.00.
Innsamlingen for de ettcrlatte etter de omkomne ved

jaP.erulykkon cr idag oppc i vel 425.000 kr.

Nytt fra Finnland. 


0.D. 18.00.
Hele det nord-jsilige av Aunus-omrdet or n. rensket

for sovjettrussiske tropper, hLter det i dagens finnske
krigskommunike.

Finnske tropper har c11crs sltt tilbakc et russisk
motangrep ved floden Svir.

vvvv v VVVVVvvVvv
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Nordmenn skriver brev hjem fra fronten.

O.R.18.50.
Det er alt kommet brev til Norge fra nordmenn som kjem-

per på Östfronten. Guttene skriver til sine foreldre, ssken,
venner og andre. "Norsk Rikskringkasting" har av noen av
mottagerne fått tillatelse til å offentligRjöre bruddstyk-
ker av noen av disse brevene.

Selve opplesningen ble foretatt av Fritz Ihlen som leste
både med varme og fölelse.

Det förste brevet var skrevet til en gammel venn, og
lytterne fikk hre fölgende utdrag av det:

B/7 deg ikke om hva jössingene gjör, og hör ikke på hva
de har a fortelle. De er faen ikke vert det. Saken er at
disse psykisk forkrbb1ede jössinger som går omkring i Norge,
lar andre rake kastanjene ut av ilden for seg. Tenk isteden
på germanerne som rykker fram mot bo1sjevismen, tenk på dem
og la jössingene gå der. De siste er individer som man ikke
skal bry seg om. Fy faen for en elendighet.

Send noen ord er du snild.

Et annet brev er fra en såret.nordmann som befinner seg
på et sykehus. Han skriver blant annet:

Jeg f5ler mog så frisk som aldri för. Og når jeg hörer
at frivillige fra Norge og Danmark kan komme til fronten fbr
meg, blir jeg fortvilet over ikke å kunne reise straks. Jeg
vil ti ganger heller til Russland enn til England. Av to
onder velger jeg Som bekjent det verste. Jeg vet om alle de
farer og grusomheter som venter en i denne krigen, men nettopp
derfor. . .

Heil og sæl.

En tredje nordmann kan berette om fölgende store opplevel-
se. Han skriver fra Ukraina:

Under vår framrykning måtte vi foreta en husundersbkelse.
Under et teppe fant vi en sprell levende jöde. Han prövde å
komme med forklaringer, men det nyttet ham ikke. Vi gjorde
kort prosess. Utenfor ble han'skutt på txe meters avstand.
Hans råtne hjernemasse veltet ut.

Her fortalte hallomann Hald at "det samme mot og den
samme ild besjeler mange andre brev". Det gjelder ikke bare
dem som alt er ved fronten, men også de guttene som befinner
se i treningsleir i Tyskland.

Fra en slik treningsleir skriver legionær Ivar Ness:
Jeg vil kvele ryktene. Det var således interessant

höre at vi var blitt torpedert. Men faktum er at vi lever,
og det er ikke et sant, ord i alle ryktene ,der hjemme.

Hallomann Hald avsluttet med f.31gende
Det siste er en advarsel til våre hjemmelige ryktemakere.

Vi sender dem Som kjemper der ute, og dem som befinner seg
i treningsleir i TyskIand en hilsen fra fedrelandet.
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Bra i Vestfoll.

F:ylkesagranomen i Vestfoll forteller til "Bygdenes Blad"
at årete.ust i :). 7"  -tilfredsstillende hva epler
og pwer.a. Det er dog mindre med plcmmer i år.

Den ökonomiske stilling i Lan;Yesund er od.

O.R.18.00.
Kommuneregnskapet i Langesund foreligger nå ferdig. Det

viser at kommunen har et overskudd på kr. 9 200,- Kommunen
har i år betalt kr. 27 000,- av på gjelda. Ordföreren for-
teller at den bkonomiske stilling i Langesund er god.

Mrdbruker sk ter åtte el er.

O.R.18.00.
Bladet "Jst1endingen" forteller at.gårdbruker Oddvar

Brattberg i Ringsaker på få dager har skutt 8 elger.

Willy Bj3rneb skal holde sitt siste radioforedra .

O.R.18.00.
Mandag klokka 18.45 holder Willy-Björneby sitt femte og

siste radioforedrag. I dette foredrag vil han komme inn på -
"den i Norge så yelkjente h,ws moral".

ortsn heter.

Nor esmesterska et i håndball.

O.R.18.15.
Storm Sörlie ga et kort referat •aV norgesmesterskapet

håndball som ble avsluttet. Med finalekampene på Bislet i dag.

Norgesmestre ble: I herreklassen: Bragd, Oslo, som slo
Uredd med 17-3, •

I dameklassen: Oslo Turnforening sem slo Hugin, Gjbvik,
med 6-3.

Berit Nilsen spilte senter på damelaget. Det var mött
fram ca. 800 tilskuere. En masee piker hadde kommet ncd fra
Gj,5vik for å overVære finalekampen.

Sveri e slår T skland i fotball.

S.R.22.00.
Landskampen i fotball mellOm Sverige og Tyskland fant

sted på Råsunda i Stockholm i dag. • Resultatet ble at Svcrige
vant med 4 mål mbt 2 etter å he ledet etter frste omgang.
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Danmarkslår Sverige i håndball.

S.R.22.00.
I Köbenhavn ble det i dag spilt en landskamp i håndball

mellom Sverige og Danmark. Kampen endte med at Danmark s16
Sverige med 17 mål mot 9. -

"Verden o vi":

Ukens militære oversikt. Fritz Ihlen). 


Et av de mest avgjörende slag i dette feltteget ble vun-
net ved Kiev. Nå ligger veien åpen til Kharkov og derfra vide-
re ned til KaukasUs. Det fins intet i krigshistorien som
kan sammenlignes med dette slnget.

I den for1,5ne uke fant også konferensen i Moskva sted.
Konferrnnsens tema var hva Sovjet trenger etter sine store
tap. Men mot denne konferransen står tremaktspakten som i
siste uke er blitt sterkere enn noen gang

Også i denne uke har tyskerne foretatt mange senkninger
på alle hav. Man kan derfor forstå at Churchill i sin tale
innrömMet at Sovjet var i fare.

I nord renser finnene Karelen for sovjet-tropper.

I slaget om Atlanterhaget gikk 683 400 b . reg. tonn tapt
for fienden.

Man ser således hvord'n situasjonen stadig blir markere
for Englnnd. Slaget om Atlanterhavet tapes, og i öst raver
Sovjet  groggy  omkring. Og i tillegg til dette talte Hitler
og forutsa nye store erobringer.

Vi venter spent på meldingene.

Værvarsel. 


S.R.22.15.

Vestkysten og Svak vind.
Oppholdsvær.

V nernområdet Skyet.

Meldingene fra Norrland ble borte i forstyrrelser.
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N tt fra Sveri e.

O.R.13.00.
'I skjærgården utenfor Stockholm er det blitt tatt opp

seksti sovjet-russiske borgere som.var kommet med små båter
inn i svensk farvann.

S.R.22.00.
"Kulturveckan" ble i dag åpnet i G5teborg. Ipningstalen

ble holdt av Stockholm stads ordfdrer. Blant gjestene var
også borgermesteren i Helsingborg.

I Stockholm er det blitt stiftet et landsforbund som
skål ha.til oppgave å minske arbeidSledigheten. General-
direktör Carl Hdyer ble valgt til forbundets ordgörer.

N tt fra Danmark,

D.R.11.30.
Fdrstkommende fredag skal det holdes en luftverndag i

Köbenhavn.

D.R.11.30.
De fynske landbruksforeninger skal holde landsmöte i

Odense den 14, og 15. oktober.

D.h.20.50.
Danske avholdsforeningers landsforbund.åpnet i dag sitt

landsmöte i Köbenhavn.

Nytt fra Finnland.

O.R.18.00.
"Hufvudstadsbladet" sktiver i forbindelse med Hitlers

tale:
Fdrst 1-1.4 ser en hvor stor fare Finnland var i da Molotov

sist besdkte Berlin. Ti må.derfor.være meget takknemlig for
for den beslutning Hitler tok da han gikk mot Sovjet.

vvvvv  VVVVV vvvvv

STOP PRESS

O.R.21.00.
To britiske kampfly av Hudson-typen ble i går skutt ned

utenfor Norskekysten av .tyske jagerfly fdr de hadde nådd fram
til sine mål.
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O.R. 18.15.
I Lktuelt idag hn-te vi ct intervju om Det Norske

Selskap og dets virksomhet. IlySrteforhoadene var venskelige men
det lot til at visso store ting er på tapeten også for denne
institusjons vedkommende utover hösten. Selskapet skel
arr-ngere foredrag bl.a. av reichsarbeitsfuhrer Hirl og
dessuton cr dr. Kontzic. Dessuten skal fru Hamsun holde et
foredrag utpå 1-lbsten engeng. Videre ble det opplyst nt Selskapet
ent_Ige1ig vil utgi sitt förste tidsskrift allerede i slutten av
denne måned.

Verden & Vi.

O.R. 18.20.
I-V&V var det idas et foredreg om den italiensko fascisme.

Foredragsholdcren fortalto om hvorden den itnlienske fnscisme
cr blitt uteglemt i Europas lituratur men nu er det blitt
lagt et plaster på dette sret idet et norsk forlas skal sende
ut en bok om Italia. Boken ble anbefalt som et grunnleggende
verk om Italia av ideg.

Yrkeskvinnens stillin til Den N e Orden. 


O.R. 18.40.
Kringkastingen hadde idag et intervju med frk. Dora

Bull, sjefen for "Kakebua". Intervjuet foresikk i bakeriet i
Majorstuen. P. sprsmål om hved hun mente om kvinnons stilling
idag svarte hun at alt er så nytt cnnå nt det var vanskelig for
henne si noe bestemt. En ting kunne hun dog si med sikkerhet
og det var nt under Den Nye Orden vil kvinnens og da spesielt
yrke kvinnens stilling bli bodre forstått enn för. Særlig villo
gifte kvinner dra fordel av den da de vil bli fritatt for en
stor del au ansvaret med barnoo ppdragelsen. Videxe mente hun
at tingeno er så viselig innrettet at det cr mange ugifte
kvinner som kan ta seg av visse samftndsviktigc problomor. .

Fiskerimeldin,er.

O.R. 12.15.
Om sildefisket er det intet å meldo.
Om bankfisket meldes at forholdenex er ganske bra i

Nordnorge. I Möre har det ix siste Uke vært mindre enn foregående
uke, I Finmark merker man en ökning i torsk og hysefisket. Det
her ogs81 vmrt tatt enselige kvantum sei men det er allikevel
mindrc enn i forrige uke. Kveite og flyndre cr det så lito av
at det ikke gjör hverken fra eller til. For Trom&5 er det fisket
opp endel torsk, sei, flyndre, kvoite og uer. Utsiktene for
sei er imidlertid gode. Ved jksnes i Vesterålen er det gjort et
kast på vel 11.000 stykker sci.
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Landbruksmoldinger. 


O.R. 12.20.
Tilförselen av kjtt var i siste ukc s-Wrre enn noen uke

fbr iår, Gr1ig gjaldt dette nautesl?kt hvorav det kom vel 300.
Dette vnr harc til Oslo Kjötthall. Dessuten kom det også nocn
slnkt til relleslakteriet.

ndere kom dct i uken inn ca 900 snu og lam. Det cr
jo,ikke e i fo-lbold til för om'Irenemen det var dog nokk til
at mane fikk en bit lam i gryten til middag. Litt
bedre mc,J; det også vnrt, snrlig speknlv, ffiens det
stndig CT Litc gia. Idag har tilförselen vært endel mindre,
bare 21 nautcs11r.

, MotstridendE 17'.: (-.. c,11. elakton.

: O.R. 18.00, .
. - I Oso hotex det at det meldes om god elgjakt i bygdene.

Jaktdeparclitet, Jriolder imidlcrtid at jakten ikke er s!?, bra
og 'at antelict a.v dyr som cr feldt er lavere enn ventet.

O.R. 18,CO,
meldos at Hålogalandsutstillingen er blitt

en der. Ialt har utstillingen vært bes3kt
av 6900 Don besto deg i Oslo var 4000 besökende.

N.S. holder ic i nten.

O.R. 18.00.
N.S. fylkesgruppe har holdt möto i Skien hvor oberst

Sundlo holdt en_tale. Han rettet et voldsomt angrep mot jöde-
dommen og kommwlismeri.

Hirden möteT i Drr-mrdPr

O.R. 18.00,
I Drammen skal hirdon ha möte i kinocn.

Kristiansand reiser iiiinncsmerke over kririsfa1ne.

O.R. 18.00.
Fra Kristiansand meldes at man der hpr besluttet å reise

dt minnesmerke over dem son faldt på Odderöya den 9de april
ifkor. Minnesmorket skal reises på Kristiansand Kirkegård.

Saueskue i 


O.R. 18.00.
Fra Arendal meldes at det annet saueskue er åpnet i Valle.

Det er mangc kjöpere der og handelen går livlig.
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N tt fra •Svcri.e.

O.R. 18.00.
.Lrbeidet med å te opp vrakene nv de tre jagere.som

ble ddelegt ved eksp1osjonene for en stund siden er nå kommet
så lengt.at mnn her fått Vraket ev jageren "Göteborg" på rett
kjöl på bunnen. -

S.R. 19.00.
To avh=ns fly kollidertc idog i luften og styrtet

ned i sjöcn. Dc to förere ble drept.

S.R. 19.00.
Inns=1-1en til de etterladte ettcr jegerulykken er

nå offieiclt ai Litcr Det ndynktige belöp som cr kommet inn
er 551.349kro,ler. Dagens störste belöp på 48.000 kroner kom
fra Svcriges Lottw Lokalnvdeling i Malmö.

S.R. 19.00.
Det svenske stntslån cr nå kommet opp i 391 millioner

kroner idet det idag ble- tegnet•for vel 60 millioner kroner.
Detteer rekord for en deg siden lånet ble utlegt.

V=meldinger.

S.R. 19.00,
Vcstkuat (),; V+Inornområdet: Svek vind. Uforandrct

temperotur. ie1.ko for ri-.ttefrost i inn1Pndet.
Hcle Sbdi- Norrl?And: Svak til moder-.t vind. Ufor-

andret temperatm.
Hcle Norra Norrland: Moderot eller tiltagendc vind.

InPen cllcr ubetydclig nedbör. Stigende, sencre noe fallende
temperatur.

vvVvv VVVVV vvvvv
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Britiske soldater voldtok islenderners koner,

o mennene fl ktet til  Norge. 


0 .W.11.15.
Besetningen på en islandsk fiskekutter som er landet i

Norge, forteller gruoppvekkende historier om engelskmennenes
oppförsel på Island.

Det er tre mann som er kommet til Norge, og de tilhdrer
en islandsk bondefamilie. Etter sin ankomst i Norge har de
fortalt at konene til to av islenderne og den femtenårige dat-
ter til en av dem ble voldtatt av britiske soldater. En av
de tre klarte straks å skyte en av soldatene, men engelskmenne-
ne svarte med å skyte de tre kvinner.

Senere lykkes det islendingerne å hevne mordene idet de
drepte flere britiske soldater. Den engelske overkommandant
på Island satte da en pris på deres hoder, og islendingerne
måtte flykte. Etter å ha flakket omkring pa Island en tid,
lykkes det dem å komme avsted i en fiskekutter, og de er na
landet i Noxge.

Nor e kan vel e mellom to tin - sier "Mor enbladet".

O.R.11.15.
"Morgenbladet" skriver i dag under overskriften "Valget":
Det er to måter Tyskland kan trygge sin nordiske flanke

på. Den fdrste er full innlemmelse av Norge i Tyskland: En
andre er å sikre Norges vennskap for all framtid. Den fdrste
måten kan Tyskland greie selv. Den andre kan bare Nasjonal
Samling greie.  Hvis  ikke det går, må Tyskland ty til den
förste måten. Det kan tenkes en tredje måte:. en engelsk
seier, men etter der Ffihrers og Terbovens taler kan en være
sikkex på at England ikke vil vinne krigen.

Willy Björneb skal tale i Colloseum.

O.R.11.15.
morgen kveld klokka 19 (eng. tid) taler Willy Bjdrneby

i Colloseum om "Englands sanne ansikt".

Sti ende skipstrafikk mellam T skland o Nor e.

O.R.18.00.
Berlin:- Skipstrafikken mellom Tyskland og de hærsatte

havner i Norge har dket sterkt i det siste. Det er særlig
blitt sendt mye byggemateriale til Norge.

"Deichman" får stor bok ave fra den italienske regjering. 


O.R.18.00.
Deichmanske Bibliotek hax gjennom den italienske sende-

mannen i Oslo fått en samling bdker fra dän italienske regjering.
Det er böker av Dante og hans samtidige opp til moderne italiens-
ke forfattere.
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Fiskerimelding. 


8i1defisket .
Fra Haugesund meldes at det i Brennes er stengt 50 hl.

småsild i de siste dager.
Det foreligger ingen meldinger fra Bergen.
Fra Ilesund meldes at det er stengt 2000 skjepper mossa.

Meldinger fra UthaU.g viser at gisket har vært bra siste dögn.
29 båter var ute.

I Skjöra er det stengt 100 hl. blandingsvare.

Bankefisket og det övrige kystfisket:
Til Kristiansund N. var det litt mindre tilgang på fisk

siste uke sammenlignet med uken til 27. sept. Her betales
nå reker med kr. 1,95 pr. kg., og krabbe koster 24 Öre pr.
stykke.

.Ålesund hadde i siste uke noe större tilfbrsel på fisk
enn i den uke som sluttet 27. sept, men sett i sin alminnelig-
het har fiaket vwt smått.

Landbruksmelding. 


For å lette.omsetningen av lite holdbar'frukt har
Direktoriatet for frukt bestemt at pressfrukt kan leveres til
konservering uten at det foreligger tilvisning fra Frukt-
rådet.

"Landbruksdepartementet" moddeler:
Jakttiden for elg og hjort er forlenget til og med den

20. oktober. For vildrein er jaktiden forlenget til og med
den 31. oktober.

Jaktrådet i "Landbruksdepartementet" meddeler at jakten
hittil ikke har svart til forventningene. Det skyldes sann-
synligvis at folk har .v..ert for opptatt med höstarbeid, og
særlig da potetopptakinga, til å ha hatt tid til å delte i
full utstrekning i jakten. Forskjellige meldinger tyder dog
på at det har v_'ert god elgjakt i enkelte distrikter som for
eksempeI i Ringsaker hvor en gårdbruker på noen få dager har
skutt åtte elger: Og i går kom det for eksempel fire elg-
skrotter til Oslo Kjötthall.

Tilfrselen av slakt til Oslo har tatt seg godt opp i
siste uke. Men av gris er det fremdeles meget lite. Denne
uke begynte ikke særlig lyst i går, men i dag var det atter
bra, og det kom blant annet 50 nauteskrotter og 3 elgskr6tter.

Det er en merkbar nedgang i tilfe3rselen av grnmsaker
til Oslo nå, men det er ingen mangel endn. På Youngstorget
var det liten trfikk i dag. Det var fremdeles en god del
sopp, og avgangen var god.

Salget av potetmel ble stoppet for noen dager siden.
Det hnr nemlig v-ert vanskelig å oppdrive potetmel i det siste.
Men /14 bebuder "Forsyningedep." at det skal gies nye rasjons-
be4;temmelser, og da vi1 situasjonen forhåpentlig bedre seg.
Rasjonenes st3rrelse er ikke fastsatt onda.
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Sauenytt. 


O.R.18.00.
Lbrdag skal d5t holdes stort sauesjå på Skreia på Toten.

Det blir det stbrste sjået som noen gang er blitt holdt der.

O.R.18.00.
En melding fra Tbnsberg forteller at etterspörselen

etter sau og geit er stor i distriktet. Interessen for saue-
sjået som skal holdes på Bergelbkka er meget stor.

Statstilskudd til potetkjellere. 


0.R.18.00.
Staten har bket tilskuddet til potetkjellere i Arendals-

distl'iktet slik at det nå er kommet opp i kr. 60 000,-,
dis'Ge året ble mye poteter bdelagt av frot.

Drammendistrikts tbmmerforeniwYs

driftsregnskap for siste år foreligger nå ferdig. Bla-
det "Hadeland" forteller at regnskapet viser stor bkning siden
i fjor.

Stor tilstrbmnin til "Nordmannafolket".

Hittil er'utStillingen "Nordmannafolkot" blitt besbkt av
40 000 mennesker, og det er fremdeles mange som besbker den.
Men alle som akter å se den, må nå skyade seg da den sannsyn-
ligvis kommer til å stenge f3rstkommende sbndag.

Smån tt fra Nor e.

O.R.21.00.
En tysk representant kom i dag til Oslo for 4 dröfte:

det tysk- norske pressesamkvem-som ble innledet i Berlin for
noen tid siden.

O.R.21.00.
Tysk-norsk selskap holdt möte i Oslo i kveld under for-

mannen professor Claus Hansens ledelse. En tysker holdt fore-
drag om sunnhetstilstanden i Tyskland i dag. Foredragsholderen
forklarte at den aldri har vært bedre enn den er nå.

Dagens andakt ble holdt av diakon Lars Guttormsen som
blant annet sa: "Det er enkelte som i dag setter krav til
Gud, samfunnet og sin neste. Er de kristne? Er det kridten-
dom?"



4.

8. okt. 1941. 	 Nr. 167. Fortroli .
Radiosendln er tirsda 77-okt.

Veden kommer til Oslo.

O.R.18.15.
Ved kommer nå til Oslo i svære mengder. Mikrofonen

befinner seg for byeblikket på Grefsen stasjon, og disponent
Erling Lund vil fortelle om veden som kommer.

disponenten fikk vi höre at det alt i alt vil komme
60 000 favner som skal fordeles på Oslo og Aker. Det er vans-
kelig å si hvor veden kommer fra, men den kommer praktisk
talt fra hele istlandet. Den kommer både med jernbane og
sjöveien. Det meste kommer likevel med jernbanen, nemlig
82 prosent.

Ved Grefsen stasjon har man vmrt oppe i 120 vogner pr.
dag. EllerS venter man nå 1A, vinterföret, så man kan komme
til i skogen. For det er i skogen veden er. Hovedmassen
vil derfor ikke komme för snöen kommer. Grefsen er hoved-
stasjonen for vedmottakinga.

Det meste er fayneved, men i det siste er-det koåmet
mer og mer langved. Arsaken ,er antakelig at man har manglet
folk til.å'kappe den.

el •••• .1.01/

Forin o roduks'on.

Melkeproduksjonen har falt betydelig i det siste året.
Det skyldes mangelen på kraftfor. Men takket vmre sildemelet
og sellulosen håper man å vmre i stand til å opprettholde den
nåværende produksjon.

Også fleskeproduksjonen er gått tilbake. Den må nå mer
og mer bygges på små svinehold. Også her er sellulosen den
reddende engel ved siden av avfall, som man nå må vmre meget
forsiktig med og utnytte til siste smule.

Eggproduksjonen er gått betydelig ned. Også her gjbr
mangelen på kraftfor seg gjeldende. Men .mkrlig for fjmrfe-
foringen er det store muligheter for omlegning. De er större
enn man tidligere har antatt. For höns kan potetforing kom-
me på tale.

Et utmerket hestefor er melasse.

Nytt fra Sverige. 


S.R.19.00.
En svensk arbeidstjene'ste er blitt organisert for Karelen.

Den skal også hjelpe til med å reparere veier og bygge opp
igjen gårder som er blitt.ödelagt under krigen.
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N tt fra SverLe.

S.R.19.00.
Ni sovjet-russiske flyktninger ble i dag tatt opp fra

en liten båt i svensk farvann6 Siden lördag er det nå i alt
kommet nitti russere til Sverige i små båter.

S.R.19.00.
Nye brödkort skal sendes ut i Sverige fra 6. november.

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Landsforeningen til arbeids1edi,3hetens bekjempelse

har besluttet å opprette lokalforeninger i en rekke nye
kommuner.

Nytt fra Finnland. 


O.R.18.00.
"Hufvudstadsbladet" sktiver i dag om den engelske

radios fors3k på å splitte de svensktalende finner fra de
andre finnene.

Bladet skriver: De svensktalende finner hilser nyord-
ningen i Finnland med glede og tillit.

O.R.21.00.
Statsminister Rangell har tillyst regjeringsmöte i dag (?).

Det forlyder at man skal behandle den politiske situasjon.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Norsk tankski forlist. 


0.R. 18.00.
Det norske tc.:nkskipct "Jchn P. Pcderscn" på 5065 br. Teg.

tons. cr forlist i britisk tjeneste. 13 m-,nn av mannskapet cr
omkommet. De övrisc har man ikke greie på. "John -. Icdersen"
tilhirte aksjesc1skaPct Ilavtank.

Nordning_innen idretten iP en.

S.R. 22.00.
En nyordning av idretten skal gjennemförcs fr2 nyttår,

opplyser den norske idrettsleder R,ichborn-Kjennerud. De klub-
ber som ikke vil delta i nyordninsen vil helt enkelt bli opp-
löst, og det cr meningen at kommunene ettcrhvert sk,1 overta
if,rettsplassene.

Idrettslederen opplyscr viderc at det drives sabotasje
av idretten i Norge ikke b're av enkeltpersoncr men også av
klubbene selv.

Riisnes om det upassende i å drise i disse ,:lvor1igotider. 


O.R. 18.15.
Forbud mot dans vil antagelis bli innfJrt i Norge i

den n=este fremtid. P. noen annen måte kan m2n ikke cllers
forklare det forbausende i at selveste "minister" Riisnes
skulle  finne  det formålstjenlis • p'visc det upassende i
danse i dissc dger "da verden forivrig var opptatt ev

det store alvor", og"tusener av norske s3nner wrsjerte med
i k.ampen mot stens barbari", og qt hallomann Hold skulle gjöre
uttrykkelig oppmerksom på i sin introduksjonstale av "mini-
stcren" at det i manse av "dc allierte 1 md" allcrede var
innfrt danseforbud.

Riisnes tale som kom under pros.r,mposton "J-,ktuelt
ble for3vxis kuttet av etter 4 minutter idet Jel3ykringkas-
teren ble borte. Det er derfor bare fire :4'emteparter vi er
istand til å gjengi, og i denne del nevnes ikke ordet dans
i det hcle tatt. qensikten med talen har vi b2re fra Halds
introduksjon og titelen på for,_dr-get.

Her er stort sett hvad Riisncs sa:

Alle erkjenner vi at de dager Vi gjennemlever cr da-
ger av det dypcste alvor. Dot veldigc oppsjir vil avsjire
også det norske folks skjebne. Vi kan ikke stå utenfor. Det
er vår plikt å stötte opp om våre venner og br•idre Tyskland
og Finnland.

Pent kan vi bare utgjire en beskjoden del,
men politisk og moralsk har tilslutning_st3rre verdi.

Verden skal vite at tusener av norske s(3nner har mar-
sjert for å delta i kampen mot istens jidiske barbari.

Verden skal også vite at det her hjemme stå.r titusencr
av norske kvinner og menn under Vidkun Quis1ings fJrerskap
bak sine unge helter der ute ved fronten.

(Fortsatt)
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Riisnes om dans.

(Fortsatt)
Sterkest gries eVer dc som derborte, ••å dyp

var dereS crkjehnelse av det storo i.deres kall at de prå eget
tiltak og etter egen vi1je dro,ut da vår store f3rer (sio!)
ga signalet.

Detc er idag det store
Vi anklager England for snikmord i vår.
Vi anklager.Ehgland for med list og vold åla v-åre sj-

folk gå tiIgrunne i ILmpen om Atlnterhavet 

....(Resten. kunne ikke oppfattes)...

iv samme grund, (Jeliykringkasteren ), mistet vi
.også "Verden og Vi", en sketsj med tite1en: "Gj.:nklang fra den
stpre verden" og en timinutters affTere kaldt; "Islrnidske bille-
der".  Lv "Verden og Vi" oppfattet vi 'bare over ,N±ietiansand at
man omt?.1te den finnske frihetskamp og det finnsk-tyske v'pen-
brorskap.

Oslo-avisene for(limmer den•britiske skndselsdåd  p Island.

O.R. 11.15.
I sine lederc idag tar alle,morgenvisene skrp evst?nd

fra den uhyggelige og opprJrcnde britiske skjendse1sdfs..d
land som n er kommet til almenhetens kdskap ved de:tre is-
landske flyktningers lahding i Norge.

Fritt Polk skr-Iver s,1edes at mcns man cnn her myrdin-
gen •a:v de 200 norske kvinner og bern ombord på "Richerd lith"
og' "Deråy" i frisk minne kommer Meldingcne.om denne nye
britiske rodeelsdåd på den gamle norske

N_ye rasjoneringsre3ler fox risgryn (),; syro.p.

O.R. 18.00.
rirektoratet for Erovi:mtering og Iasjonoxingher

gitt nye regler for rasjonering av risgryn og syrop.
Til 30 november vil privatpersoner f tillatelse til

å kj1Je inntil 400 gr. risgryn. Sykehus, santorier, b:irne-
hjem bevmrtningssteder..0.1. vil kunne f kjJpt p; tilvisning
fra rorsyninsnemnden..

iv syxop vil privtpereoner  1-:unne f kjipt inntil
600 gr. mJrk syxop til 30 november.

To 3vrige enkeltheter vil bli .finne i dagspressen.

Iu_Lrle..lcstemmelser for hester.

O.R. 12.15.
Prisdirektoratet hlr idag fasts:tt nye prisbestemmel-

ser for hester.
Av bestemmelsene fremkr det at wksimalpriser skal

fastsettes av en egen skj3nnsnevnd i hvert dyrlsgedistrikt.
Som form'nn i nevnden fung,rer dyrlsgen.

Dc som 11-r hester til s 1,s bir la disse t-,kseres
på forh''nd.
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hel2tivt br2 klttilfirsler til Oslo

O.R. 12.20.
Selv om m3n unn ikkc ken talc om virkelig gode tilf3r-

sler til Oslo, s kwrimer det dog re12,tivt bra med kjitt om da-
den og mcget merc unn det hil‘ ,:jort ir. Idag innmeldtes
det siedes 139 rL'uteslkt over kontrollen, vidcre 110 lam,
100 k-lv og 7 elg foruten 25 gris. Bare grisetilg:ngen Var
meget under norm21.

Priscentralens Lendsoversikt.

O.R 12.25. -
• •Det fin-fine h3st=et p istl2ndet fortsatte hol siste

uke og opptkingen 2v poteter her etterhvert gjort store frem-
skritt. Mestew,.rten av kornet er oge'l berget inn, og det cr n??.
rotfruktene som str for tur.

Også Jsren har vsrt begunstiget av det strlende varme
=et, og opptakingen er nesten ferdig. Gymnasiastene har for
en stor del hjulpet til med dette. Histpl3iningen er s smtt
begyndt, men det skorter p arbeidskraft.

rLjre blir korn.h3sten mindre bra 10) grunn av lengere
tids •regnvsl-

Nord-Norge har hatt fint histv-sr helt til siste uke.

potetmarkedet var sensasjonen de nye prisene som
trtte i kraft 6 oktober. ITor fablikkpoteter vil prisene sti-
ge fra 9.00 kr. til 9.80 kr. til desember for poteter med
17% stivelse.

strformarkedet er det freMdeles like vanskelig med
tilfirslene. Treskingen er imidlertid i full gang, og man 11-
per derfor p bedre tilgang p halm framover.

Få slutten av uken tok tilfjralene p. rJnnsaker seg
bra opp. Prilandstomatene er imidlertid ikke s-srlig pene
og det er knapt med drivhustomater.

Av frukten er det eplene som dominerer. Mesteparten
er nedfallsfrukt da det hittil ikke har w3rt tillatt selge
annet, o kvaliteten er derfor ikke noe skryte av. Ogs
p-arer er det rikelig av.

jkingen i markedstilfrslene p slakt fortsatte hele
siste uke. Se3rlig kommer det mye kuslakt, men grisen ser ut
til forsvinne mer og mer, rleskefabrikkene er -for det meste
nedlagt.

Mers kommer det lite vildt og fj-srfeslakt om dagen.

Omsetningen av livdyr er for tiden meget treg og rri-+ 3
sene Aikter. Noen rift om smgris er det ikke lenger. An-
gende roxingsokser formidler fleskeeentralen salget her.

89.000 kr. bevilget til skopfsbilveier i  riedemark.

O.R. 18.00.
"Landbruksdepartementet" har bevilget 99.000 kr. til

Hedemark Fylke som tilskudd til bygging av skogsbilveier.
Fengene vil bli fordelt 1)). 38 anlegg.
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Fiskerime1dinger.

Bergen 12.15.
Si1defiJket:

Fra Haugesunds-,Bergens- og Wiredistriktene meldes det
bare om ubetydelige snurpefangster siste d3gn.

Fxa Uthaug tiefoneres at det er snurpet 1500 hi. i
Bjugn. Videre meldes det om et steng på 600 hl. i St,j3rna og om
to småsteng i Stokksund.

Fiskeforholdene for fetsild i Nord-Norge fortsetter
vre ugunstige. Fra Troms3 foreligger det ikke meldinger om
noe fiske i det hele tatt. Lenger sydp er det tatt noen små
fangster i Rid;Sy, Nesna, Saltenfjord og Gi1desk1 praktisk
talt alt på garn. rangstene 1Å.Vestfjorden har dreiet seg om
en ca. 150 kasser.

Smrlytt fra Yorge. 


0.R. 18.00.
' Etter hvad "Agderposbenr opplyser har s'irlandsfiskerne

ir hatt store .inntekter av fisket. Overskuddet har for det
meste v,3rt nyttet til anskaffelse av nye, st3rre Mter.

0.I. 18.00.
iiensmannen i Lardal forteller til bladet Varden at

det er blitt skutt 30 elg i bygden

O.R.
Bygartneren i Skien opplyser at 500 skolebarn har hatt

.parseller i byskogen ir. T's har alle vist stor interesse for
planting.

0.h. 18.00.
Fy1kes1,2,ge Smidt i AUst-A der meddcler at tuberkulo-

sen har vist sterk tilbakegang i fylket.

Vwvarsel.'

S.R. 22.00.

Vestkyst- og
V,Snern-omrdet: Svak vind. For det meste opp-

ho1dsv-,9r.

Hele Norrlands
fjelltrakter Svak til frisk vind. Lokale

snebyger. Kallere.
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;7ytt fra 7.anmark

S.E. _
Uet danske statsbudsjett ble fremlagt idag i riksdagen.

Etter hvad finansministeren opplyste er det budsjettert med
et underskudd på 203.4 mill,.kr.

Uytt fra SVerige.

s.R, 19.00.
Sjefen for kystflten har innlevert en hemmelig rapport

til sjefen for marinen med uttalelser fra ca. 300 Dersoner i
forbinnelse med jagerulykken, .T.)e tekniske unders3kelser er
onnå ikke aVslu.ttet,- men man anser det for utelukket at ulyk-
ken skulle skyldes kjeleeksplosjon. Videre er det lite som ty-
der p. sabotasje. I sin rapport foresl'r sjefen for kystf1ten
forivrig at mindre skip i fremtiden blir forankret eller for-
tiyet sprett.

S.I. 19.00.
Ei jernbaneulykke inntra:Pf iformiddag Saltsjnarl,tunel-

len ved Stadsffirden i Stockholm idet.ct persontog med 60 pas-
sasjerer kolliderte med en motorvogn: Barc tre mennesker kom
morkelig nok tilskade til tross for at ft par voxmer var p rak-
tisk talt knust. Ulykken skyldtes uoppmerksomhet fra motor-
vognfirerens side ved passering av et

19.00.• Et tysk kurerfly måtte iformiddag nJdlande i Dalarne
og fikk lotte skader. 2:an antar dct vil kunne fortsette. Mi-

er ankommet til stedet.
Et annet tysk kurerfly fl5i inn over forbudt omrde

ved Stockholm idag, ble beskutt av luftvernet. Det drciet
da straks av.

2 tyske fly som fors;ktc fly inn over Sk'zne imorges
ble fordrevet av luftvernet.

$H.E. 19.00.
Utenrikådepartementet Meddeler at det bar foretatt

visse forandringer i utenriksrepresentasjonen. Legasjons-
i London cr sledes'utnevnt til minister i Iran.

Videre cr ot 1egasjonsrd i Vichy:Itnevnt til legasjonsrd
i'Jashington'og f3rste legasjonsr2.d. Bage i Helsinki til

-;legasjensrd ved beskikningen der.

SÆ.'22.00.
Fraeg' med imorgen vil det bli sendt hilscner til

svensker. i.utlndet .e3e:ti1.evenske sj3folk over alle de
stdrre sVenSke.kringkastingstasjoner hver'torsdag kl.

De vil bli'sjentatt fredag morgen kl. 01.00. Sen-
dingene vil g. p alle langT og mellemb31ger o p 31-
og 49-meter-bndet. I'2un hilsener til land hvortil post-
gang er umulig vil bli mettatt. Undtatt blir alts USA
og

S.R. 22.00.
Den svenske delegasjon i Pinnland vendte tilbake

til Stockholm ikveld.
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Nytt fra Finnland.

O.R. 11.15.
De tyske avisc:r bete_mer rinnlands svar til Storbritan-

nia som cn irefiken. Derliner E5rscrizeitung skriver sledes at
Eng1an stand om at Pinnlanc' f3rer en anc:repskrig cr en
frek,:het.

0.1., 13,00.
Torzenvisene i Stockholm skriver idag meget om Finn-

lands svar p den britiske note. Alle Lr det tydelig skinne
igjennem at Sverige fullt ut forstr Finnl,Inds stilling og dets
hand1inP;=.

CÆ. 18,00.
Fresidelit Ryti bes3kte idag sammen med statsminister

Langell og feravarsministeren feltmarsklk Mannerheim i dennes
hevedkvarter o.P;tildelte ham :lannerheimkorset av f3rste klasse.
Msn er den firse som har mottatt denne utmerkelse.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Pressembte i Oslo.

O.R. 10.00.
Pc4: et prossembte i Oslo idag talte den tyske presse-

leder dr. Dietrich og framhevet hvilke store chancer journalistene
har nå for tiden til å hjelpe til med å bygge opp det nye
Europa. Videre sa han at Norge har de stbrste rikdommer p4
elektrisk kraft men ingen sterkstrbmskabel til Mellomeuropa.
Dette mente han, var et spbrsmål som burde behandles snarest.
Om de norske journalister sa han at de nu må avgjöre om de
vil gå aktigt inn for den nye ordning eller om de framdeles
akter å fortsette etter de gamle linjer. Hvis de ville arbeide
for den nye ordning ville den norske presse få et ord med i
laget når det nye EurOpa skal dannes.

Beggerud holdt svartalen og sa at på alle norske
journalisters vegne ville han si at den norske presse vil
stride sammen med den tyske til siren er vunnet.

"Kulturdept." holder lunch.

O.R. 18.00.
På en lunch som"Kultur og Opplysningsdepartementet"

holdt idag var bl.a. "minibter" Gulbrand Lunde tilstede og
holdt en liten tale. Han sa bl.a. at Norge er det fdrste lnnd
som aktivt har gått inn for nyordningen i Norden.

St ret i Trondheim Studentersamfund avsatt.

S.R. 19.00.
Fra Trondheim meldes nt styret for Studentersamfundet

der ar blitt avsatt. Igårkveld var styret med Kaid Hansen i
spissen innkalt til et mbte hos fylkeslederen for N.S. i
Trbndelag og etter mbtet utstedte fylkeslederen en proklamasjon
hvori det het at styret var avsatt på grunn av dets innstilling
overfor Den Nye Ordning.

Aktuelt. 


O.R. 18.35.
I aktuelt idag var det et intervju-med LUntwig Gundersen

som fortalte litt om hvordan det er å vre pressemenn i Berlin
nu f.or tiden.

En pressemann i Berlin, sa han, ex nbdt til å henge i
fra tidlig om morgenen til sent,om kvelden. Jeg selv beskjeftiger
meg bare med utenrikspolitiske saker og det fbrste jeg gjør cr
derfor å gå ned i avisene kl. hvor jeg får gå gjennom de
tyske nyhetene för de blir offentliggjort. Tyskerne er meget
gode å arbeide sammen med. Det er ikke noe hemmelighets -
kremmeri med dem og de gir praktisk alt dot man ber om. Blir
spbrsmålene altfor indiskrete kan jo selvfblgelig ikke vente noe
svar og det samme gjelder også for militere hemmeligheter, men
ellers strekker de seg så langt som man kan forlange.

Kl. 1 går jeg ned i utenriksdepartementet hvor vi får
alle de utonlandske nyhetene i denstore pressesal der.

Jeg antar at der for tiden befinner seg flera hundre
utenlandske pressemenn.

Fortsntt.
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Aktuelt. 


Amerikanerne er antagelig i flertall men det er også mange
italienske og spanske. Jeg må desverre si at Norge har alltid
vmrt svakt representert i Berlin hvad angår presSefolk.
Danmark og Sverige er derimot bra representert. Jeg antar
at hvert av disse to land har 10 mann der. Alle de store
aviser har sine faste korrespondenter der,

Det er ingen vanskeligheter med å få stoffet fram til
avisen kjemme. Jeg tror at isåmåte er det mere fritt i Berlin
enn i London. Det er ingen ceneur og man kans si og telegrafere
alt hvad man önsker og alt man vet. .

Stemningen blendt det jevne tyske folk er meget
tillitsfull. Det vet at det kan stole på den tyske nyhetstjeneste-
som alltid er kort og nöktern og gir bare faktum. Dessuten
har det tyske folk en urokkelig tillit til den tyske hmr og
troen på seier ex like stor nu som för tiltross for at fienden
ennu rår over mye maktmidler.

Luftangrepene på Berlin kan nærmest betegnes som
en myggs angrep pa en elefant. Jeg  her selv opplrvet omkring
10 av dem og jeg må tilstå at under det förste gikk jeg ned
irkjelleren, men jeg kunne ikke höre noenting og to timer
etter gikk alt klart og jeg kunne så  opp av kjelleren igjen.
Nu bor jeg i förste etasje og jeg går ganske rolig tilsengs
hver kveld og kommer flyalarmen så snux jeg meg gamke enkelt
rundt i sengen og sover videre. Skaden i Berlin kan man
ikke se noe spor etter. Den er ubetydelig. Opernen ble riktig-
nok truffet en gang men denne skade cr nu praktisk talt utbedret
og eller er det intet å se i hele byen. Befolkningen i Berlin
tar i det hele tntt angrepene med knusende ro.

Sauene h'enme fra beite.

O.R. 11.15,
Fra Tönsberg meldes at ca loop sauer fra hele Vestfold

nu er kommet ned fra beite på Hardangervidda. Sauene ser riktig
tykke os trivelige ut og tapsprocenten har ikke vmrt over det
normale. Gjeterne forteller at der er beite hokk for flere
tusen sauer.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15,
Sildefisket: Fra Haugesund meldes et der i siste dögn er

tatt 3 steng i Fördefjordenpå henholdsvis 300 - 6G og 60 sjepper.
Fre pergen er det inten meldt om sildefisket.
Fra •'lesund meldes nt det er tatt 500 hl hermetikk

sild i Isfjord i Romsdal.
Fra Uthaug telefonercs at det er snurpet ca 150 hl i

Bjugn og ca 250 hl. småsild er tatt i Stjörna.



3.

10. oktober 19416. Nr. 16, . Fortroli
a sen ln er -ors a

Landbruksmeldin er.

O.R, 12.20.
Til Statens Kornforretning er detå i siste uke kommet

1700 tånn norsk korn. I tiden fra 4de oktober er det kommet
over 11.000 tonn norsk korn.

Salg av livsau fortsetter nu over hele landet, Det
later tiI at det antall av sau som settes på iår vil bli
langt stbrre enn vanlig.

Tilfbrselen av kjött til Oslo Kjbtthall fortsetter
å bedre seg. Smrlig gjelder dette for naut. Idag kom det vel
200 nauteslakt. Gris derimot er det fortsatt dårlig med. Idag
bare 7 - 8 skrotter. Dessuten kom det idag ca 20 elg til
Kjötthallen.

På grönnsakmarkddet er det framdeles b1omk.931en som
setter sitt preg overalt. Men det er også rikelig forsyning
av de fleste andre grbnnsakslag.

Det er mye epler og flere sorter pmrer på markedet.
Det later sågar til at pmrene begynner å opptre i flertall
nu.

N tt fra Sveri e,

D.R. 11.30.
Til ny sjef.for den innenrikske avdeling i Tidningernas

Telegrambyrå i Sverige er utnevnt K. Bekaann,

S.R. 19.00.
Det svenske stats1åri var idag kommet opp i over 500

millioner kroner. Denne sum er nådd i 13pet av 16 dager. Det
står nu 2 dager igjen fbr listene blir inndratt.

Q.R. 19,00
Livsmedelkommisjonen har fastsatt nye rasjonerings

bestemmelser på tbrret frukt. Fra og med 10de oktober tilogmed
13de november vil hver person bli tildelt 250 gram tbrret frukt.
S.R. 22.00
Den Svenske Kftkes Misjonsselskap har fått melding fra misjonmrene
i Honan som forteller at alle har det bare bra, Det har som
bekjendt pågått heftige kamper der mellom kincserne og japanerne.

Forhandlingene om overfbring av arbeidskraft fra Båhuslån til
andre steder er nå ferdige. Overfbringen vil antagelig omfatte.
noen hundre ungdommer i stenindustrien. Forslaget skal fore-
legges regjeringen om noen uker.

Det Virginske Fond for veterinærforskning har fått tildelt en
gave på 50,000 kroner. Fondet er nu på 107.000 kroner.

Riksorienteringslbpet starter fbrstkommende sbndag. Det beregnes
at CP 800 baner rundt omkring hele landet er klare for anledningen
og ca 14.000 frivillige funksjonmrer vil stå til tjeneste for
deltagerne.
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N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Undervisningsdepartementet har anmodet om en ekstra—

bevil1ing på 2 millioner kroner i henhold til skolelovenav
1934.

D.R. 11.30.
Statens Sivile Lu.±'tvcrnkommisjonhr bestemt at fra

16de oktober skal mörkeleggingen begynne klokken 18.15 og
opphöre kl. 7.30.

D.R. 11.30.
'Undervisningsdepartementet har utnevnt 2 kommisjoner

som skal behandle aktuelle skolespörsmål.

D.R. 11.130.
Priskontrollnevnden og politiet i Kjbpenhavn har

tatt opp til behandling en sak mot et skofirme 80111 cr anmeldt
for å ha tatt urimelige priser for sko, En mann hadde således
.måttet betale 48 kroner for et par sko. Politiet hPr beslag—
lagt 300 par sko i forretningen.

Vmueldi er fra Sveri e.

S.R. 19.15.
Vestkust og VMnernområdet: Moderat vind. Oppholds—

vær med utsikt til nattefrost i innlnndet.
Södra og Norra, Norrlands P4e11trnkter: Moderat vind

med lokale snebyger. Noe kjöligere.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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og don norske legions.edsavlegge1sc 


"Je.g sverger ved  Gud at jeg  vil visc Adolf Hitler ubetinget troskap 


O.R. 18.30.
Denorske legion-erer avla for noen dE,g,er siden txoskaps-

cd til Hitler i-t±eningsleiren utenfor TcInnover.
Idag bragte Oslo radio ct optak fra "hJitideligheten" og

understreket hvorfor eden måtte avlogges til Hitler som "den
överstbeflonde i kampen mot lonsjcvismen".

Lcgion:ren i Viken bataljon hE:r liget i trening i ca.
2 Måneder og er nå praktisk talt ferdig utdannet. Do stod ved
anledningen opstilt til inspeksjon og ble begiodd av Vidkun
uisling som så "hver enkelt nordmann inn i inene". Et tysk
sreskompani stod også• opstilt i det vakre höstvret, og hele
plassen var smakfylt pyntet med granbar og norske flIgg. Over
podiet vaidt det norske splittflagg og det tyske krigsflagg,
og midt på plassen var plantet en frie holdt i gult og r3dt
og med Viken batljon i gullskrift. Fundt fancn var plasert ge-
v-:erpyr-'mider.-

"Eajor" Bakke åpnct dct hele med å kommandore: "Presen-
ter gever" og "På stedet hvil".

roretter talte han om "betydningen217 cdsavleggelsen"
en tond så soffi han kunne, og i on utforming så slett

som bare han kunne.

"På denne la mcg si hellige dag", sa han, "la oss minnes
vårt folk, .fjellene4 fjordcne og, skogene der nord9 og dette

. 


landet vi hOlder W"3, inderlig av'.!
"Kulturerte folk i Europa reiser sog idag mot dette

forferdelige istons barbarii. bolsjevismen. Alle går inn for
Opgaven Med livet. Vi vet hvilko forfordelige tilstander som
hersker der, og vi har sett fangcne som kommer .derfra, depri-
merte både mdelig og fysikk. Det russiskp folk stgr idag
langt lavere cnn dot ongang stocUJ.

"Vi står her som ct tegn på en tydelig vilje til å
kjeMpe mot dette forferdelige':-

"Vi står her .som uttegn på det germanske samarbeid,
og med tro på detto samarbeid".

"Vi er glad for at vi kan sotte noc inn for landet
vårt. Faren fra dst er forferdcligere -enn noen tror der hjem-
me".

Eter dette retoxiSke mcsterverk talte en viss hr.
gcner på tysk,-og hilste "legion Norwegen.

"Vi ei—stolte ever at vi or samlet h r på denne hdi-
tidelige dag", begynte han."For ct år siden haddc vi kanskje
ikke trodd at så .mange nordmenn vilde delta mcd oss i kam-
pcn. Jog-tror-derfor at den dag ikke lenger er fjern da dere
igjen skal få rettferdighet. Jeg tror også.at dcre vil vise
dcre verdig deres venner i Uaffen 3S, som allerede lenge har
kjempetpå dstfronten, og at dere.vil sikre Norges plass ved -
nyordningen av Europa eg,gjenvinne Nergeo:våpen-ereV

.(Fortsatt)
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Legionons cdsavleggelse.

QFortsatt)
Nå kom 'uis1ings tur. Heller ikke han• hirte til dc mcst

voltlende, og han gjentok seg sclv temmclig ofto.

Hcil og s21! Landsmenn og norske legiorrerer!

Jeg er stolt over å kunne hilso dere som den stolte av-
deling dere er blitt, og jeg bringer dc beste hilsencr fra Oslo.

Vi har nok våre vanskeligheter hjemme. Bolsjevikkeno
har tatt 5v,i'.1bard og englnderne har som derc vet myrdet over
200 norsko kvinner og barn ved senkingenc av "Richard With" og
"Barby", men utsiktene for oss å byggc ct sterkt og fritt Nor-
ge er allikevel de beste.

Nylig har vi også igjon fått. forsikringer fra tyskerno
om at det 13.re cr et tidspJrsmål når Norge vil vinne tilbake
sin frihet og selvetendighet og bli likeberettiget i dot ger-

. manske felleskap.
Jeg h3Tto av bat.J.jonsjefen at det or enke1te av derc

som n3rer bckymringer for deres familier i Norge.. Jeg kan for-
sikre dere at jcg vil ta den sken opp når jeg vender tilbake.
Alle som er ongstelige kan.dorfor barc komme til mcg perswlig

Dere vot alle sammen hvorfor dcre er gått inn i denne
kmp, og enhver ansvarsbevist nordmann vet ogs4 hvad det gjel-
dcr.

Hn vot et det gjelder den nye ordning i Yorge uton
hvilken vi ikke kan bestå.

Han vet også at dot gjelder'nyordningen i Europa på
germansk grunnlag, og at TyskL:,nd m gå seiorrik ut av denne
verdonskamp.

Allo har forstått det det fortviledc i denne kamp.
Når dcre engang vil bli utdannode soldater, og skal

stå vc;.kt mot asia, s vil jeg dere skal vite hvad en god sol-
dat betyr.

Dot betyr ikke, bare disiplin og kunnskaPer, men også
at dore'selv haT den inralske kraft og don rotte vilje. Dere
skal huske på vrc forfcdre som ikkc kjendtc frykt, og vi
krever av dere som nordmenn at dere kJster av all frykt.

Og når derc engang settcs inn i vakt i ist, i det
land som nå-or rammet til d 9åden så husk at det var nordmenn
som grunn1J1 det russiske rike.

Vi skal alltid w3re takknemligo for hvad derc gyjr
for landot vårt.

Vi takker dcre, og 5nsker dero alt godt, og vi krever
av derc at derc gjir 3x.e på vårt land..

Etter Quisling talte fitlers representnt og så fulgto
edsvleggelsen.

Ordene lestes opp.og ble gjentatt i kor
re=

Jeg sverger ved Gud donne hellige cd et jeg i k-:mpen
mot bolsjevismen vil vise den tyske forsviramakts överste
feltherre, Adolf Hitler, ubctinget trosk-,p, og som tapper
soldt til cnhver tid vrc bcredt til settc livet inn.

Adolf Hitler! Heil og HEIL OG S.T,L!

"Hiitidoligheten" blo :vsluttet med "Ja, vi elsker".
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Lunde reist til mvskl::nd

O.R. /1.00.
7,1J:nister" dr. Gu1brnd Lundc reistc idag mcd fly til

TysklTnd hvor hm vil overv3re ,5,pningen av östMcsecn i "3nies-
borg, og holde forcleeninger um Norge ved UnivorS'itetet.dcr.
Han ble fulgt til flygeplassen av"ckspedisjonssjef"Holat og
"pressedirckt3r" Beggerud.

Sencre meldes at Lunde cr ankommet til K3benhavn hvor
han ble mottatt av reprusent::nter av den danske presse, og enda
senere at han cr ankommet til Berlin. Han reiscr derfra imor-
gen videre til -.Knigsberg.

Oslo-radiocn utvider sinctyske progr=cr.

0.F. 18.00. •
Fra den 15 ok.tober vil de tyske programmer over Oslo

radio bli betr.::ktelig utvidet. Hver dag Vil det bli sondt tysk
underholdsningsmusikk mellom kl. 1&3.00 eg kl. 17.00 (britisk
sommertid), kl. 17.00 vil det bli nyheter p tysk, og fr.T. 17.30
tiI 18.00 munter musikk.
• Le nerske nyheter J.vsluttes for tiden vanligvis mcd for-

skjellige hirdsanger.

Oslovisene oJM "seiersme1dinPene fra 3st".

O.R. 11.15.
Oslo-avisen, kommenterer ids dc tyskc "sciersmeldin-

' ger fra st".
Fritt Folk skriver et rffirsd.-:,gcns meldinger virker

helt svimlende, og at de tyskc tropper h-r v2rt sinc mots-bn-
dcre 1-.ngt over1et;ne. I 13pet av 3tmncc1 har do ikke b-lre
sl;tt den store ficnde, men ogs tilintetgjort

l'orgenbl-;dct understreker at ingcn m-1:ter i verden
kan overskuc fJ1gcnc av dc storc begivenheter. Mcd tilbn.ke-
holdt g,ndedrett venter man p de n2rmcste timers meldinger
fra fronten.

Fors3kenc med det n c brddet viser bra resultatcr..-

O.R. 18.00.
Forsjkene mcd det nye brJdct viscr bra reSultatcr,

oplyser ingcniir Lersen vcd St?,tens Tcknologiske Institutt
som str for bakeforsökene.. Det vil antae1ig bli benyttet
ca. rug', 10% hvote, 25 bygg, og

Feguleringskonkurrmse om Srpsborg. 


O.R. 18.00.
Ordf3rcren i S-:rpsborg h'3r utskrevet til idekonku=nse

om en nyregulering av byen. Til mcdlem i kommitcon er ut-
nevnt ..?.. 0, Jeli og Tzrkitekt Oslo.

4.
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Engc1ske politikkeres korrupthet. 


O.R. 18.50,
Sketsjer som.den nedenstende, hvorfra vi bringer et ut-

drag', forekemmer ffi• ganske ofte over Oslo radio.

Telefonen ringer.
dette er understetssekret75r Tortels kontor. Hvad

var dcres navn sa De. Mr. Clark. Javel jeg skal fortelle dc har
ringt".

UnderstatsekretT3ren kommer inn.
"Hvem var det som ringte?"
"Pct ringte fra börsen, men jeg forstr ikke det,for

b;irsen cr stenpt for offentligheten idag"
"For offentligheten ja, men ikke for oss. jeg har ofte

gjort gode spekulasjoner p slike dager"..
Jeg bryr mcg foresten ikke s. mye om det jeg. Jeg

spekulerer ikkeY.
"Spekulercr Dc virkelig ikke.De som er ansatt i propa-

gandJministeriet? Vet -De ikke at dc politiske oplysninger
betyr betydelige k:pitaler2 selv ikke Churchill har brutt

med de forrettigheter pom tilkommer engelske politikkere. Han
önsket det forresten ikke heller. Dct cr et riktig britisk
trekk det spekulerc".

"Hr.,Rotschaild fra Sovjett-legasjonen hn,r ventet p Dem
3 timer".

"Pint,la ham vente. Nci forresten, vis ham inn".
Lotschild kommer og hilser gebrokkent: Goddeg, goddag.
Ltter noe innledende fx2.ser utbryter understatssekre-

tTeren;
"Spekulcrer Dc ogsY?"
Senere fortsetter han:
"De insker vite om Chinuchil1 vil orkl-:?,re seg for

ytterligere.hjelp til SovjettUnionen. Dessverre kan jeg ikke
gi noen op1ysninger om det. ret gjør mcg ondt hvis jeg er
Widt til deres patriotiske f31c1ser".

Lotschild avbryter.
"Lokker ta ptriotiske=1Ser. T'ret cr opplysninger

jeg vil ha. Jeg 11,1r kjipt russiske ppirer og '3nsker god
kurs"

Skutsjen fulgtes v en feiende tysk dansemelodi - for
tiden mcget popul-3r i Tyskland - hvor Churchill og Stalins
vennskap fremheves i teksten, og hvor det forekommer ut-
tTykk sop f.ekS: "Die Vische httni,;t nicht n.lehr auf der Sieg
fried-line".

"Verden og Vi" Var viet det tyske arbeid bak fron-
ten, srlig arbeiJsjenesten i dc forskjellige besatte land,
og 'Dagens Dikt" var et hyldningsdikt av Bjdrnstjerne Bj3rn-
son lest opp med tanke pi Fritjof Nansen, som idag vilde ha
fyllt 80 r. "Dagens Dikt" v2,r naturligvis en hirds-ng.
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HelPens idrett.

O.R 18.15.
Sesong•.ns siste.idrettstevne blir arransert imoren tå

PJakestad hvor Asbj3rn Pye er primus motor. En rekke av-,vre
beste" er anmeldt.:

På Prummundal arrancres det en håndballturnering med
10 deltacnde lag. "Norges Idrcttsforbund" arbeider med å skoffe
passende lokale for innend3rs håndball til vinteren, Tippingen
ih3st vil derfor bli på håndball os d?,nsk fotball som fdrst
slutter innunder jul.

Et "Norgcsmesterskap" i orientering viI også 13pe av sta
belen imorgen i Eidsvollterrenget. De deItasende må mdte_opp
på Dal Stasjon,.os det vil bli en demeklasse.'

Mcd henSyn tilNorgesmesterskapet" i fotball cr man nå
kommet til semifinalcne som spilles sdndag. På Eredrikstads

spiller jrn, Horten mot Eidsvoll, og i Larvik Odd, Skien
mot.Skjebers.

:Av andre stevner kan nevnes en fotballkamp mellom Lille-
tröm og Ullensaker på Lilleströms Stadion.

"Jo, vi gr en rik idrettshels imöte" - Storm Sdrlie.

Landbruksmeldinger,

O.R. 19.15.
I ldpet av siste måncd ble :j3ttha1len tilf5rt betydelis

mcre varer enn i mgnedene fdr, os stigningen fortsetter. Idag
kom det.sgledes hcle 150 storfeskrotter til Oslo.

Gr3nnskkstilf5rslenc holder seg uforandret, men det
er mngel pg lik.

Nå kommer den tiden da s'uenc settes i hus, og mar-
kedet for ullfc11 hor derfor s2rlig interesse. Det anbefales
-t de siuer som slaktes klippes fjorten dager fdr sloktingen.
Prisene cr bedre for pelser mcd 14 dagers ull.

Smånytt fra Norge.

O.R. 18.00.
Eriften ved Union Cos sosbruk pg Skotfoss CT kommet

igang igjen.

O.R. 18.00.
I Romerike er histpldyninsen i full gang, meldes fra

Bjirkelangen.

O.R. 18.00.
Hvalfanger Asbjdrn Pettersen fra Sandar br avgått

ved diden i utiandet.

O.R. 11.15.
Den unge sykep1eierske Signe Borchrevinck omkom

går ved en trafikkulykke. Hun var pg vei hjem
Sanatorium de hun syklet rett pg en lastcbil som kom imot

1 os ble drept pg stedet.
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Nytt fra Danmark. 


D.P. 11.30.
Idag cr det luftverndag i Danmark med bl.a. luftvernut-

stilling i Rdhushallen i Kdbenhavn. Kronprinsen og andre med-
lemmer av den kongelige familie var ti.lstede ved ,ningen.

Sverige.

S.E. 19.00.
Fremstilling av Wienerbrdd og annet bakverk meds smir

flir forbudt ,i.Sverige fra og med mandag.

S.R. 19,00.
Ved en voldSom trand imorges i Kranfors, SamhMe ble

2 mcgasiner fullstendig idelagt. Skaden ans18-.s til 200.000 kr.

S.F. 22.00.
Det tyske dampskip "Anik" av Bremen gikk igr kyeld 1)

grunn i Kolmarsund. Det ble senere brcgt flott og fört inn til
Kalmar. Skipet skal ikke were wer1ig skadet.

S.R. 22.00,
Under et torymdte idag i Stockholm med . 250 deltagere

ble dot•bl.a. oplyst at brendseleverdion i Syeriges torymyrer
Var 10 gan ,Yb er större enn-brendselsyerdien i skogene.

. 


19.00.
Innsamlingen til de etterlatte etter de omkomne ved

jagerulykken er n avsluttet.

S,R. 19,00.
Til'sjef for SVea IngeniörkAren er•utnevnt•sjefen

for Bodens Ing. 1-cr, oberst Bauman.

Nytt fra Finnland.

D.R.
Den kjendte finnske ski15per Marti Lappalainen er

fallt under kampene östfronten. Han vandt bl.a.. 50-km.
i Ho1menko1len i 1928.

Svak vind. Qppholdsirer. Fort-
satt kjdlig Med nattefrost.

HeIc NOrrlands Fjelltr.: Svak vind, 0ppho1dsrv33r
bortsett fra enkelte sne-
byger. Kaldt.

S.R. 22.00.
Vestkyst- og Vt!nern-
omrdet:
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tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Paa et mite i Jyllands forcnede Landbruksforeninger i.

Aarhus o-)lyste formannen H. ilauch, at kornhsten i Ji1land had-
de vaert-den daarli-ste i manns minne. Bete- og oteth)6sten saa
imidlertid ut til ea vise bra rosultater.

Formannenmeddelte vidcre at smgfraroduksjonen hadde vist
en nedgang -aaa 31) i 141. Egg-, me1k- o ficske-roduksjonen
hadde bare naadd ha1v)arten av detnorma e.

D.R. 18.00.
Let skal op-)rettes en brikettfabrikk (brunkull) naer

/ibi1daa ved Holstebro naa Jylland. Anlegesomkostninene vil kom-
me )aa 20C.000 kr.

Rwlek.
I sin siste tale erklaerte Terboven at Svcrige, rvoits oc

Lietenstein maattc ,rise scg lirkkelige ved a,a ha o-Tettholdt sin
nyfitralitet og sin uavhcngig^Tiet'innenf-rden tyrke interessesfae-
re. Svenska Dagbladct ancri-er denne uttalelse paa det sterkeste
og om hvem som skulle ha krenket Sveits' nsfitralitet utcn
alsemaktene selv. Den svenske nSitralitet staar aa sineegne
f tter, og Cvcrige vil fortsetto ha holdedaa rottè linje. Dets
folk stear enige og samlet. Det som i virkeligheten interesserer
Terboven er det norske folks fremtid innenfor uislings ,arti,
og svaret cr at quisling bare har 2, av befolkningen Tok segi

20.110.
Kulden satte inn over Svcrige inatt ïcd ten-eraturer paa

mellom i og 7 pTader. Dette er grodor ',J,nder det normale
-paa denne aorstid.I Sdrna ogVastervik ble dot maalt -7 grader,
-S 30, .

Den siste avdeling av svenske jord2"-beiderc ankom igar
til innland. Ialt cr 273 ankomet.

Nvtt fra Finnland. 


DcutschLIndsender 06.00 pa-L, tysk.
Dct føretc numer r.f.v . Suoni Sachsa" er utkowct i

son cr ct ukc'lad, vil gaa inn for ia i dct finn-
ske folk :11c o,l,snincer om den n:sjonal-socialisme,
og det tysk-finnske vaa=brorska--).

S.R. 12.30.
Det meldcs fra Helsinki at man vil forsøke s- faa igan

igjen industrien i de tilb3kcerobrede finnske omraader,. Dc 0-
re sagbruk og selluloscfabrikker i 7.'iticranta vil antarclig
ajeno-, ta driften ;ra vaarenb

vvv•-v-v-vv•v•vvvvv-
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De omkomne ved drukRingsulykken å Gauts'ben er funnet.

-0.R,11.15,
Det siste offer for den tragiske drukningsulykke på Gaut- .

sjöen, som kostet 11 mann 1ivet, er funnet. Det er den seks-
, tenårige Ivar Holffiseth.

0å10-avisene fortsetter å skrive om seieren i  öst.

O.R.11.15.
"Den tyske seier i Ust" er emnet for Oslo-avisenes le-

dere i dag.
Llureenbosten skriver: Faron fra öst har ligget som en

mare over Eu-rop3. Vi må derfor nå være den tyske vernemakt
takknemlig for at denne faren er blitt fjernet.

Tiie Çy1kernann Lambreehts dbd. 


0.2.18.00,
. Tidligere fy11esmann Sigurd Lambreehts avgikk i går ved

dödenrpå 1411ehammer.

-
Norsk skip senket. 


Det,norske tankskipet "Fa ." er blitt senket
britisk tjeneste. Skipet var byget i 1936, og var en av
.de stdrste og mest moderne tankbater vi hadde.

Syl;:.Loppsving i b33rp1Ukkinzen på Sörlandet. 


O.,R.18.00. •
- I Arenda1sdistriktet har b?arplukkorne funnet nye områder.

Mange mennesker har igjen gått .igang med å plukke bær, og de
kan tjone opp til kr. 20.00 pr. dag. Kjöpmennene kjöper opp
all den baeren de kan komme over.

"•Mye sild-  og mossehermetikk.

O.R.18,00.
Det er blitt lagt ned mye sild og mosse i höst ved Stav-

anger hermetikkfabrikker.

Sauenytt,

O.R.18.00.
DcA hnr vært holdt flere vellykkede sauesjåer i Buskerud.

Idet hele tatt.er interessen for saueavl stor i Buskerud.
ot sjå p.ol nylig var:det 200 sauer. Dyra var megot

pend, og detr .mange kjdpere tilstede.
_
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Sildefisket:
Fra Haugesund er det ikke kommet noen' meldinger for

site dögn.
Til Bergen er det innmeldt 1000 skjerper.
Og til Alesund er det innmeldt 5000 skjepper.
Det foreligger ingen meldinger om garnfisket.

Småsildfisket /ar siste uke fortsatt smått på Vestlandet...
I Stjna var det godt i begynnelsen av uken, men ble meget
småtti siste halvparten av uke4.

•

Arbeidet går unda ut over bygdene nå. Kornet og potetene
er for det rtv..steberget, og godt berget, i hus. Det som det

mrr a utends nå, er totfruktene.

Mange steder er höstplöyinga kommet langt. Selv om
mån ik.k2 (?-2kommt-t til på alle steder, er det
alt ',„dacjc,2-L filyepl(3ying som kommer til å lette vår-



arbeidet neste år.

Propagandaen for øket sauehold er gjort enda mer effektiv,
og den har mange steder båret gode frukter.

For dem som skal slakte lam i höst mj,nnes det om at lam-
mene bör klippes fjorten dager för slaktingen. Det vil for-
bedre fellen og gi s•Wrre pris for den.

Jom f3.c meldt har slakt-1111örselen til Oslo tatt seg
godt opp i det siste. Særlig har det vært en gledelig bking
av Oppt:11inp.en er ikke ferdig enda, men det er antake-



lig komni,:t, 2000 lum bure i dag. Til sammenligning kan nevnee
(-tt•en-:;e1,1ber og oktober i fjor var den gjennomsnittligeuke-

2000 lam pr. uke. Så det er altså meget bra i år,
Ct kpN oeså noen reinskrotter i dag.

Ing, Kristian Freuthun svarer London

MepHrten i jeeni:rens svar kumne ikke Mres, så det
bare vi kan gjengi her.

De firste ord vi kunne oppfatte var: . at de ikke
trTe bak itS-r'ene",
'1 disse ac.ger annonseres at det er sendt en mannsterk

delegasjon til arbeidskonferransen i New York. Delegasjonens
ledei er jider Hambro".

"Borto gikk meget lett forbi senkningen av "Richard
o/-; SammP: radio forklarte at tyske skip hadde

ejemt scg bak de norske. Men når man hörer at de to norske
båtene ble senket på forskjellige steder, forstår man Bostons
sannferdighet."

(Fortsatt).
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Inv, Feuthun svarer • • fertsatt .

"Krigen.er blitt den bestemmende faktor. Den former
tanke&:ingen:, Menneskene deles i to grupper hvor årsak og
virkning blir mOtsatte. Det som betyr glede for den ene,
betyr sorg for den andre, og motsatt."

"Hos folk i byene,14.per tankene hurtigere enn hos de
jordbundne på landet."."s

5den den'beste måten å få tånkene inn på den riktige
bane på er å gjöre sitt daglige'arbeid uten hensyn til Lon-
dwi og Boston,"

InAer..jU med Olga Bjoner fra Kvinnekeuressen i Berlin.

O.R.18.30.
. En;,ung kvinnestemme begynte:
Kjære lyttere hjemple i Norge. NSXs formann fru Olga

Bjoner eg fungerende landsleder for kvinnehirden . . . er
Norges rppresentanter på kvinnekongressen her i Berlin.
Mange problemer er blitt drftet, og s?3rlig har man beskjef-
tiget seg med ernwingsspÖrsmålete.

Her fulgte et intervju med fru Bjoner. -Hun var meget
imponert over den gleden som de tyske kvinner går inn i ar-
beidet med. Når historien'en gang,skål skrives om det som er
skjedd i Tyskland, vil_kvinnenes innsakt f% en stor plass.

Ifölge fru Bjoner går'livet i Tyskland sin vante gang,
11Un-har opplevet flyangrep bare en gang mens hun har vært i

(Det hadde iallfall vwt så hardt at fruen fant det
nödvendig å si: "Bank i bordet").

Videre ble vi fOrtalt at 14 land er representert på denne
kvinnekongressen. "Man har mange, mangeting å dröfte."
Det er betydningsfullt at kvinnpr fra mange land kommer sam-
men i denne tiden og rekker hVerandre hendene.

"Verden o vi"

var i dag om Afganistan. Det var igjen bare lite som
kunne höres, men det var iallfall Fritz Ihlen som talte.
Innledningsvis snakket han oM,den sovjet-russiske besttelse
.av Iran og,.?,[11e de forferdelige fblger den har hatt for
(5.ette land.—

"Den röde'arme gikk til sitt,tilintetgjörelsesverk med
beslutsomhet."

Deretter fortalte herr Ihlen utdrag av Afganistans his-
torie, og idag "er Agganistan et land i framgang." Men
Belsjevikstaten kaster nå sin skygge Over dette fredfulle

og den mest grusomme skjebne venter det.
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Klokka:2000 sendte Oslo Radio en programpost som het
"Yersk:karusell". Her forekom det en.vlse som "Jössingdil1am.

it var en manitsom drt5mteat han tiIbrakte en• natt sarn-
me med jesingene, og endenpå visa var:

"En jössinghær av store og små,
If.led'x6de.toppluer på,
st;ormet Oslo og Akershus
- men da våkmet jeg,

for en natt,..

Nytt Sverige. 


0 .L.1,.15,
Torsdagsnummeret av den svenske avisen "NyDag" er blitt

bllagt av den svenske regjering.

r.-,L1.3o.
Den evenske professor Alf Nymann skal i midten av novem-

ber holde em serie forelesninger på Knenhavns univrsitet.

Det svenske statslbn ble ved middagstid i dag oppgjort
til 611 mill. kr.

E21t.,:rraDanmark,,'

Yeldinger som er tnnlöpet i formiddag viser at merkesalg-,
et 7)3 luftvernsdagen i  gr  har vært meget godt. Det endelige
reultat vil imidlertid ikke foreligge för mandag..

D.R11.30.
I Viborg domkirke skal det om kort tid foretas et omfat-

tende repareringsarbeid. Også noen gamle malerier skal res-
taureres.

D.R.20.50.
"De to utvalg som er nedsatt til undersökelse av.fiske-

grakprisene holdt.konstituerende mote i dag.

Nytt fra knnland.

0.1(,11.15.
Pet er fra Finnland kommet oppfordring til Den danske

Finnlndshjelp om å motta 1000 finske barn. Hvis det går et-
t paner., vi1 de finske barna ankomme til Danmark i höst.
1) tilfelle innkvarteres hos privatfamilier.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tilleg til NYHETSOVIRSIKT Nr. 171. 1.

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

Radiosendin er lörda 11. okt. 1941, Fortrolig. 


Nytt fra Norge. 


Moskva Radio på russisk.
Ifölge en forørdning som er blitt utstedt av Terboven,

er alt duehold forbudt i Norge fra 10. oktober. Alle duer må
drepes, og.deres identifikasjonsringerm4 leveres til politiet.

Moskva hadio på russisk.
New York: Den amerikanske handelsminister opplyste den

5. oktober at det tyske kemiske selskap, Farbenindustrie, har
kjpt aksjene i et av de norske e1ektri8ke selskapex som til-
hörer England. Ifölge meldinger fra Berlin er det stiftet et
nytt selskap der som skal U,ke produsksjonen av aluminium og
aluminiumslegeringer i Norge.

O.R.6.45.
Nasjonal SaMlings Berlingruppe holdt et vellykket möte

torsdag kveld. Blant dem som var tilstede, var lederen for
N.S.' utenriksorganisasjon, Untersturmfthrer Olav Hermann,
N.S.';kvinneorganisasjones leder' Olga Bjonar og fungerende
ledEX for kvinnehird, fru Idartin (foneti8k). Pru Olga
Bjoner talte am N.S.' kvinnenes oppgaver i Norge.

O.R.20.30.
B.B.C. oppgir navnet på den senkede norske tanklÅt, som

ble omtalt i NYHETSOVERSIKT nr. 171, til Caledonia. Båten var
på 9892 br. geg. tonn.

D.R.20.50.
"Det norske telegrambyråelder at det er istand til å

oppgi med sikkerhet at 59 fartöyer på tilsammen 235 000 br. reg.
tonn er blitt senket i britisk tjeneste. Alle disse båtene ble
eiet av Oslo-selskaper. 354 sjömenner omkommet på disse båtene.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Det meldes at en svensk korporal som kjempet på Hang6fronten

i Finnland, er falt.

S.R.22.00.
Det er stiftet en nasjonal organisasjon som heter Hem-

vgfrnets Befalhavareförbund. Torbjörn Wnnerberg ble valgt
til formann. Det første årsmbte skal holdes neste vår da admini-
stratorer vil bli utnevnt.

S.R.22.00.
Det er utnevnt eksperter til å utarbeide planene for

militmartreningen for elever av den höyere skole.

'D.R.18.00.
Sabotasjerettssaken i Kiruna nmrmer seg nå slutton. Aktor

har opplystat forbrytelseneer utfört under spesielt forverrende
amstendigheter da de hadde brakt liV og eiendom i fare, og da
de var blitt utfört i en fareperiode for landet. Rettssaken
mot Wollweber er blitt utstt til 31. okt. To av le anklagede
vil bli dmt neste uke, og ingen av dem kommer til å unngå
fengsIlsstraff.



Tille • • 2.

Radiosendinger lrda 11. okt. 1941.

N tt fra Danmark.

D.R.18.00.
Det danske tekniske sentrum har meddelt Det Offisielle

pressesekretariat arbeidet på de förste 13 km. på veien Red-
byhavn-Storstr3msbroen har begynt.

Det tekniske sentrum i Wbenhaun har mgddelt Det offisi-
elle pressesekretariat at det foretar viktige unders3kelser
samarbeid med Danmarks geologiske institutt om muligheten

kullgrubedrift på Bornholm.

Det samme senter har.også unders3kt muligheten ay å byg,
ge en dannk vannkraftstasjon i Skjerna i Vest-Jylland. Hvis
dette presjekt lar seg gjennomföre vil Danmark spare 12 000
tonn kull årlig.

D.R.11.30.
Tallet på danske arbeidsledige i slutten av september

var 35 215. Disse var forsikret mot ledighet og hadde v2art
uten arbeid i syv dager eller mere. Det er en.ökning på
4 000 sammenlignet med slutten av august.

N t fra Finnland.

S.R.22.00.

På grunn av mangel på arbeidskraft i det finske landbruk
er det besluttet å xt forlenge den eksisterende nasjonale arbeids
overenskomst til første januar 1942. Overenskomsten skulle
egentlig ha utløpet i slutten av inne=ende måned.

Radio Paris på fransk.
De ,5konomiske diskusjoner mellom Finnland og Sverige

skal gjenopptas i Helsinki neste uke.

Lahti Radio 11.10.
Den finske riksdag godkjente i går en bevilgning på

9 400 000 mark til innkjöp av et hus til den finske legasjon
i Stockholm.

vvvvv VVVVV Vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER.
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13. oktober 1941. N±, 172. Portroli .•
Ra losen in ex sdn • o

"Minister"Riisnes ° foredragsturne. 


O.R. 18.00.
Riisnes har holdt foredrag i Brevik og i

Lahgesund. Begge steder var det fulltallig frammöte og han
ble hilst med stor begeistring,

Pranrl. ° Elverum Freste. ård.

O.R. 18.(:)0.
Fjöset og låven r)g redskapsskuret på Elverum Prestegård

er inatt nedbrendt. Det lykkedes å berge de 32 kyr som stod
på båsen og hestene og også endel hbns. Derimot strök hele
årsavlingen av korn og hby med. Noen oversikt overs skadens
omfang har nun ennA ikke og heller ikke er dot bragt på det
rene brannens årsak.

Lite f 11 i Tönsber .

O.R. 18.m.
Fra Tbnsberg meldes at det i tredje kvartal var det

15 arrestasjoner for fyll i byen. I det hele tatt er antallet
av dem som blir arrestert for fyll minimalt nu og bedrer seg
snarere enn blir verre .

Risbya i Eidanger er solgt til staten for 35,000 kroner. Det er
meningen at det skal bygges et hvilehjem for arbeiderne der.

Plere nordmenns om har fått 'ernkorset.

O.R. 18.00
Hallomannen opplyste om at det i den senere tid er

mange nordmenn som har fått det tyske jernkorset for utmerket
innsats ved jstfronten. Videre anbefalte han alle å lese cn
bok om jernkorset fra 1915 og framover. Boken blir utgitt at
et forlag i Berlin og omhandler bl.a. hvilke bctingelser som
stilles for å få jernkorset.

Ddddul kke i Oslo.

O.R. 13.00.
En arbeider ved navn Bernhardt Olson ble idag-påkjbrt av

en av Bwumsbanens vogner. Han ble byeblikkelig tatt til
hospitalpt men dbde underveis.

Islandsk "Sterk mann" i 0 lo.

O.R. 18.15,
Vi ble idag tatt til Boulevard hvor en islender ved navn

Gunnar Saimmonsen opptrådte. Han skullc inare verdens sterkeste
mann (senere i sendingen xettet til en av verdens sterkeste
menn) og det var store og forunderlige ting han gjorde og han
vP.kte stor begeistring blandt quislingene. Han opptrådte under
ettz ellex annet isl-mdsk kunstnernavn, men det viktigste ved
ham Var visstnekk t han i direkte linje stc:mmet ned fra Egil
Skllagrimsson.



oktober.Nr. 172.
Radiosen in er sönda Olt

2.

Fortroli .

Sverige.

O.R. 13.()0..
Det foreligger n enkeltheter or sovjetrussernes

behand1ing av svensker i Estland. Det er brrgt på det rene,
nt flere av dum er blitt myrdet ng en mengde er blitt fört inn
i det indre av Russland.

•

O.R. 13.W.
Det cr nå bestemt at svenskene skalgå igang.med'b lage

en film som skal hete "Det gudelöse Russ1and. Det er den'
kjendte svenske pwest (Behn?) som harx tatt-initiativet til
å få istand denne filmen.

0.R.13.00,
Göteborg H3gskole feiret igår•sitt'50 års jUbileum.

Tilstede veoLfesten Vnr-kronprins Gustnv Adolf og kronprinsessen..'

S.R. 22.00,
..Konsprinsparret var i dag på gjennomreise i Bohuslen

og var tilslede ved en gudstjeneste i'Molcandet kirke.

S.R. 22.()O.
'Det •store riksorienteringslöp begynte idag mcd vel

35.000 deltngere. Dette cr ea•15.000'flere•lann•ifjor.

Værmelding: Vostkusten: Svg til-moderat vind,
med ophold.s= ng ufo=dret temperJ,tur.

, HSÖdra Norr1ands Innland ng F7lelltv3kter:
. Svnk vind. Noe rogn .

eller sneb1andet regn. Uforndret temperatur.

Norrn:Norr.lnnds Fje11t,rakter;
Svak til moderat

vind. Noe sne. Ufor ndret temperatur.

S.R.
I Messeborg på Fyen har man funnet skelettet ng kraniet

av en mann. Man antar nt skelettot cr mellom 8000 og 9000 år
g=melt.

N tt fra Finnland.

Det N.rdiske Reisebyrå h.r holdt konferranse i Helsingfors.
Tor var representanter for Svorige, Ihnmark og Finnl'nd.

DE't finske luftvåpen har utft5rt vellykkede Ingrep mnt krigs-
viktige mål i Russlrnd. 2 sovjetfly cr skutt ned ikamp og
ett nv luftvernbatterier.

"Huvudstadsbladet"skriber i forbinnelso mcd den svensk-finske
hnndelsavtale at det er i Svoriges egon interesse at Finnland
Snrest komffier på benene i gjen.,y

vvvvv VVVVV vVvVv,



mille til NYHETSOVERSIKT. Nr. 172.

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

Radiosendin er sönda 12. nktobei 1941. Fortroli .

tt fra Nor e.

O.R. 07.50.
"Handelsdepartementet" har utstedt nye forordninger

gjeldende for salting nv sild. Med hjemmel i loven av 14de
mai ? 1905 erklw.er "nandelsdepartementet": 1. Det er forbudt
å salte sild av hvilketsomhelst slag når de er mindre enn ? -

"Handelsdepartementet skal fastsette nye bestemmelser
om hvordan bestemmelsene i paragraf 1. skal etterkommes,

Disse bestemmelser txmr ikraft byeblikkelig. Datert
30te juli.1941.

WeBX (Wayne) (CBS) 17.00. På engelsk,
Washingtonkretser nevner at det snart vil bli opptatt

kryssforhör av 20 nazister som ble tatt ombord i et nazikontrollc
skip utenfor Grönnlands kyst.

tt fra Svcri e.

D.R. 18.00.
En svensk delagasjon skal reise til Estland og over -

rekke svensk - estlendere en w.ve på 100,000 kroher.

Bygningsvirksomheten i Stockholm fortsetter å avta.
Bare 1700 nye leiligheter vil bli ferdige iår. Dette er en
nedgang på 70 % siden ifjor og 88 % siden 1939. Nedgangen
i byggevirksomheten hIrr sin årsak i mangelen på råmaterialer
swlig cement.

Moskva Radio 24.00 På engelsk.
Den finske censur beslaglegger svenske aviser som

angriper Tyskland.

tt fra Danmark.

Moskva Radio 03,00. På russisk.
Ifölge en melding til Stockholm skriver danske aviser

fflt Tyskland som en fölge av samarbeidet mellom Tyskland og
Danmark har oppnådd å skylde Danmark iiæsten 2 milliarder mark,
Tyskerne plyndrer Danmark, som nå mangler matvarer. Den danske
avis "Politiken" meddelte den 9de oktober at kvegavlen
fortsetter å avta og indekstallet for Pugust var 60 mot 67
i juli og 103 i augustifjor. Melkeproduksjonen vnr i nugust
redusert med 35.% sammen1ignet med august 1939:En annen
dansk avis "Nationaltidende" melder at landbruks,departementet
har utstedt en forordning som xeduserer ostoproduksjonen med
to tredjedeler. De svenske avisor peker på at tiltross for
regjeringens appell til befolkningen om å vise vennlighet over-
for okkupasjonsmyndighetene, bker fiendtlighetene mot dem stadig
og danskene fortsetter å ignorere deres forordninger.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FR SKND. EAT;IOS=JONER. 1.
Fra

Pegjoringens I.F,K..& H-erens Overkommando.

14 okt. 1941 -Nr. 173: Fortro1if;.'
EadiosondiwYcr manda 3 ok .

KystrutLski ,t  "Bj3rrvin" stt p4 land ettor kollisjon. 


O.R. 18.00. (Utydeli).
r.Cystruteskipet "Pjirgvin" cr blitt sg sk-idet vod en kol-

lisjon mod Borgcnsdlmpencron "P. H. 'Ialvorscn" 2t det
tet sottos pg l_nd. Icle forskipet er fullt av v:mn, og dct
flytel bare p skottonc. Berginzsskip cr sendt til u1ykkost det.

%Uinisterl Hustd trler.

O.R. 11.15.
Ministor" Hustad talte lördag i Gjövik og sindag i Sön-

dre L.nd. Bog3e steder ht:Idde dct mött fram m'nge folk som .h;Jrte
mcd stör intoresso. "Ministcren" minnet i sinet:Jer om

Terbovons ordp at dot norske folk hadde valgot mellom hel ut-
slettelse oller inn for N,:sjonal Samling.

Jonas Lic i Berlin.

0.11. 18.00.
"Sjefen for det nolzkc politi" Jonas Lic ,r kommot til

Borlin etter innbydclse fr den tyske poliisjef. Han skal stu-
dcre det tyske Euichspolizei.

.0dd Fossum i - rondhoim. 


O.R. 18.00.
"Sjefen for Den F-gl[bge Wndsorg-nisasjon" Odd Possum

har t_lt ps ct möte i Trondheim og gitt en oversikt over den
aktuelle situasjon o3 ovor do oppgaver L.ndeorg,nis-sjonen
Irboidor mcd for tiden. Han forsikrct bl.a. at 'rbeiderno
skulle f;S, don plass i s 'mfundot de hadde rutt til. Ettcr
Fossum talte t[-Ito forwnnen i byggc:rbcidernes f:_ggruppep
1,rne “ndrosen.

Ny brosjyre om  Quislings kam BoldjevisMen.

0.E- 18.15. (Hogot utydclig).
Det.or nylig utkommet en brosjyre med titelen "Kam-

pen mot bolsjovismen" oMiandlendc innsats r detto
omrde.

Brosjyren v::rsjcilpthd for en omtalc undor dagens
Laktuclt", Men det lyktes ikke f71 tak i den .rödetrd.
"Den virkelige rödc. trel" i hans livsverk var imidlertid
hans "kamp for Norgcs fri1aOt", og dot var kun.ct "Skjeb-
nons spill" aom hadde.bragt ham inn p. den politiske bn.ne
etter hans hjeMkomst fra Moskv

Rykter om tzfusclidemi i Oslo.

O.R. 18.00.
forbinnclso med du hg,rdnakkodo ryktcr om on tyfus-

opidemi i. Oslo opplyser dr. 1.mundsen, kontorsjef i Medisin=11-
dir,ktori-tet, at dot ikke forokommor flJrc tilfeller enn
vanligp' denne 'rstid.
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14 okt. 1941. Nr. 173. Fortroli .
.Ra losen in er manda

Utdannelsen av n e idrettsinstruktörer.

O.R. 18.30.
Norg4s Idrettsforbunds instrukt3rkursus,for nye fortur-

nere åpnet iformiddag i Torvgaten 2s store mitesal.
Etter k¥ein Eriksen talte Norges idrettsf5rer Egil

Rciehborn Kjennerud og sN bl.a.:
Minc damer og herrer.
Noen her hjemme tror fremdeles at idretten har et poli-

tisk tilsnitt idag. I denne forbinnelse har jeg engang hcvdet
at hvis politikken kommer inn gjennem idrettens ene d3r, går
jeg ut av den andre. Jeg cr imidlertid ennå ikke forsvunnet
og jeg tror heller ikke jeg skal bli nödt til

Er det nocn som har spurt dere om hvilken politisk opp-
fatning derc har?

Såvisst ikke. 1,:ererne deres er heller ikke spurt.
Dere vil nok få hre foredrag, men ikke etter at det er

'.vsun;etpolitiske kampsanger, som det ofte ble gjort tidligere.
ren aksjon som föres mot idretten idag hörer ingensteds

hjemme. Det vil dere selv få 2nledning til å oppgj3re dere en
mening om.

Mårt mål er bare å fortsette kampen for gjenreisingen
av Norges idrett. En kamp som også gjelder Norges fwihet og '
selvstendighet.

(0mtrent 2 mann klnppet).

0.F. 11.15.
Samtidig som Norges IdrettsforbunJ åpnet sinc kurser

id,2g for instruktörer i symnastikk og turn, ble det også inn-
budt til 2 nye kurser for menn- og kvinneinstruktörer i fri-
idrett. 1,-.3rerne vil bli de beste i landet.

Norges Idrettsforbund skal også ignngsette kurser for
bokseinstruktbrer.

Videre er det meningen å arrangere et Norgesmesterskap
for juniors i forbinnelse med Norgesmesterskapet i boksing,
22 og 23 no'vember. Det vil bli förste gang et slikt Norges-
mestersk,,p arr ngeres.

En danske om Clausens prti.

O.R. 12.20.
I proramposten "Verden og Vi" talte idag en danske

om den britiske utplyndxing av det danske landbruk. Heldi-
vis, S2 hnn, haddc dog den "idele basettelse av DanmaXk og
Norge" fört til en stans i dct 3konomiske sammenbrudd. Ar-
beidslisheten hadde mnn også kommet tillivs ved s-,mme be-
settelse vesentlig vud at dansker hadde "fått anlednin til
arbeide i Tyskland" ovenikj3pet for en lbrin som lå pR et

höit nivå etter dnnske forhold.
Tilslutt uttelte han at Clausens driftige bevegelse

og Landbrukernes Sammenslutning var forkjemperne for den
nyc tid i D2nmark. Cl?usen stod også bak dannelsen 2V det
cLmske frikorps, men detvvar mange som dessuten kjempet i
SS. lle dr3mtc de om å by3ge et nytt, nasjonal-socialis-
tisk Danmark.



14 okt. 1941._ Nr. 173. 	 Fortroliz2.
. Ra iosen inget:13.

En liten kvcldsdialog i skyPq!,en av Ro ld Amundsen. 

. . • .

O.R. 18.45.
av radioen. Ser du ikke jeg leset".

"Hvad leser du da?"
"Jeg leser om 7-rskrigen. Por noen under1ige uniformer

de brukte den tiden".
du gidder".

• "forrestenjivad syns du om PeeT Gynt? Liker du den?".
"Liker eller-ikke ilker. Sandelig om jeg vet".
"Men du minner meg s mye om ham, srlig dengangen jeg

var forelsket i deg".
"EoT:noe.tull. Han er litteratur som s Mange nordmenn.

Apropos. Jeg-liker ikke nordmenn. Det oppdaget jeg Ved besk
IY°3, NorMaanautStillingsn forleden".

u9u
"Jeg synes at utviklingen i Norge kjennetegnes i Roald

Amundsens liv. Som du vet slo Norge hafil til konkurS". '
"Hvad for noe? Norge s3rget da virkelig da han döde".
"Srget? Nydelig s3rging. Jeg skal fortelle deg hvad

som engang hendte meg i Pdris i minister Gades tid. (Her kom en
lengere historie om et avslag'fra den norske stats side overfor
en söknç1.fra Amundsen. Til-tross for gjentatte henvendelser
gjennenrminister Gade erkl:erte utenriksminister Towinckel at
utgifter ved Foald Amundsens ekspod'isjoner var den norske stat
uvedkommende).

Först da han omkom i 1928 ble han plutselig vedkommende.
Da kunne Mowinekel slo politisk mynt p. hapi. Alt dette tenkte
jeg p p-Normannautstil1ingen.",

"Hm. Vel, la meg f lese i fred. Sett p. radioen igjen".

19,00 opfirte Oslo radioet-htespilI av Robakit-
ses. Historien gikk tilbake til tiden etter den'bolsjevistiske
revolusjon, og omhandlet bl.a. OGPUs virksomhet og-angiveri.
'fleoptredende var: Tiarald Svendsen, Astrid Svendsen, Fritjof
Mj3en, Trygve Larsen-, Bjarne P3e, Asiaug Rein, Ottar Wieklund
m. fl.. Regi.:-Johan Hauge-:

Melding  om tekstilrasjonerinP.

O.R. 21.00.
Direktoriatet for Proviantering og rasjonering har

utstedt mermere forskrifter om teksti1raslonering: g.jel-



dende fra 6 oktober. Angende onkeltheter Jjenvises-til
dagspressen.

Fost o smpakker for den norske legion.

0.E. 21.00,: •
Det er truffet en ordning melloM "Handelsdepartemen-

tet og den rmrske legion om forsendelse av post og smgpaker.
-J-Je nwmere enkeltheter vil bli finne i mrgenavisene.
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14 okt. 1941. 	 NY. 173. Fortroli .
Radibsendj„nger mandag o t.

Norske kommUnefo1k i Nt.rnberg.

O.R. 11.15.,
De nbrske kommune(Eolksom for tiden er på studi„ereise

i Tyskland, kom igg.r morges til

Hå1oga1andsutstilling.en i Ber en satt ublikumsrekord. 


0,E. 11,15.
Hålogalandsutstillingen i Bergen har v-ert usedvanlig

godt besökt. Bare igr gikk det 7528 personer jennem telle-
apparatene hvilket er rekord. "Progagandaminister" Lunde har
derfor bestemt at utstillingen skal fortsette til den 20 okt.

Landbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
an må helt tilbake til oktober ifjor for å finne til-

svarende tilgang på kjött til Oslo som i siste uke. Ialt kom
1.et vel 2500 sau og lam, omkring 700 naut, 370 kalv, ca. 100
gris og 29 elg,

Idag slappet det Iitt av igjen, men allikcvel kom det
over 100 nauteslakt.

Forsyningsnevnden i Oslo har sendt ut en melding om
innmelding av poteter. Alle kontrakter om Ievering SkaI opp-
gis til nevnden og godkiennes av denne.

Oslo Kontrollnevnd har fastsatt maksimalpriser i små-
salg for.poteter gjeldende inntil videre.

• De nye priser på matpoteter og fabrikkpoteter tråt-
te i kraft idag.

For dyrking åv vegetabilske oljer anbefa1cs solsikker
på det beste. Fri kommer antagelig til å bli importert fra
Romania eller Bessarabia.

Fiskerimelding. 


Bergen 12.15.
Sildefsket:.
Fra Haugesund meldes at det er tatt 60 skjepper her-

metikksild i Etne. • •
I Bergensdistriktet har det wert ubetydelig stengning

i Askevik og andre steder, og fra .lesund meldes at det er
tatt 2500 - 3000 skjepper hermetikksi1d ved

Fra Uthaug.telefoneres at det ex snuxpet 130 hl- i
Stjirna og tatt. 400 skjepper i (Skjira?). Om garnfisket
foreligger det ingen meldinger.

O.R.
Sildefangstene i Nord-Norge •skal ha vert usedvanlig

store iår, og stbrre enn i manns minne.

En brugde er tatt i garn på Sirlandet, meldes fra
Stavanger.
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Smg.nytt fra Norge.

O.R. 11.15.
Undcr overskriften: "Avgjdrolsen i •3st" skriver Yorgen-

posten idag at Adolf Hitlers erkl'ering om at seiren 3st cr
sikker, har skapt sensasjon over helc verden. Ikke barc vil han
fg storc troppestyrker til rgli,shet for tjencste annetsteds,
mcn han vil ogs f. sikret sine rgstoffti1f3rs1cr.

O.R. 18,00.
Den kjendte travkjdrer H4kon jien.Kvelde har w3rt ut-

satt for en stygg ulykke, meldes fra Larvik. Han skal dog vre
utenfor fare.

Siden radioapparatene blc beslaglagt i Oslo har vi ikke
h3rt mere til "Eiyind Thons dkonomiske kgscrier som bruktc
v3re fast programpost om mandagene. "Sporten ute og hjemme" og
Eyvind Langes kserier er ogsg borte.

Nytt. fra Danmark.

S.F. 22.00.
En tilleggsavtale til den dansk-itlicnske handelsav-

tale er undertegnet i Roma. Avtalen gjelder varebytte for
1.1 mill. kr.

BXitiske fly angrep tidlig ifflorgcs i.s3r=vest-
Jylland. Det ble bare anrettct ubetydelig skade 13), privat
,ciendom, og ingen mennesker ble sg,ret eller drept:

D.R. 11.30.
K.L dronningen ankom igg,r til rhus, hvor hun vil

oppholde seg et par dager.

D.R. 11.30. .
Kdbenhavn Kommunes regnskap for 1941-42 viser et

driftsoverskudd pg, ca. 2 mill. kr. Skattene er gg,tt inn med
over  4  mill, kx. mer enn beregnet.

D.R. 11.30.
Dct planlegscs anlegg av en fabrikk for fr=stilling

av grvcsyre i Danmark. Konstituerende generalforsamling
avl'Ioldes i disse dager.

D.R. 11.30.
Den:ny1ig reStaurerte TingleV Kirke ble innviet
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Nytt fr- 8verisc.

S.E. 22.00.
.venska Jerngstyre1sen har sett 8eg nödsaget til

innskrenke bruken av'puter, hnd1tl'3r og spe i sovevognene fra
15 oktober.

-Et tysk fly ridlandet idag vcd 15-tiden ved Rotneby
nord for Kalmar, melder dcn svenske forsvarsstab.'"Besetningen
ble internert.

Et annet tysk fly som forsikte fly inn over Sknes
sydkyst i ettermiddag ble avvist av luftvernet.

S.R. 19.00.
Det  svenske kronprinsparr som for tiden er i Gdteborg,

besjkte idag forskjellige instit-sjoner.

S.h. 19.00.
Den svenske professer :Tans von Euler Schcupen, er -1-11com-

met til Finnl-nd hvor hii vil studere vit=insp3rsml under
krigen. Tian bringer mcd seg store mengdcr c-vit'min-preprater.

-Nytt fra FinnLInd.

.D.R. 11.30.
De finnske 4ropper avholdt igr en sciersparade i

genen»,1 Heidrich tlte, og det finnske flagg
ble heidt."

O.R. 18.00.
De finnske operasjor i i Oneu..-omrdet gr hUrtig fram-

over. Denin-Iwn.2.1en er ,=?.11crde passert.

Vsrwrse1.

S.L. 22.00.

Vestkysten og
Vnernozirdet

Hcle NDrr1nds
fjelltrakter;

Laber til frisk bris.
0ppholdsvr. Uforandret
tempertur-

Bris. For det m,.ste opp-
no1dsv-sr. TColdere.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Til NYHETSOVERSIKT Nr. 173.

(fra B.B.C.'s Lyttetjencste).

Radiosendinger  mandag 13 okt. 1941. Fortrolig.

Nyttfra Norge.

D.R. 20.50.
:Firer for nnct hirdregiment, Oliver Fröystad, er ut-

nevnt til sjef for krimi-nalpolitiet i Oslo. Kristoffer Lange,
er utnevnt til politimester i Trondheim, og Ragnvld  MortIbv-
er utnevnt til politimeste.r i Fröystad cr f3dt i
1892 og har studert i:.Dresden. Han er en av vuteranene i N.S.

D.R. 18.00.
• En norsk 11dc1sdelegason er ankommet til Stockholm.

Moskva 14.30 på russisk.
Den Venezue1nske avis "La Hor2" offentliggjorde den 16

sept.'et brev til den tyske 1cgasjon med en protest fra Carrac-
cas' fagforeningsledere overfor mordet på Wickström.

N.R. 0r3.45.
Det meldes fr2 1esund at helsetilstanden i Romsd21em

er god. Det har vert endel tilfeller av polyomelit ialt 173
mellomjuli og september men de fIeste har v-ert lette.

Nytt fra Dan.m. .

D.R. 18.00.
Det danske beskjeftigelsesln cr overtegnet med 27

mill. kr.

D.R. 18.00.
Det er opprettet et professorat i historie ved rhus

Univcrsitet.

Nytt fra Finnland. 


Lahti 07.45. p. finnsk.
Igår ble det holdt en stpr seiersparade i Petrozavodsk.

Faraden holdtes På Kirovplassennå omd4t til Frihetspl-Issen.
Statuene av Kirov og Stalin v,cir dekket av et klede. Kl. 13.30
-nkom general Heinrichs fulgt av generalmajor Talvel, Hagglund
og Lagus, og oberstene Pakola og S,T).1v2ronta.

vvvvv VVVVV vvvvv
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"Minister" Lunde mottar danske bladmonn.'

På sin roise til TyskL,,nd gjordc "minister" Lunde et
kort opphold i Kdbenhvn. Her nyttet han höve til å motta
representanter fra de ledende aviser i K•benhavn og gi dem
on utgreiding om den nyc nasjonale utviklingen i Norge og
forholdet til Sverige.

2(21..gen kommune har storo framtidsplaner.

O.R.11.15.
Ordförer Stensaker i Bergen har uttalt seg om byens

store framtidsplanor. Det gjelder blant annet nye verk-
steder, et nytt stort kjbloanlegg og mange andre ting. Men
det ligger i sakens natur, forteller ordfdreren videre, at
ingen av disse plancr kan gjonnomfdres i dycblikket.

Bergens kommune har dessuten ytet bidrag til gjenreis-
ningen av Den nasjonale scone.

Jentehirdens förerskole åpnet i går. 


Q.R.11.15.
Jentehirdens förorekole på Ringsaker ble åpnet i går.

Flere kjente personor fra NS var mött fram, og det• ble holdt
en rekke taler.

Fr den1unds br g eri ir arbeidorne varm mat.

O.R1115.
"Aftenposten" har hatt en samtale mcd direktdr Platou

vcd FrydenIunds brygguri som forteller at bryggorict siden
september har scryert et varmt måltid hver dag for aTbeiderne
for 50 dre. Dot er atskillig mindre enn dot aom måltidot
virkelig kommer på. .Bedriften har også anskaffet Medisintran,
og alle som önsker kan få en trandram pr. dag. En,trodje ting
som,denno bedrift har tatt.opp, er kaninspdrsmålet. Man vil
undersöke mulighetene for å skaffe arbeiderne kjött på den
måten.

Idrettsarbeidot i Modum skal ts o.

O.R.18.00.
Idrettsarbeidet i Modum sk-1 nå tas opp igjen. For on

tid siden ble de.t holdt ct möte for formennene i idrettsfor-
oningene i bygda hvor s-dcen ble lagt fram. Alle de fram-
mdtte formonn sa seg villige til å gå inn for idretten i dens
nyordnede former.

TrIsilvassdrgets sko eierforenin

har holdt årsmdte-. Det sittende-styre ble gjenvalgt.
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Gode ökonomiske forhold på_f2p21p).21....

O.R.18.00.
De Ökonomiske forhold på Oppland er betydelig bedre enn

tidligere. Grunnen til det er den store nedgangen i arbeids-
ledigheten. Kommunene på Oppland arbeider.nå lettere enn de
har gjc)rt på mange år.

Ingen arbeidsledi het i Vestfoll.

O.R.18.00.'
Hverken i byene eller i bygdene i Vestfoll er det lenger

noen arbeidsledighet, og det-er nesten ingen som sdker ar-
beidsledighetsunderstöttelse.

Den norske turistforening

holdt sitt ±radisjonelle årsmöte i Aulaen i kveld.
Sekretær Bakke holdt foredrag om "Fugle1iv .på Hardanger-
vidda".

Bokseren Harald Hansen får tilbud fra Italia.

O.R.11.15.
Den norske profesjonelle lettvektsbokser Harald Hansen

fikk i går et glimrende tilbud om kamper i Italia. Tilbudet
går ut på et to måneders opphold i Italia med en kamp hver
uke. Tidspunktet vil i tilfelle bli janurat og februar.
På )gjemreisen vil Hansen få anledning til å ta kamper i Tysk-
land ogSvei. Harald Hansen har ikke tatt standtunkt til
tilbudet enda.

Sauenytt. 


O.R.11.15.
Interessen for saueavl er steget voldsomt i Nord-Norge.

Det kan på langt nær skaffes avlsdyr nok. Statskonsulenten
menex at man kan tredoble sauebestanden der oppe, Bet vil si
at man kommer opp.i 1 mill sauer.

O.R.18.00.
Ldrdag ble det holdt et vellykket sauesjå på Skreia.

Bladet "Hadeland" forteller at det var det störste av de
17 sjåene Som har vært holdt på Oppland i år.

So ne rest Arnt Lunde

fra Tjdme holdt kringkastingsandakten i dag.



3 .

okt. 1941. Nr. 174. Fortroli .
Radiosen in er'arsda 4, okt.

Fiskerimelding. 


Sildefisket:
Fra Haugesund meldes om steng på 5 hl. ved Dypholmen.
Til Bergen er det innmeldt 2000 skjepper småsild.
Fra Ilesund meldes det at det er stengt 7- 8000 skjepper

smådild ved . .

Det er ikke kommet noen meldinger om garnfisket.

Fetsildfisket:
Det ser ut til å ha blitt en bedring i fisket i Troms.

Det er hittil kommet melding om fangster på 80 kasser.

Landbruksmeldin .

Den sesongmessige minking i tilgangen på grönnsaker er
begynt. Det kommer dog fremdeles en god del med blomkål,
og det er også forholdsvis bra med gulerötter.

Poteter kommer det også litt av, og det er dessuten en
del på lager, slik at det i det hele dekker behovet.'

dag kom det atter et sti5rr parti lam til Oslo Kjött-
hall.

"Verden og vi": Havets sölv. 


De store siIdefan ster i Nord-Norge i de 	

Man skal ikke lytte på ryktemakerne. Ifjor höst hörte
man rykter som löd omtrent slik: "Uff, det blir mindre og
mindre med mat, så i vinter kommer vi til å sulte i#jel." Og
i höst opplever vi det samme. Ryktene om at vi kommer til
sulte ihjel i vinter har alt begynt å svirre.

Men så lenge den tyske hå)r ruller seierrik fram og gav-
milt forsyner oss med korn er det ingen overhengende fare,
Og vi kan fortsatt regne med den tyske velvillighet overfor
det norske folk, enda vi Gud bedre ikke alltid har gjort oss
fOrtjent til don.

Dessuten må vi ikke glemme at vi også har mat selv her
hjemme. Vi er ikke bare avhengige av Tyskland. Vi har hatt
en ganske bra kornhöst i år soM det nok skal vise seg vil
komme godt med, og som vi nok også skal merke fölgene av.

Men den gledeligste meldingen brakte likevel telegram-
mene i går om de store sildefangster som var blitt gjort i
.Nord-Norge. Vi må gå helt tilbake til 1910 for å finne
lignende sildefangster her i landet. I dag kan vi derfor
bare være, takknemlige for .at vi bor i ot land som har så mye
å gi. Men vi må også takke fiskerne som daglig trosser

(Fortsatt).
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Havets sölv. fortsatt .

farene fra de britiske u-båter og fly for å skaffe mat til
landet.

Det er et gammelt ordspråk,som sier: "Så lenge en har
sild og poteter, sulter en ikke Dette ordspråket
inneholder en stor sannhet. Silden er også meget nærin
rik og inneholder praktisk talt alle de stoffer som det,-
menneskelige legeme trenger.,,Videre byr sild på en uendeltg-
het av muligheter når det gjelder å lage den til.

Og sist men ikke minst kommer sildens anvendelse i mar-
garinindustrien. Den tidligere impoxt av olje for margarinen
er naturligvis blitt stoppet av blOkaden, men av sildolje
fremstilles nå den herligste og mest velsmakende margarin.
Det er neppe noen som kan kjenne forskjell.

Sildeprisene til forbrukerne er ikke blitt fastsatt enda.
Men myndighetene vil nok finne fram til en pris som fiskerne
har krav på, og som ikke overstiger forbrukernes evner.

Som man ro er å kelnern får man svar.

- 0.R:18.35. .
Seenen er en restaurant hvor en mann med sin pike nett-

opp er ferdige med sitt måltid. Mannen ønsker å betale, men
dessverre,-det er- ingen-kelner å se. . . Endelig passerer
'en kelner boxelet*til dé to -  men det et dessverre ikke den
rette. Gjesten vil ha ham til å ta betalingen likevel, men
kelnern svarer bare at for ham er alle likel og han kan ikke
gjöre forskjell på gjestene.

Det er visstnok eirka slutt på gjestens tolmodighet da
han endelig får tak på en annon kelner: Han beklagor seg
over hvor vanskelig det er å finne den rette kelner, og sier
irritext at kelnerne budde ha nummer - ålik som,de hadde f3r
i tida,

Kelnern er enig med ham, han ville ikke ha noe imot å
ha nummer. Men denne her Tranmjtmln sa at  tot  kelnerne å*bmre
nummer var som for galeislaven å dra jernlenkene etter seg.

gjeste12.: Det var kanskje ikke demokratisk. . . Man kalte
det demokrati, og så var det bare rot og uorden. Nei, så -
er ikke kelnern borte igjen. 'Skal jeg da aldri få betalt.
Hvis jeg var politiker ville jeg stå opp i forsamlingene og
tale . . .

Pika hans: Men John, da vel ikke blitt nazist?

Nei men,,hvis jeg ikke .får botalt nå, blir jeg
det snart.
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Hver mann sitt rke.

Dette er en ny programpost som sendes med visse mellom-
rom som "Aktuelt".

Lördag var emnet: "Med feiern på taket", og i dag fikk
vi höre am: "Lokomotivföreren og hans assistent."

Skikkeli e event r i Oslo Radio.

dag klokka 18.45 sendte Oslo Radio et program som
het: "Ved talglyset". Programposten bestod av opplesning
av to norske folkeeventyr, nemlig: "Prinsessen som ingen
kunne målbinde" og "Fantekjerringa i ulvestua". Begge even-
tyrene ble lest i sin helhet2 og posten varte et kvarter.

 •••  • ••  ••••• •••••• ••••  

Nytt  fra Danmark. 


D.R.11.30.
Forfatteren Erik Efiksen döde i går.

LandsforenIngen "Dansk arbeidserstatning" har holdt plenums-
mbte i Köbenhavn. Det ble her opplyst at foreningen arbeider
med å finne erstatning for en rekke varer. Den skal også un-
dersöke hva som kan höstes i Danmark, men som hittil ikke er
hltt bstet. Dessuten vil den ta opp spörsmålet om å skaffe

Irenselsolje for motorkjöretöyer og prve å finne fram
til c,n erstatning for bilgummiringer.

D.R.20.50.
William Heinesens roman "Noatun" er blitt en stor success.

Den er nå utkommet på flere språk, deriblant også norsk.

Nytt fra Sverige,

S.R.19.00.
Det svenske skipet "Bojan" fra Simrishamh har kollidert

med det danske skipet "Bonita" fra Vejle. Kollisjonen fant
sted utenfor Trelleborg. "Bonita" sank hurtig, og 21 mann
av besetningen omkom. Bare kapteinen og gire mann ble reddet.
Den svenske båten klarte å gå inn til Helsingborg. Hele for,-
skipet var slatt inn, men kollisjonsskottet holdt.

S.R.19.00.
En förste kontingent av traktormon-Wrer reiste til Finn-

land i dag. Den utgjör en del av den svenske jordbrukshjelp
som er satt i gang for Finn1.2,nd. Det er kommet inn mange
store gaver til denne hjelpen.

S.R.19.00.
Stora Bruks gård i Gestringe er brent ned. To personer

brente inne.
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Nytt fra Sverir,e.

S.R.19.00.
Proposisjonen om tilleggsskatt vil bli levert til Riks-

dagen allerede ved dens fbrste sammentreden.

D.R.20.50.
Det svenske statslån er nå kommet opp i 640 mill. kr.

Dette belöp er blitt tegnet på tre uket, Og det et den sttste
fart noe svensk statslån har hatt

S.R.22.00‘
Fotfatteren HjalMar Söderberg er i dag avgått ved döden

Kbbenhavn.

S.R.22.00.
På Sjökrigssko1an ble det idag utdelt en rekke premier

og pristegn. Utdelingen ble foretatt av statsråd Sköld.

S.R.22.00.
Spörsmålet om et eget stift for Stockholm og.revisjonen

av kirkesalmeboken blir de viktigste saker på det fbrestående
kirkemöte,

tt fra T'inn1and.

Derifinske offensiv nordover langs Onegas vestbredd kan
fotetas ptaktisk talt uten tap av soldater.

O.R.11.15.
I disse dager drar tustinvis av sivile finner Östover. Det

er karelere som vender tilbake til Karelen etter å ha levd på
aridre steder i Finnland siden den foriY,e ktigen. I alt er nå
32 000 karelere flyttet tilbake til sine gamle hjemsteder på
Karelen.

D.R.20.50.
Det finske statslån for gjenreisning har fått stor opp-

slutning. Det er hittil tegnet9 mill, finske mark.

S.R.22.00.
Det finske skipet "Margareta" er blitt torpedert under

fart fra Gibraltar. Hele besetningen som bestod av bare
finner, er f3rt til England.

Værmelding. 


S.R.22.15.
Vestkysten og
WInernområdet

Södra Norrlands
fjelltrakter

Norra NOrrlands
fjelltrakter

Svak til frisk bris.
Regn med kortvarige opphold.
Uforandret temperatur.'

Svak bris.Noe nedbör.
Litt kaldere.

Svak vind. Oppholdsvger.
Temmelig k3.1dt.



Tillegz  til NYHETSOVERSIKT nr. 174.

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

Radiosendin er tirsda 14. okt. 1941. Fortroli .

N tt fra Nor e.

D.R.18.00.
Dht amerikanske magasin "Time" inneholder en kommentar

av det overraskelsesangrepet som kanadiske tropper har gjort
på Sva1bard. I denne kommentaren heter det: "Påstandene om
at den tyske krigsmaskinx aktet å få kull fra Svalbard er
latterlige. Erobringen av Svalbard,"skriver bladet irhnisk,
"er ikke noe steg framover i marsjen mot Berlin, som Sovjet-
Unionen så ivrig gleder seg til."

Roma Radio på italiensk.
"_Aftenposten" skriver om matsituasjonen i Norge og hev-

der at uten den tyske hjelpen ville Norge i dag hä -wart i en
tilstand av hungersnöd. Hvis landet bare skulle bruke det som
det produserer selv, ville Norge ha vært i en meget alvorlig
situasjon. Disse opplysninger benekter blankt de fientlige
påstander om at Tysk1and röver andre lands. matfor-



syninger.

N tt fra Sveri e.

Moskva Radio på engelsk.
StockholmskoTrespondenten for Det oversjöiske telegfam-

byrå oplyser at tyskerne holder på å presse Sverige for utstyr
til åtte divisjoner.

S.R.19.00.
Ca. 640 000 000 kr. er blitt tegnet i det nye svenske

forsvarslånet. I-11t i alt har Sverige siden krigsutbruddet tegnet
nesten 2* milliard krhner.

Radio Paris påfransk.
Til Stockholm blir det meldt fra London at fröken (SLella

Johnson ?), en svensk borger som bor i London, er blitt dömt
til to måneders fengsel for å ha uttalt offentlig at "England
bringer uheld ti1 og utgyder blodet til alle de land det kommer
i berbring med. Chirchill og hans venner kjemper bafe for
jödenes interesser."

D.R.18.00.
.Svenske jernbaner har begrenset bruken av håndklær og

såpe.'

N tt fra rinnland.

Lahti Radio 17.45.
Mannerheim-organisasjonens fosterfar-kommite har skaffet

fosterfedre for over 12 000 finske barn hom ble foreldrelöse
under vinterkrigen og i den n4werende krigen.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lyttcforholdeno har idag wert ytterst dårlige for

Norges vedkommende. Lnndbruksmeldingonc falt helt bort og

sendingen fra kl. 18.00 kunne overhodet ikke oppfattos på

kortblge. Mellombblgen kunne höros men det vax for meget

atmosfærisko og tildels lokale forstyrrelser til at det

var mulig å forstå nocn ting. Nyhetssendingen frn Sverige

kl. 19.00 kunne heller ikke hbres hverken på mellom eller

kortbölge.

Ringnes 2ry cri arbeider for å h'el e arbeiderne.

O.R. 11.15,
Knut Ringnes, direktören for Ringnes Bryggeri uttaler

et intervju at allerede for et år siden bogynte Bryggcriet
å utarbeide plancr for å hjelpe ripeiderne ved bedriften.
B1.a. er det satt igang innkjöp ev ved og lignende for
å hjelpe av den vwste nöden til vinteron.

B.3rneb i Bergen.

O.R. 11.15, ,
. Det var ,3tor stemning,og jubel under Willy'Björneby's

forcdrag i-Bergen igår kyeld.

Fiskerim ldin er.

Q.R. 12,15,
Om stldefisket meldes fra Haugesund at det har vært

mindre i sistc uke.
Fra Borgen moldes at dot har vært tatt noen mindre

fillgster i klålöydistriktet. Ellers intet å molde.
Fra "lesund meldes om betydelig fiske. Hvor silden

var tatt kunne ikke oppfattes.
Fra Uthaug telefoncres at det h-r vrt smått med silde-

fiskct i siste dögn.
Det moldes om dårlige fangster av fetsild og småsild

nordpå.

Suenytt. 


O.R. 18.00. ,(Utydelig..)
Det meldes at intereseen for saueavrer Meget stor i

Vestfold. Det har vl:rt held-twnge s.3.ueskuer rundt omkring
i fylkot og flere skal holdes. Dyrone har vwt pene og vel-
fbdde og det har wert gitt pene priser.
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Odd FosSum om IÖnnin ss "rsmåle.t.

S.R. 22.00.
"Lederen" for landsorganisasjonen i Norge, Odd Fossum

har idag overfor representanter for pressen uttalt at det
ikke blir noen lönnsforhdyelse for arbeiderneiår.Det er dog
mcningen at dot skcl foretas noon forandringer for visse
arbeidsgrupper. For gruperbeidere er det meningen å ydc ct
julogratiale svrende til to ukers 113nn.

Nylt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
"Dagens Nyheter" meddelor at den svenske regjering

har besluttet å ta kontrol1 over hele den svenske trmproduksjon
for derved å sikre en rettferdig fordeling av trmprodukter.

S.R. 22„.00.
'Deter kommet henstilling til svenske skolelmrere

om å gjöre skolebarna oppmerksom på at de må vise more
-3rbdighet overfor ct begrave1sesfö1ge.

LivsmLdelkommisjonen meddeler at det cr foretatt
visse forandringcr i instruksene til med hensyn
til melblanding. Således sk21 mölle - eiere nu,bruke minst
6 % maismel i blandinger.

D.R.'11.30.
Dct J.rbcides mcd å utbyggc samarbeidet mellom pris -

kontrollmyndighetene og politiet. Dc lokale prisutvalg har
fått -nmodning om å sörge for at politiet blir representert
med iallfall ott mcdlem av kommisjonen.

Det Kongelige Danske Georgrafiske Selskap holdt igår
kveld Wte i Kjöpenhavn. Tilstede var kongen. Formannen i
Selskapet holdt et foredreg hvori hen ga en redegjörelse for
de höydemålinger som var foretatt rundt omkring i Danmcri.

Det cr nå satt igang arbeido med å lage en folkemottager.

N tt fra',Finnland,

D.R. 20.50.
Fra Helsinki meldes at det finske flyvevåpen hcr rettet

Nre kraftigea :,ngrep mot Murmakskbanen og oppnådd fulltreffere
pa flere tog.

Fire russiske fly er blitt skutt ned under luftk-mper
og det finske antiluftskystartilleri.

Den finske regjering meddeler at skoleno i Fjern Karelen
skal begynne i nmr fflamtid.
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N tt fra

O.R. 11.15.
Det is1ndkke Allting har holdt ekstraordinD3rt mi5te

for å dröfte den situnsjon som er oppstått etter nt öya ble
okkupert.

Værmeldin er,

B.R. 22.15.
Vestkusten: Moderat vind. Amtagelig

litt regn utpå natten. Senere oppholds= og litt kaldere.

Södra Norrl3nds Innland ôj Fjelltrakter: Svak til
moder3t vind. Noe sne og kaldere.

Norra Norrlends Innland og Fjelltrakter: Svak vind
Oppholdsvw og kaldere.

Utsikter f Vcatkustens ytre strök: Frisk til stiv
bri2,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendin-er onsda 15.oktober 1941. Fortroli,.

N-tt fra  Norge,

Oslo sAtte igaar igang en ny daglig utsending paa
tydk fra kl. 16.00 til 18.00. Sendingen bostaar av lett musikk,
en nyhetsutsending og frontmeldinger. Dette er i tillegg til
de tyske nyhetsutsendin er kl. 06.3 0, 12.00 og 20.30 og det
sPesielle 'Jyske under o dningsprogram som sondes hver tirsdag,
torsdag, 1,Srdag og s ndag.

O.R. 06.30. Paa tysk.
En nordnanns liv er ikke av noen verdi for engelsk -

mennene. Dette her kommet tydeliE fram v d de seneste senkinger

?
av do to smaa skip, Richard With og Baer y. Nosten 200 norske
inkludert kvinner og barn mistet livet. ngelskmennene beskivcr
dette oPprørendo mord som en heltedaad. Vi vilgjerne sprhir3
alle de nordmenn som sei,ler for England hvorvidt dpt er on helte-
daad aa myrde forsvarsløse kvinner og barn paa sjøen og hvad
mere er, kvinner og bern fra deres eget land?. England hsr md
dette massemord tildelt Norgo et alvorlig slag. kan de norske
sjømn,n, som kjonfler for EnEland og ved hver anledning sier at
de gjør det for dores eget land, staa rolig aa se  paa  mons
engelskmennene ødeleggor deres norske fedrcland. Hvs de norske
sjømenn eier virkelig patriotisme bør de overlatc til ongelsk -
mennene alene aa soi e til sin ogen ddd.

O.R. 06.45.
Dr, Gulbrand Lundc ankom lørdag til Kykligsberg sammen

med propagandaleder Klevonberg. Dr. Lundc dro straks til don -
norske paviljong paa Kønigsborgutstillingen som aannet søndag.

N tt fra Svcri e.

O.R.
Sydsvenska Dagbladet skriver i an artikkol at man nu maa

sende all hjolp til Finnland og det ikke bare av sentimentalo
grunner. Et økonomisk sterkt Finnland er like viktig for Svorkg
som et militaert Finnland, sier avisen.

D.R. 18.00.
I MalmyS skal d,etlrdag og sfkdag holdes storc luftverns-

velsor mod total mørkeleggiug.

Ntt fra Finnland.

D.R.  11,3G.
Det finske

sivil varer kom
sammenlignet mcd
var 3 milliarder
ifjor.

tchllvescn mcddeler at dette aars ir,iport av
07)p i en verdi av6.5 milliarder finske mark,
3.5 milliarder ifjor. Eksporten for samke aar
finske mark sunionlignct med 1.5 milliarder

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Lytteforholdene har idag v,2rt absolutt umulige for Nor-

ges vedkom=de, og det er bare litt av landbruksmeldingene vi

har fått med. Sverige og Danmark har wert ganske bra på lang-

bjlge.

Landbruksmeld4.nger.

O.R. 12,20.
"Landbruksdepartementet" har forlenget fristen for inn-

gåelse,av t3mmerkontrakter ti1,15 november.

Prisdirektoriatet har fastsatt maksimalpriser for livsau.
Ved salg av levende sau og lam til annet enn avl gjelder de sam-
me maksimalpriser soM for slakt.

"Forsyningsdepartementet" har utferdiget en forordning
om omsetning av matpoteter. Forordningen tar eikte på å sikre
forsyningene for kommende vinter. Produsenter og handlende kan
på1egges lagre poteter•for senere levering, og kontrakter må
godkjennes av:nevndeh,

Tilfirblene av slakt til Oslo holder seg bra oppe, selv
om de ikke når de samme mengder som i fOrrige uke.

N tt fra Island.

D.R. 11.30.
Bolignbden i Reykjavik gjn' seg mer og mer gjeldende,

og det ser i jieblikket ikke ut til at man kan råde bot på den.
Flere skolebygninger er besl.glagt ?v okkupasjonsmyndighetene,
og undervisningen må delvis foreg.å i Untversitetet og i Altin-
get.

Et annet problem er dyrtiden, men regjeringen gjör alt
for å hindxe ytterligere prisstigning.

Det foregår videre en.ganske utstrakt smugghandel
med brennevin. Ellers kan man bare få kjbpt brennevin på lov-
lig vis i et hotell i R,ykj vik.

V,=3rforholdene har isommer v.,art ugunstige for den is-
landske sildefangst. Sildens störrelse har også v-v..3rt mindre
enn på mange år.
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Nytt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Landforeningen til Arbeids13shetens Bekjempelse ho1der

årsmöte imorgen. Kronprinsen vil vsre tilstede.
Det opplyses at lokalvdelingenes antall cr steget endel

siden siste arsmbte. Videre meldes det at innsamlingen av kjök-
kenavfall for Svin er nådd opp i 300-500 tons pr. uke bare for
landdistriktene.

	

D.R. 18.00. s
Danske Samvirkende Meleriers Landsforenings sentrallabo-

ratorium for sm3r ble innvict idag i rhus.

D.R. 18.00.
Fra og-med idcr vil m3rkleggingstiden bli utvide't frn

kl. 18.15 til kl. 07.30 GMT.

D.R. 20.50.
I Köbenhavns BorgerE'rds möte idag behandlet m,n bl.a.

et forslng om bevi1ling på 1.4 mill, kr. til xt omlegging av
Kristinnborgs Slottplass.

N tt fra Sveri e.

S.E. 19.00.
.Den svenske minister i Moskva, Asserson, har forlatt

byen'sammen med to av legasjonspersonalet. Legasjonsrd ..?..
og resten av personalet er forblitt der.

S.R. 19.00.
To 3velsesfly kolliderte idag i nsrheten av Es131'. En

korporal ble alvorlig såret.

S. 19.00
Et ukjendt fly og et tysk Sj3fly som idag forsökte

•fly inn over Skånes sydkyst, ble avvist av luftvornet. _Det
var tåke og regn.

S.R. 19.00.
Kuponginnsamlingen for Finnland er nå avslu:ttet. Den

resulterte i kuponger for tilsammen 387 d3Ons rasjonerte vnrer.

S.R. 19.00.
En svensk.frivilling sersjent er fallt ved Hangdfronten.

Nytt fra Finnlnn . 


O.R. 17.00.
Finnske tropper har inntatt Mundjrvi Lahti i Aunus-

omr'.det, og veiknutepunktet Forajlrvi etter hk5rd motst:nd.
Mundrvi var s-tt ibrand, og bare on tredjepnrt '1v husene
er tilbake.

D.E. 11.30.
Det er undertegnet en hnndelsavtnle mellom Finnland

og Bulgaris.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendinser torsdaz 16 okt. 1941. Fortrolig.

Nytt fra Norge.

O.R_ 06.45.
"Minister" dr. Gu1brand Lunde talte igår på jstmessen i

Kinigsberg om Europas 3konomiske gjenreising. Han kom også inn
Norges innsats og understreket det "nasjonale Norges" forståelse
av det germanske broderskap og dets vilje yil å vT9re med på å
hindre framtidige inter-germanske kriger. t denne vilje ikke
bare var tomme ord viste best de tusener av norske frivillige
som kjempet på östfronten. Lunde henviste også til at Norge
var n3kke1en til Norden, strategisk os kulturelt.

0.E. 06.45.
Nasjonal Sanling vil holde et mite i T3nsberg til helgen.

Utstillingen "Normannafolket" i Oslo lukker 1(5rdag. Ut-
stillingen hat hittil vm-t besökt av 25.000 mennesker.

Nytt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Finansutvalget vedtok idag å bevilge ytterligere 1.5

mill, kr. ti] understöttelse for danske familier av sjfolk
beskjeftiget inutlandet. Tidligere er bevilget 1.3 mill. kr.

Finansutvalget bevilget videre 6 mill. kr. til innkj3p
av 300 åpne jernbanevogner, 44.000 kr. til et kursus for ar-
beidslise sjimenn ombord på fregaten "Jylland", og 30.000 kr.
til reparasjoner av Juelsminde havn. Endelig ble det vedtatt
å regulere linningene for de vernepliktise. Til dette ble det
bevilget 45.000 kr. årlig.

D.R. 20.50.
En ny slags bensin kommer i nr framtid på markedet

i Danmark. Den vil bli oppblandet med ca. 20% importert ben-
zol istedetfor sprit.

Nytt fra Sverige.

Roma 12,00 på italiensk.
Det svenske skip "Ring" ankommer imorgen til Göteborg

fra London medbringende et stirre antall svenske statsborge-
re som insker vende hjem.

D.R. 18.00.
Svenska-.hmerikalinjens skip (jdeholm?) ankom imor-

ges til Giteborg med 6.800 tons matvarer for den svenske..
stats reservelegre. Svenska •st-siatiska Kompaniets båt
"Formosa" ventes imorgen fra Sydamerika med =aterialer
os forstoffer.

Den svenske generalindex steg i sept. med 1 poeng til
175. I aug. .1939var den 111.

ren svenske tömmerjounal opplyser at tömmereksporten
til Danmark og Holland har steget betydelig iår.

O.F. 06.45.
Gitaverkens årsregnskap for 1941/42 viser et overskudd

på 2.120.000 kr.
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"Professor" Adolf Hoel holder fo±edra

om Norzes interesser i Nordishavet.

O.R.1115.
"Professor" Adolf Hoel holdt går kveld foredrag i

N.S.-huset i Tbnsberg om "Norges interesser i Nordishavet".
Foredraget ble påhört med den stbrste interesse. "Progessoren"
ga en oversikt over de maringsveier som nordmennene de siste
år har drevet i Nordishavet.

Adelf Hoel tale först om slfangsten. Deretter kom
han inn på'hvalfangSten, jakt og fiske og skildret
de norske fangstmenns liv der nord.

Den siste næringsveien nordmennene hadde tatt opp i
Nordishavsområdet, var kul1driften, men dessverre har Norges
såkalte venner bdelagt grubene og inntil videre stanaet denne
lovende norske virksomhet.

Mönstrin av Arbeidst enestens ahnet skift.

O.R.11.15.
I tiden fra 23. til 26. oktober vil det bli holdt

mbnstring av Arbeidstjenestens annet skift som blir ferdig
med sin tjeneste i slutten av denne måned.

St ul kke Dombås 'eXnbanestason.

O.R.18.00.'
I natt hendte det en stygg ulykke på Dombås jernbanesta-

sjon. Da et nordgående gvdstog mermet seg stasjonen, rev det
med seg to arbeidere som holdt.ramed noe arbeid på linjen, og
ikke var -oppmerksomme på‹ toget som kom., De tO,arbeidere var
Nils Gråberg og Hans ödegrd. Begge ble tatt av lokomotivet
og ble stygt tilredt. Toget stoppet straks, og de to menn ble
byeblikkelog trukket fram. Hana 3degåxd, som var i 40 årene,
döde kort etter. Nils Gråberg ble brakt til  Lillehammer syke-
hus hvor det i dag opplysed at det er uvisst om han vil sta
det ovex.

Stor bkni i trafikken på Sbrlandsbanen.

O.R.18.00.
Trafikken på Sbr1andsbanen har bket sterkt i sommer. I

tiden 15. juni til 15, september er den bket med 30. % sammen-
lignet med i fjor. Hvis man sammenligner med samme tidsrom
i 1939, er trafikken blitt fordoblet.

N forle else av 'akttiden.

0.R.18.00.
Viltstyret i "Landbruksdep." har forlenget jakttiden fox

vilt og elg til 26. oktober.
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Drammens n e rådhus ferdig. 


O.R.11.15.
Det nye rådhuset i Drammen er nå ferdig. De kommunale

kontorer vil nå bli samlet under ett tak.. Bygningen har kos-
tet 1,9 mill. kroner.

Jm•enjOtetmelfabrikker full gang. 


O.R.18.00.
Disponenten ved J2ren potetmelfabrikker forteller at

fabrikkene går med full drift for tiden.

Ho eså å Hamar.

O.R.18,00.
Statens hoppesjå ved Hamar ble avsluttet i ettermiddag.

36 hopper ble vist fram, og det ble delt ut 4 annenppemier
og 10 tredjepremier. Mange kjöpere var Wtt fram, og noen
hopper ble solgt.

0 la te biler Skal bevares. 


O.R.11.15.
De norske myndigheter hax vært oppmerksomme på faren for

at opplagte biler kämk" ödelegges. Man har nå tatt opp arbeidet
for å sette i gang en kåmpanje som skal gå ut på å bevare dis-
se bilene til det beste for landet.

"Hålo alandsutstillin en" I Ber en stenges sbndag. 


O.R.21.00.
Wndag avkluttes "Hålogalandsutstillingen" i  Bergen.

Den har vært besökt av 20 000 mennseker.

So ne rest Tr ve Ber

holdt radioandakten i dag.

Fiskerimeldin .
Sildefisket:

Det ex ikke kommet noen meldinger om,fisket på strekning-
en Haugesund Ilesund.

Sildefisket I Trnidelag var i siste uke lite. Det meste.
av den silden som ble tatt opp i. dette distrikt, er gått til
eksport. .

Fisket med garn er fremdeles dårlig. I Trondheimsfjorden
har det vært to kasser pr. båt, og på de andre sted'ene bare
en halv kasse pr. båt.
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Landbruksmelding. 


Fristen for inngåelse4V tdmmerkontrakter er utsatt til
den 15. november .

Skogeiere,som dnsker å foredle Sitt ttimmer, ,må sende
inn söknad innen dåto.

Til Statens kornforretning ble det i siste uke innmeldt
2 500 tonn korn. Bonden har,nok tatt det for travelt med an-
net höstarbtid til å ha kunnet gå gjennm kornavlingen sin.
Men tiden for å få overpr1s er nå utlöpet. Innmeldelsen pr.
11. oktober var i'alt 14 000 tonn, alt overveiende hvete.

Det kommer meldinger fxa flere byer om at.man er gått
i gang med å lagre poteter. ' I Tdnsberg for-eksempel ska1 man
lagre poteter fox flere måneders behov, og dette lager skal
ikke rdres fdr den 1. juni. ,

Det minker med alle slags gr3nnsaker nå. Hdsten er kom-
met for alvor, .

Litt bedre er det med frukt, men det er altfor 11te til
å kunne dekke behovet.

Det kommer omtrent ikke poteter til torgene, men gros-
sistene ogSårtnerhallen klarer å forsyne byen,

Det harv,rt bra ti1förskl til Oslo Kjdttha11 denne uke,
men de-6 har likevel vært langt fra noen rekordtilfdrsel. Av
lam-var tilfdrse1en dog bare det halve av forrige ukes.

Storm Sörlie: 	 Ukens sport,

"Idrettsfronten er brutt •o sndballen ruller nå videre."

"Så blir det altså de to gamle rundetravere jrn og Odd som
mdtes i Norgesmesterskapsfinalen," begynte herr Sdrlie sitt
kåseri.

"Disse to klubber har betydd meget fOr norsk fotball. De
har alltid stått 1 framste rekke, og i år har de atter en gang
tatt ledelsen."

"tter at de gamle lederne i -deandreklubbene hadde nek-
tet gutta aom fordvrig brente etter å få sette til - å spille
mer fotball, besluttet lederne i jrn.og Odd noe annet og lot
gutta trekka i tr§ya. (:)g, de har ikke angret."

"Disse glittene har hatt 1iken3telede av sin fotball
i år som tidligere. Hva dyktigheten angar, har kanskje jrn
v2ert det mest stabile lag iår. Og-på Bislet förstkommende
söndag klokka 13 mdter det altså Odd i den aggjdrende finale-
kamp. Det er ikke'vanakelig å spå fullt besatte tribuner og
stor tilslutning. 'Finalekampen vIl få den samme stafasje i år
som den har hatt för .op.åra."

Det spilles også en fotballkamp til i Oslo söndag. Det
er. Fredrikstad forba11klubb som'möter LIllestrbm.

'(Fortsatt.)
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Fredrikstad-gutta har tidligere foretrukket å være passive,
men har nå blåst de gamle lederne en langMarsj. Med andre
ord: idrettsfronten er brutt, og snöballen ruller videre."

"Sist söndag var en rekke av våre beste sk4].öpere ute
terrenget og ,1t5p kondisjonstrening. DesSuten har også alle

våre andre vinteridrettsmenn begynt treningen"

Arbeidst'enesten s n er.

O.R.11.30.
Sangen og sanggleden har i lang tid ligget nede her

hjemme. Det er derfor blitt en oppgave for arbeidstjenesten
å bringe sangen opp igjen på de gamle höyder. Et folk som
går til sitt ar.kAid med sang og gledel er et sterkt folk.
Mens et folk som mister sin sang og sin musikalske interesse
uvegerlig går Under.

'Det norske folk har drevet bort fra folkesangen. Norsk
ungdom som kanskje er den beste i verden, er for god til å
bli oppflasket med exotiske negerrytmer.. Vi i arbeidstjenesten
er kommet bort fra denne rytme og fra de mondene dansegulv i
byene. .Vi vil synge oss-fram, og vi vil synge norsk til ar-
beid med spade og hakke for å före mor Norge framfter.

La sangen,runge, gutter. Syng ut - alltid med friskt
hum3r. La alt folket høre at det er A.T.-gutta som kommer.

Det var kvartermester Lammers som talte.

,Etter denne 'innleding-fulgte et musikkprogram som ble
åpnet med 'en. marsj' tilegnet "general"' Frblichkanen.

Den Sovjet-russiske presse og krigen. 


("Verden og vi"). De sovjet-russiske aviser skrev likt
fra fmen nå er også uteeende av avisene blitt helt likt.
På förSte side ,bringer samtlige aviser krigskommunikeene med
overskriften "Fra Informasjonskomtoret", Ellers behandles
krigens gang bare få linjer mens:angiVige sovjet-russiske
-Ieltedåder drås ut i det lange og breie. Også eventyr om tyske
soldater - som for eksempel at man har funnet tyske soldater
lenket til sine tanks - får Stor plass.

Da mah i stor utstrekning mangler stoff for propaganda-
krigen, brukes ihye tegninger. Karikaturtegnerne har derfor
fått anledning til boltre seg. Bare karttegnerne har vært
arbeidsledige i de Siste månedene. •

Som en trst for leserne bringes på side fire fantastis-
ke meldinger fra utlandet. Her plukker man ut alt det anglo-
saksiske svinerist som skrives om förende tyske personligheter.
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Winston Churchill utnevnt til Lord Vrak.ds..

Det forlyder at Den engelske kongpn har utnevnt Winstan
Churchill til Lord Warden of the seven-Ports. Vi skal nå hbre
litt om denne celebre person og hans nye rang.

ifblge gammel tradisjon har Lord Warden krav på alt det
vrakgodset dom driger i land p4 Kanälkysten. Utnevnelsen kom-
mer derfor i rette tid. Tyske fly og motortorpedobåter har i
de to siste åra beflittet seg på å skaffe Lord •Warden - eller
Lord Vrakgods som han popuImrt kalles - så mye vrakgods som
mulig. Winston Churchill kommer altså ikke til å mangle eien-
dom i framtida. Med andre ord, den krigsgale statsmann be-



hbver ikke å nmre bkonomiske bekymringer.

Som ung forleste Churchill seg på rbverhistorier, På
skolen var han ikke flink, og'han måtte stadig sitte igjen
fordi han alltid lekte med tinnsoldater. Og da han ikke
dugde til noe annet, be43temte hans far seg med tungt hjerte-
til å sende sin sbmn på krigsskolen. *Men först etter tre
mislykkede forsbk lykkes det å få ham inn.

Krigen har alltid vært det element hvor Churchill liker
seg. Han har alltid jaget etter krigen, og han har tatt del
i en tre,fire kriger. Og når han i dag står som leder for
en nasjon i krig, har han kanskje fått så Ineget av den at
denne krigsprofet kuligens begynnler å bli mett av den.

Spbkelseshistore: De Churchillske families bkelsers eneralfor-

samling. 


Etter den innledningen som er gjengitt ovenfor sendte
Oslo Radio denne sketchen.

Deltagerne Var tre av Churchills forfedre som i bestyr-
telse over deres etterkommers siste utnevnelse var trått fram
av gravene for å gi luft for sin avsky.

Sketchen var et eneste vrbvel, uten morsomheter og uten
poeng.

Den sluttet med at en av forgedrene - visstnok Hertug
Marleborough uttrykte sin forargrelse over at man hadde
gjort en slik fysakk som WinSton til Lord.

• 100 år siden P.A.. Munch ble rofessor.

Dette var et kort grammofonopptak fra en fest som ble
holdt i Aulaen i går kveld til minne om P. A. Munchs utnevnel-
se til professor. Taleren - kunne ikke oppfattes hvem- betonte
at Munch hadde gått inn for en pan-germanisme mot pan-slavis-
men. For Munch var'pan,,slavismen den store fare som truet
Norden.
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18. okt. 1941. .Nr. 177.POrtroli .
adj.osen-rn er re.a

Smån tt fra Nor e.

O.R.18J00.
Per Vigeland skal utsmykke Bamble kirkei forbindelse

med kirkens .jubi1eum i 1945. Vigeland skal stå for be1e ar-
beidet. '

O.R.18.00.
Disponent Moe i Oslo har i disse dager kjdpt dampskipet

"Tinn". Ddt har tidligere gått.på Nordsjden. "Tinn" ble
byzget i 1911.

O.R.18.00.
Kringkastingshuset i Oslo skal belegges med gran4tt.

Nytt-fra Sverige:

De nye forhandlinger mellom Pinnland og Sverige begynte
i Helsinki i dag.

S.R.12.30
Den svenske regjering har i dåg bes1uttet at årets Nobel-

prisutdsling, skal'utsettes.

S.R.22.00.
Under en mottagning for,prepsen i Malmd i kvdld uttälte

landahöfdingen sdg arbeidskraftsspdrsmålet. Alt som kan
gjöres for å få opplysninger ombehov.et for arbeidskraft vil
bli gjort, erklærte 1andsh5fdingen.

S.R.22.00.
Prins Carl Bernadotte er i ettermiddag kommet tilbake til

Stockholm fra Berlin. Han har vært på rdise utenlands siden
juni, og har blant anndt vært i Amerika hvor han også besdkte
Kronprinsesse DUIr-tha.

N tt fra Danmark.

D.R.11.30.
Veien mellom Köge, og Ringsted er sperret:på. grunn av

veiarbeid.

D.R.20.50.
I tiden 19. til 31, januar vil det.i.Teknologisk insti-

tutt bli holdt et kuraus •om "Maskinbruk på landeveien."



18. okt. 1941, 	 Nr. 177.  Fortroli .
Radiosendrier freda 17. okt.

Nytt fra Pinnland. 


O.R.18.00.
De finske tropper hadde ny stor framgang i går, idet

de tilintetgjorde en bolsjevikisk stridsgrurpe. Dessuten
skj3t finnene ned tre fiendefly.

S.R.22.00.
Den finske hurtigkoloniseringsloven har under de nåvær-

ende forhold mistet sin oppgave og b5r oppheves, hevdes det
i enkelte kretser i Finnland.

Vwmelding.  

S.R.22.15.

Vestkusten . Laber bris til frisk yind.
Utyykt for regn.
Uforandret temperatur.

Vtinernområdet

Södra Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
Oppholdsvær om morgenen, senere
utrykt for regn.
Uforandret temperatur.

Svak til moderat vind.
Ingen eller ubetydelig nedbör.
Stigende temperatur.

Moderat vind.
Snö eller snöblandet regn.
Ytterligere stigende temperatur.

vvvvv VVVVV vvvvv



11,11eu til NyHETSOVERSIKT nr. 177.

(Pra-B.B.C.'s lyttetjeneste.)

Radiopendin er freda 17. ekt. 1941. Fortrolig.  •

N tt fra Nor

O.R.18.00. . .
Rogaland landbruksselskaps saueavl og beitekommit har

bedt "Landbruksdepartementet" am ikke å'åtenge og selge stat-
ens saueav1sgård i Ryfylke. Det understrekes at dyrlegen
bdr knyttes til gården så han kan. ha oppsyn med sauesykene i
distriktet, det rikeste sauedistrikt i 1andet.

O.R.18.00.
Forsyningskommiteen i Kristiansand holder for tiden på

med å sikre lagrer av poteter og fisk for vinteren. Byen har
sikret ses tilstrekkelige lagre av ved for vinteren.

O.R.18.00. .
"Landbruksdepartementet" har bestemt at Landrådet for

heimyrke skal bestå av tre medlemmer med private: stedfortrede-



re. Alle medlemmene skal utnevnes av "Landbruksdepartementet".

Nvtt4rAjyeriPe.

Radio Lyons -oaa fransk.
De svenske konsul ter i 2alestina har Eaatt med aa aa

ivareta finske interesser i "alestina.

S.R.12.30.
Lederen for den svenske delesasjon, M. Lundevik, er kom-

met til elsinki. Delegasonen skal foreta en rundreiseaa
Karelen.

S.R 12.30.
Desvenske marinemanvrer svarte til alle forventninger.

Det ble t delig vist at den svenske marine er i utme]ket '
stand til aa beskytte den svenske kyst.

O.R,06.30 -3aa tysk.
Lederen for Bet svanske nasjonalarti, Sanstr4a, har aa

et saakalt VinnlandsmSte erklaert at lurolstas framtid trenEer
et sterkt og enig Tvskland som en kjerne, og at et loyalt og
tillitsfullt samarbid med Det t,-ske rikå er nfkvendig. Dette
ville ikke bli mulig uten en foråndring i Sverises innenriks-
-oolitikk.

Nvtt fra Danmark.

D.R.20.50.
De nattlige ulykker i ienhavns havn har bevirket at

7)olitiet har maatte-J undersøke om det finnes rimelige forholds-
regler som kan tas for aa hindre Ejentagelser. Telitieksperter
stadfester imidlertid at det paa grunn av havnens beskaffenhet
er umulig aa avmerke hele omraadet. Gjerder og andreavs2er-



riri,ger vil snart bli satt on--) i alle gater som fSrer ned til
en og aa steder hvor dei-er mest sannsynlig at ulykker vil

finne sted. 2ubliJun anKodes isjen om aa vaere meget forsik-
tidi 45rkeleegingen.



2.

Radiosendi.nw frodag 17. okt,

"&tt fra Danmark.

D.R.10.00.
Foreningen for arbeidslediEhetcns bek--„w"-lel-se« holdt mSte

libenhavn i dao Lron-rins 2rederi1: var tilstede. Talen
ble holdt av staminist,r :)tauning. Han ainet sine tilhSrere
om hvordan det haUe vaert mung aa sorik‹f ta:let -.)aa arbeids-
ledige til 44 000 i lct av solleren. g2t ci 37 000 faerre
enn sommeren 1940. Naar torvsesonens]u-tter, vil imidlertid
60 000 mann bli ledige, og i byggeindus 4rim vi 1  ca. 30 000
bli ledige i 1S)etav hSsten or 60 000 il i jalu'ar og februar.
Denne situasjon har vaert foru-6ott, og_ferskjeLige 1-)rosiek-
ter cr derfor blitt nlan ap't. Det sku. le derfol bare bli
20 000 arLeidsledige i og omkring 150 000 t:1 vinteren.
Det vi,1 si det samme ta.11 som mai hadde forrip2e vi,iter. For
aa komme denne utviklino; i fork ,aet regjering,m besluttot
nSdutveier som vil redusere tal etpaa arbeidsIedige med
23 - 30 000 mann, Disse n dutveier'ansf)r man dog iJce for
tilstrokkolige saa det vi1le o saa bli -14dvendig at andre
institusjonor enn regjeringen foretok sg noe for aa redusere
tallet ytterligere. ffegjeringen har dc?for seAdt en appoll
til kommunene. Statsministcren understceket nM.yondiglieten
av samarbcid.

Nirttfra Finnland.

Lahti
De evakuertes velferdsbyraa har rLeddelt at alle,e kuer

som,ble fSrt Lort fra Kareien, maa fly-Aes tilbake til hjemme-
distriktendtil-de evakuerte saa snart som mulig.

vvvvv VVVVV vvvvv
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19. oktober 1941. Nr. 178. Fortroli
Iff=n inger •3r, ag, • Ok

Felix Hartmann h'emme i&jen. 


O.R. 18.45. ,
'Pelix Hartmann som har tjenestegjort ved regiment -

ståben i regimentet "Germania" er nå kommet tilbake til'Norge
hvor hah skal ordne med sending av julepakker til de norske
soldater ved östfrenten. Han ble i den alledning intervjuet
av kringkastingen og i betraktning av at hån er en så "stor"
personlighet fikk han tillatelse til å röke'under intervjuet.
Han meddelte nemlig at han ikke kunne fortelle noe hvis han
ikke fikk lov til å rke.

Han hadde selvfölgelig massa å. berette, fortalte han,
men det f1este hadde vel stått i. fFritt Folk" allerede. Her
bröt intervjueren inn og gjorde oppmerksom på at lytterne
sikkert ikke önsket noe av det 80111 hadde stått i "Fritt Fålk",
(En slett ikke urimelig opplysning) Det som hadde gjort,det
störste inntrykk på ham var at hans regimant hadda kjempet
på nöyaktig det samme sted sOM had selv hadde kjempet i 1917.
Det var'et skjebnebestemt sammentreff. Alt, i denne krigen Va±
etter hans maning noe som skjebnen hadde bestemt fra begynnelsen
av. Dette var nasjonalsocialismens kamp Mot bolsevismen og
N.S. måtte vinne fordi nasjonalsocialismen var sa og si födt
i skyttergravene. De rUssiske tropper i frpmste linje„sa han,
var allesammen av mongolsk rase og det var et sikkert tegn på
at lederne i Russland systematisk hadde arbeidet på å gjöre
det russiske folk mongolsk og rive ned det arbeide som Peter
den Store hadde begynt på i sin tid.

Med hensyn til,de erfaringer han hadde hatt med de
"frigjo2te" russiske bönder se han at når man fortalte dem
at de skulle få sine gårder tilbaka, trakk de bare på skuldr4ne
og det lot n2armest til at tanken på dette skremte dem. De var
så spesialisert under det kommunistiake styre at de ikke kunne
tenke seg ,et alikt'ansvar som å drive en gard på egen hånd.
De hadde med andre ord fullstefflig mistet sin selvti1lit.

Petrograd, mente han ville ikke kunne holde ut stort
lengere. Sulten o.s.v. ville anart gjöre at befolkningan kom
til å tvinge ,fram en overgivelse. Med hensyn til Moskva så var
det ikke mulig å Oppfatte noe definitivt svar På spörsmålet. Han
bare henviste til "der Fuhrers" ord i Sportspalasset og det
akulle borge for Moskva's skjebne,

Selv hadde'han ikke vært i noen særlig fare slik som
de andre norske soldater vad fronten..Han hadde bare arbeidet
ved staben man han kunne fortelle at de norske soldater vzd
fronten haddc slått kraftig fra seg og fullt ut gjort seg
fortjent til Hitlers rosende omtale. Litt senere kom han dcg med
en bemerkning om at det nu ikke er noc som-heter "bak f±ontenft
forat ikke noen skulle være lettsindig nokk til å tro at hans
arbeide bare er en dans på reser. Tilslutt benyttet han
anledningen til å rette an apell til alle som har slektninger
ved fronten om å sende julepakker til dem. Det kunne Være slik
som böker og cigaretter hvis de kan skaffes etc,

Intervjutren sendte så p. vegne av Kringkastingen cg
de norske lyttere en hilsen til alle de som kjemper mot bolsje-
vismen idag.
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IL . oktober 1 41. Nr. 1 8. Fortroi .
Radiosendinger lørdag 1 . okt.

Ingeniør Kristian Freuthun svarer London.
0. 18.50.

Det som ingeniøren idag hadde å fortelle om L.B.R.
(London Emigrant Radio) var fer å benytte et.betegnende Ord:
sprøyt!. Han fortalte at emigrantene nå hadde funnet en ny trøst
i situasjonen i Qst med å fortelle om de nye rike kilder i Utal
Ddt ville til syvende og sist utarte seg derhen at det ville bli
en lettelse å få komme vekk fra Ukraine og at det kommer til
å bli så gilt i Sibiria. Han var imidlertid redd for at
bolsjevikene vil1e bli skuffet derborte.

(snevad, sa han, hadde et svakt "come back,:fra U.S. A.# Det var ikke rare saker han hadde å by på. Bare tynn suppe på
gamle bein. Litt morsomt var det jo at "Minister" Fuglesang
ble kalt "Vogelsang" men ellers intet nytt.

Den henStilling so regjeringen kom med-igår til sjø-
folkene hvori det heter at de er fritatt for verneplikt vel og merke
hvis de blir stående ombord og umbord i notske bater.

Den videre del av tøyset Var noe om å vandre omkring
med marskalkstaven i pakningen og det var ikke mulig å oppfatte
noen mening i det hele.

Aktuellt. (hver mann sitt yrke).

O.R. 1820.
.d.krofonen var idag på besøk iMartinsKro i Kort Adlers

gate og hallomahnen hadde et intervju med innehaveren. Han.
fortalte at restauranten ble åpnet i 1936 og han hadde Selv laget
tegningene til interiøret. Det skulle forestille en bayersk.
bondejente.. Kundene bestod hovedsakelig av kontorfolk og studenter
og nu i den senere tid ble jo stedet flittig besøkt av N. S. folk
og tyske soldater. Restauranten går-utmerket, sa han og så vidt han.
kunne se var det bare lyse utsikter ivente for faget. Ha n kunne ikke
forstå at hans kolleger innenfor bransjen holder seg tilbake nu som
mulighetene er så stOre. På spørsmaål om han trOdde at'de var reddefo.L
å miste sine kunder, svarte han at det var utelukket. Man så tvertimot;
at de restaura,4-ører som står tilsluttet N. S gruppen har stadig
økende besøk og fortjeneste. Han benyttet anledningen tilå rette en
appell til alle rebtauratør,T om å slutte opp um N.S. - Heil og Sæl

Verden og vi. 


0. R. 18.30.
I V & V holdt Fritz Ihlen et foredrag om U.S .A's

forsvarspolitikk i Panama og da særlig med forsvaret av Panamakana1en
for øyet.
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19. oktober 1941. Nr. 178• Fortroli
a losen in er r a

A.T. Mbnstrin i Oslo.

O.R. 18.00.
I dagene fra tirsdag 23. okt. til sbndag.26 okt. vil

i.T.guttene sette sitt preg på Oslo under den store L.T. -
mbnstring som da finner sted. Idretton har alltid hatt en
bred plass innenfor og det vil bli holdt et stort idretts-



stevne på Bislet under mbnstringen. Hbydepunktet vil bli når
ngeneral" Fröhlivh Hansen skal overekke fanone,

222mudrin av Glomnu.

O.R. 18.00.
. Det er n4 bestemt at Glommavassdraget skal nppmudres

pa grensen Inel1om Skiptvedt og Tune . hrbeidet vil
bli meget stort anlagt og beregnes å ville vare 2 til 3 år.

In en brennevins rOduks'on i Hedmark iår.

0.R. 18.00.
Formannen i Hedmark Brenneriforening oberst Gaustad

meddeler at det sannsynligvis ikke vil bli opptatt noen drift
av brenneriene i Hedmark iar. Den vesentlige årsak er at
man,ikke kan få poteter.

- Minks:å i Hednuark.

O.R. 18.00,
Bladet ".jstlendingen" forteller nt det vil bli holdt

et ninksjå i Elverum i nær framtid,'.

Få olitisaker i Lrendal.

O.R. 18,00,
Politimosteren i Arendal forteller at det ikke har vært

så mange forbrytelser i Arendal iår Som ifjor. Det har vært
for det meste overtredelse av trafikkloven. Rusdrikken synes
også å være i aVtagende.

Gode.kulturheiter i'AuSta der.

Fra Austagder meldes at der pr flere gode kulturbeiter.i fylket
nu. Særlig har landbruksselskapene arbeidet iteget for å få
interessen'fnr.disse beiter opp.

Skattenevnden å sko befarin i Bamle.

O.R. 18.00.
Fra Forsgrunn meldos

befaring i Bamle. 

skattenevnden skal nu på skog-

S erveballon over Soltm„

BrR. 18.00,
Fra Skien moldes at en stbrre sperreballong drev igår

innover Solum. Tyske militære kom til etter at den var blitt
fortbyet og demonterte den.
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19, øktober 1941. 178. - Fortro14,
"c5en

Stor dknin i fu lebestanden i Hndcland.

O.R. 11.15,
Jogere som har faxtet rundt omkring i,Hadeland for-

teller at.det kan sporos en betydeligning i fuglebestanden
i Fylket.

"Fritt Folk?'s innsamlin .

O.R. 11.15.
"Fritt Folk"'s innsamling til den Norske Legion har

nå passert den halve million..

Norske s'öfolk tvin-es til å. seile for En land.

O.R. 21.00.
Dot har lenge v3.3rt antydet at Emigrantregjeringen

London tvinger norske sjöfolk til å seile for England, men hver
g_Ing vi har nevnt noe i den retning hår det vært benektet
London og londonske kretser her hjemme og man har nesten kunnet
få inntrykk PV nt de istedet styrter til for å få komme ombord
i skipene for å seile for,England, Men en gang iblendt kommer
slnnheten dukkende fram og denne gaN), fikk vi den i en melding
i den norske sondingen fre London iggr kl. 19.30. Nu kommer
det. fram at norske sjdfolk lar seg nvert31e til å 4n1arbeide
iland eller gå ombord i andre nasjoners skip og noe bedre bevis
behöver vi vel ikke for at det begynner å wvikte for England.
Vi ser tydelig at risikoen ved å seile på England er blitt så
enorm at de norske sjöfolk ikke vil le seg slakte longere.
Vi har ofte meldt om,at, norske sjöfolk går fra skipene og om
mytteri og nu har vi fått et tydelig bevis for at mange nordmenn.
seiler under tvang. Beviset ligger i erklwingen fra•



emigrantregjeringen igår kveld. Den riser at for sjöfolkene er
dot bare cn furnuftig utvei, nemlig,å komme vekk til en nöytral
havn ng ta hyre ombord i et nöytralt-skip'.

Fiskerimeldin .er

O.R. 12.15,
Fra Haugesund og Bergen cr det in'tet å melde om silde-

fisket. Fra .lesund meldes at det cr tatt endel sild i Romsdel,
ellers intet å meldo.

Fra Uthaug telefoncres åt'der 'er fisket endel i .Drönnevåg
og dessuten noe ved Stjbrna.

Om bankfisket og det övrige, fiSCet meldes at uken som
endte den lltc oktober bragte mindxe fiske i Finnmark enn uken
för. Det var også endel mindre sei. Det ser forresten ut til
et torsk og hyse spiller en större og sWrre rolle nu. Fra Tromst5
er det ikko kommet noen nwmere meldinger. Fra Kristiansund ng
licsund er det lite å er for det meste fisket.torsk'.
Prisen ligger omkring 90 öre pr, kg. mot 85 öre uken för.
Sbrtröndeleg har fisket en tid stått i.stampe'på'grunn av lite
agn. HummeTfisket er nå begynt i MC,re og Romsdal. Prisen er lav.
TilfUrselen til Bergen ver litt större enn i forrige uke. Torsk
var i tillylkegang mens det til gjengjeld var bedre med pele,
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9. oktober 1941. Nr. 178.
Ra aosen in'er r

Fortroli,.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.20..
Etterat potetenc, nu er tatt opp (:); kommet i hus dukker

spbrsmålet om lagerplass opp. Iår er dette søbrsmUct mere
brennende enn noensinne o det har derfor vert gjort meget for
å lbse dette spbrsmålet lar. Staten har trått hjelpende til
med nybygg og ydet ganske stoxe bidrag. I jstfold har Staten
bidratt med omtrent en tredjodel av tre sbknader på tils=en
116.000 kroner. I.Buskrud og Vestfold har det 1.r:ert andragender
P?1, sammen1agt million kroner og S-bten har bevilget 175.000
kroner. Andragender i Telemark 172.000 kroner er hjulpet
av med 55.000 kroner.

Det er også kommet endc1 nye prisbestemmolser mcd
hensyn tthl omsetning av fjerfe, vilt og kaniner.

N tt fre Danmark.

D.R. 20.50.
Fotball landskampen meltom Svcrige og Danmark som

skal spilles iMorgen i Kbbenhavn blir over=t av kongen og
kxonprinsen.

Den danske Dommorforening har holdt generalforsamling
i Kbbenhavn.

N tt fra Sveri e.

D.R. 20.50.
Det svenske Kommunistpartis styre har besluttet å rette

en henvendelse til formannen i partiet, Sven Lindcrod om å
gjeninnta sin gemle plass i den svenske riksdag. Han har som
bekjendt vært forsvunnet i lengere tid.

S.R. 22.00.
Kommunistlederen Sven Linderod har i ettermiddag satt

seg i forbinnelse med politiet i Stnokholm. De fbrste forhbr
vil bli opptatt mandag.

Dc store luftvernbvelser som omfatter Malmb ble på -
begynt iettermiddag og skal fortsette imorgen.

Holsingborg Gummivercfabrikk feiret idag sin 50 årsdag.

V=meldin cr:
Ves, us en: Frisk byget vind. Noe regn inatt og
sbndag. Uforandret temperatur.

Sbdra Norrlands Fjelltrakter: Frisk vind med regn i syd og
öst. Uforandret temperatur.

Norra Norrlands Fjelltrakter: Frisk til modcrat vind. Stort
sett oppholdsvmr. Uforandret temperrtur.

Vestkust Ytre strbk: Frisk til stiv senere til-
tgende bris,
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N tt fra Finnland.

O.R. 18.00.
Fra Helsinki meldes at finske fly har skutt ned 6

sovjetrussiske fly 'og skadet seks E‘ndre.

O.R 21.00.. .. .
, I lpet av de Sistc 48 timer har det finske flyve -

v4pQx1 2jentagne ganger rettet.kraftige bombeangrep.wpt
MurManskbanen og Oppnådd:fulltreffere.-på flere jernbanestasjoner
og transporttog. To sovjetrussiske motortorDedobåter er også
baj.tt skutt ibrand.

vvvvv VVVVV vvvvv



1 .

Tille til NYEETSOVERSIXT Nr. 178.

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

Radiosendin er 1 rda 18 tobe Fortroli .

Nvtt fra Nor e.

Bremen Radio 17.30. Paa dansk.

Interv .0 med "minister Gulbrand Lunde i Berlin.

Dr. Lunde uttalte at han mar meget optimistisk mdd henyyn
'til Norges frkonomiske framtid og nevnte soesiellt fiske og skiT)s-
fart. Paa et sprfi'smaal fra den danSke journalist, om hvovidt N.S.
har strst tilslutniAg i byene el1er paa landet svarte Lunde at
tilslutningen var størst blandt 1)nderne da de hlltid har vaert
mest nasjonalt innstillet. I bvene var det for det meste dea
ordinaere befolkning som var f6r N.S. Industrifolk, skiperedere
og medlemmer av kirken er de ivrigste tilhengere av den gamle
ordning. Paa et aanet spfrfiismaa1 sa han at det hadde høstet al-
mindeligtilfredshet over hele Norge aa h4e om Tysk1ands seire
not bolsjevismen, da boIljevismen alltid har vaert fft6lt som en
trussel, saerlig i Nordnorge hvor den gamle tsardrm om en isfri
havn kanskje har gatt sterkest iarv hos bolsjevikkerne. Lunie
uttalte at kommunismen har vaert mere utbredt i Norge aan i
Sverige og i Danmark, l'en kommunimen i Norge har alltid maert
i hend ene paa en liteA klikk som har fors4kt aa omvende arbeiderne
ved prcnaganda. Paa spørsmaal om Norges holdning overfor Danmark,

svatte-LUnde at  -T:,-,a grunn av blodbaandet mellom de to land ser
Norge paa Danmarkmed varm sympati og haa-ler at ogsaa Danmark vil
finne sin rette plass i Eropas Nye Ordning og ta sin del i sam-
arbeidet under krigen. Ifølge hans mening maa alle de Aordiske land
samarbeide som et hele men betingelsen for dette maa først bli at
Danmark forstaar dette og ogsaa forstaar at det tilhrer Norden
og at alle nordiske la,nd maa samarbeide med deres sydlige uermankke
nabo Tysk]and. Paa s--) vsmaal om han hermed tenkte paa foreningen
Norden svarte han at han ikke sPesiellt tenkte paa denne forening.
Tvertimot, Norden er bestemt anti - tysk i sine meninger_qg
skader forholdet mellom Tysklnnd og de nordiske land. N.S. ser ikke
paa foreningen Norden med vennlige yyne.

Lunde uttalte at den norske presse har forstaatt at Norge staar
ved vendepunktet i sin historie, Paa en fornuftig maate har den
advart de- norske folk om aa ta fornuften fangen. Med hensyn til
ryktene i svensk og dansk -)resse om forholdene sa han at det hadde
vakt bedrvelse i Norge aa se s-esielle ting som var framkommet i
don svenske presse. (Han nevnte ikke den danske presse). Som et
eksewel navnte han at da to norske passasjerskip ble senket av fly
og omkring to hundre mennesker mistet livet hadde den sveneke presse
u talt at et stort antall av de omkomne som var nevnt hadde sigget
i sin grav i mange aar. Videre, sa Lurde, leser vi i svenska aviser
at man i Norge ikke har lov til aa kjpe Sigrid Undseth's b4er me s
sannheten er at man bare behøver aa gaa inn i aa forretning aa kj pe
dem. Disse ting kan bevises, men hvad som ikke kan kontrolIeres er
en bemerkning som nylig stod i svenske aviser om at biskop BergErav
mar id‘t en stor mulkt. Paa spffrsmaal om propagandaen mo!.1, N.S.
svarte Lunde at det bare er en,liten klikk soM forsøker aa hindre
Norges framtid i den nye ordning. Majoriteten er for N.S. Men i det
lange løp vil dens1ass ikke bli tolerert av lederne i N.S.

Fottsatt.

;"111,
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Lundointerv'uet i Bcrlin.

Paa et so4rsmaal om hvorvidt Norge slulle ikke ha farsvart seg
selv, svarte Lunde at Norge skulle selvsagt ha fulgt Danmakks
eksempel. Under den marxistiske regjwring var alle landets
forsvqrsmuligheter blitt tatt bort. Det bests for Norge ville
selvfiSlgelig aa ha hatt en sterk haer og flaate slik at'det
hadde kunnet seg mot angre-2 fra begge sider. Tilslutt uttalte
Lunde at ansvarsfulle menn som Terboven og Vidkun Ojuislin
hadde lovet at Norge skal, naar tiden er inne faa sin fri t
og uavhengighet tiIbake under ledelse av Nasjonal Samling. Han
sluttet med f4gende ord: "Jeg er meget optimistisk med hensyn
til Norges politiske framtid."

O.R. 06.45,
Grosserer Per Andersen, Theresegt. 31b, Oslo har over -

traatt reglene for inn1evercing av radioapparatene. Han beholdt
sin mottager, lyttet til fiendIlig utsenåLng og br te videle
hvad han hrte. Han er dcrfor blitt arrestert og vil bli satt
i en konsentrasjonsleir i Tyskland.

"Justidninister" Sverre Riisnes vil reise en tur til
7Jstfold i helgen. Idag skal han tale i Fredrikstad og imorgen
i Mvsen og Mess.

O.R. 11.15.
"Aftenposten" skriver idag om dc tuscner av frivilli2p

somsloss i østen og de ofre disse soldater yder for aa sikre
Norges plass i det nye Europa. I en arti'kel om vaa»nacre
uttaler avisen at naar Russland er slaatt vil de som før ikke
har vaert klar over dettc forsåaa det. Da vil Norge sette fnm
sine krav om leverom Norden.: Spitsbergen, B*nøya, Pranz,
Josefs La.nd og Viktorinka som goografisk og historiSk tilhg6rer
Norge.

aHawatsturnfuhrer" Felix Hartmann som nu er paa besøk i
Norge, uttaler at vi kan takke vaare falne kammerater for
at Norge ble nevnt i Hitlers sisto tale i Berlin. Han sa at han
trodde disse kammerater haddo gjort mere for Norges fromtidige
uavhengighet enn folk hjemme forstaar,

ttfra Svcr 'e

Hilversum Radio 16.15. Paa hollandsk.
Strrelson av don tonnasje som i august an14-0 svenske

havner 4cet med 250.000 totn og bragte totalen opp,1 1.240.000
tonn. 2onnasjen av skip som forlot svenske havner &et med
300.000 tonn. Stf6rsp nzåearte faller paa utenlandske skiT).
Tonnasjen som kom til'svenske havner fordeler seg med 35
svenske og 65 utenlandske skip.

Radio Lyons 12.30. Paa fransk.
Flere kommunister er i GyÅeborg d‘t til tre aars

fengsel.

Rom Radio 19.00. 2aa italiensk.
Den'svenske hovedstad tar nu forholdsregler for aa m,16te

vanskelighetene med aa forsyne befolkningen i den konmende
vinter. Det er tatt forholdsreglor for aa faa istand cn rett -
ferdig matrasjonering.
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N tt fra Danmark.

Hgvorsum Radio 11.45. Paa Holl dsk.
De siste all visor at st rrelsen Daa kultivert land'i

Danmark nu har Øket med 50.000 hoktme til 3.164.000 hoktar.

D.R. 11.30.
En slakter i Ksjpenhavn or blitt arrostert for over-

tredI1se av prisregu1elingsbeemme1sono.

D.R. 18,00
D;11 svenske kringkastingsdirektr Duemlina (utydelig)

og,direkt4-enfor svensk radio, Vakio, har oppholdt seg
1Cjponhavn i de siste dager ofr-diskutart visse prggram -
si4 rsniaal med sjefonfor den danske radiokorporasjon.

Vvvii-VVVVITVvvvvy
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Regjeringens awons Overkommando.

20 okt. 1941,•-N , 179, . •
Ra iesen inSer'sUndag 


Portroli.•

en eller annen grunn nedsatte Jelöy-kringkasteren

plutselig styrken like f3r de norske ny'.eter kl. 18.00 idag, og

det senere pro ;ram 2ikk derfor praktisk talt helt tapt. "clIex

ikke Kristiansand eller Stavanger kunne nemlig höres. Det tyske

soldaterprojram om ettermiddagen var meget tydelig.

Ordförer dr. Nes fra Stavan_er uttalor_22  om Tysklandsreisen.

O.R. 13.00.
Ordf3rer. dr. Nes fra Stavanger ankom ig?Ir til Oslo sam-

men mcd de mirsko kommunefolk som har wart p studiereise i
Tyskland. Han uttalcr at reisen bde var 1-ereri1 og interessant.
Overalt hersket det travelhet og arbeidsglede. P spörsml on
dc norske kommunefolk ble behandlet som representanter frn et
bsciret land svarte ordfbreren et evgjort nei. Tverti:lot fikk
man det inntrykk at Nor-ze ble renct for en fullt ut likcbcret-
tiget nasjon,

Skrevet  trusaclbrev til N.S.-medlemmer., - 6mneder.

0.E. 13.00.
En ung 1u4nn her st'tt for folkedomstolen fox he skrevet

2 anonymc skrivelser til mcdlemmer av Nasjonal Samling. Det
ene tilfelle gjaldt ot brev til en arbeiderske ved den samme
fabrikk som vedkommende arboidet, og det annet et brev til
cn un'; arbeider. Ber:e inneholdt de groveste beskyldninger.
Folkedomstolen fridt beskyldninene grove, og fremg:ngs-



mten s. sjofel, at tiltaltc fikk 6 mneders fen3sel, Han
hadde tilsttt,

Sketsj. 


O.R. 18.35. Weget utydelig).
Det cr ganske utrolig hve.d Oslo radio 113 tilbyr av

idiotiske sketsjer, Selv det lille vi kunne oppfatte av "Or2k-
lenes orakel" lå under all kritikk. Uester for den var
Kristiang Preuthun og Ldolf]..keberg,.den sistnevnte som.re-
giss3r, og de hadde henlagt handlingen til ,t :'sr)_:_hetens
terpel" hvor en gudinne svarte p politiske sp3rsm1. Inn
tred ct opptog med•det emexikanske presidentpar i spissen,
h?Ind i hnd. Deretter fulgte 7Britanni2s stetsmini,ster"
Churchill•o Meisky, ikke Mnd i hnd,-videre Folens repre-
sentent og.tilslutt "den kjendtc noxske viking"
Hambro. Ian som skulle forcstille president Roosevelt tal-
te p et slags norsk-2morikansk, og de 3vrige p. de under-
ligste

Det helc endte med at "Charles Lindbergh" og presi-•
denten trykket hverndro i hndcn. Fublikum jublet. Det
blo fred.
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20 okt. 1941.Nr.  179,
,TTITS-s,endinler sdnda,- 19 okt.

"Odd", Skien - "N)rdesmeater'.

O.R, 18,25. (Mesdt utydeliL;).
Svidt vi kunne oppf-Ato var det Odd, Skien som vandt

d:Jons fotballfin-le i "Noresmeterskapet p U1lcv1 mot irn,
Horten med 1-0. BPnen var h3sttun2; slibris, o k=mpen var
visstnok ikke holt ;cd. Hermann Madsen fr: Per:on oppt*tte som
dommer.

tt fra

D,R, 11.30.
.Den svenske'riksdagsmann os kommunist, Lindoroth, som

som igN.ndt meldte seF.; politiet ldrdas, er -allerede-avhört.
Det nestc foxhdr over ham vful bli holdt. mandas.

S,P, 19.00. .
H— Iformidda- holdtes det stdrre lUftkyddsmanövrer i Mal-

md. Sjefen.for,luftakyddet er politiffieter Schar,:

S.E. 22.00.
Skelleftc h2r vedtYtt til by,zginr; ,av et kr.?„ftverk

ved &11sfoTsen?. i SkelleftP1v nleet om vil komme 1:1%
mill. kr., ,,nsl';.s bli .fordig i 1944.



1.

Tillerr til NYFIE c;IICT Nr.

(Fra lyttetjeneste).

Radj_osender... _okt, ] Fortrolig.

frimurerri=r i Oslo,Aker, Baerurl og A.sker
skal inalcvere disse til no1itict f r 31 okt. Y41.

1c—DO.
strut-ski et "Vcstcral]cn" b1c scnket frc aE 17 okt.

kl. 15.35 rett utenfor 11':sfjord. Kjelen eksnloderte oE ski et
Faak -)aa noc,-1 f,a miautter. it stort antall uosttjenestemenn
var o-Iord og man frykter for at ca. SO mcnacskor er omko,let.
35, li av r[annskanct og 16 iassasjcror vet man na-ncne -)aa.;5 av mannska ct og 1 nassasjor ble rodact. Vesteraalenvar
bygget vcd .Lcrs Lekaniske Verkstcd i 1891.

NYIt fra

Roma 21.00 )aa italionsk.
Dcn svenske stat har bcF,laclact alle t rn-derlagre i landet.

D.R. 11.30. ,
0 'Eaver ovLr den svaiske utenrikshandel fol de forl -ne

maancdcr av 1141 viser at det cr -Lnortert for 1.205 mill. kr.
Jks--)ortvcrdicn anslaas til 941 mill.kr.Sandealignet med det
ramme tidsrom ifjor viscr -.)orten en nedganr naa 350 mill, kr.
og eksporten en nedp,anr,b lpa mill. kr.

11.00
Danmark va-,dt landska,en i fotbal] mot Sverige mcd 2-1.

D.R. 20.50.
_aa initiativ fre den svcnske regjering vil man gaa

igaw, ,)cd utnyttclsen av en kullmine i s d-SvcriEe.Kullene
er av daarlig kvalitet, oc driften vilde ikke ha lønt sog under
normale omstendigheter. Zen venter aa kunne frar:skaffe ca.
200.000 tons

Nj/tt fro-

Lyon 21.00 aa fransk.
Den finnske instedam er Kouro or blitt Leslaglagt og

stilt til raadir;het for den nordamerikanske kaw.isjon. Ski-
et var 1 -at inn i Haban's havn for renrasjon.

Lahti.
Lahti radio, so,a tidligere daLlic overf rte 5 nyhets-

utsendin[er aa fremede snraek - -)aa tysk, engelsk, fransk,
tyrkisk eg ungarsk har naa redusrt antallet til 3 - 2 om
aftenen og en tidlig om morgenen - og har dessuten onph4xt
med aa gi bulletiner --)aa ungarsk oE tyrkisk.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSO=SIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER 1.
Fra

Regjeringens. I.K. & Hærens Overkommando.

2 . okt. 1941.NY, 180.
Radlosen inger manda

Fortrolig.
0. okt.

Quisling tenker ikke å landevinninger.

.0.R.11.15.
På et hirdmöte i cjurnhallen i helga talte N.S.'s förer

Vidkun Quisling.
nyhetssendingen kl. 11.15 i dag gjenga Oslo Radio

fölgende utdrag av talen hans:
Det norske folk har i dag valget mellom to alterna-

tiver: enten å bli underlagt et fremmed land eller ved egen
innsats å vinne sin selvstendighet. For oss i N.S. er det
store muligheter for Norge. jeg tenker ikke på landevinninger,
men på vårt eget lands muligheter.

"Morp'enbladet". kommenterer senknin en av "Vesterålen".

O.R.11.15.
"Morgenb1adet" skriver i dag om den siste britiske mord-

handling nordpå soM kostet-flere nordmenn livet:
Meldingen om.at "Vesterålen" er blitt senket av engelsk-

mennene vil overalt i landet bli mottatt med storm. Riktignok
er vi forberedt på de ulykker som krigens harde gang må före
med seg, men det finnes likevel ingen unnskyldning for de
gjentatte senkninger av norske skip som går i norsk trafikk
med sivile personer ombord. Derfor virker dette siste brutale
og hensynslöse overfall så npprdrende. Gang på gang har de
tyske myndigheter opplyst at hurtigruteskipene ikke brukes i
krigstjeneste, men.bare går for å opprettholde forbindelsen
nordover.

"Folkedomstolen" avsier dommer for hmrverk mot hirdmanns eiendom.

O.R.11.15.
Fem unge bondegutter stod nylig for "Folkedomstolen" for

å ha övet hmrverk på en hirdmanns eiendom. Hirdmannen hadde
satt opp et lite skur som opplagshus, men en natt han var borte
ble skuret veltet, og det ble voldt skade for kr. 150,-.

Fire av de fem tiltlte ble funnet skyldige, og to av dem
b1e ddmt til 100 dagers fengsel,og de andre to til 75 dager.
Dessuten må de betale en erstatning på kr. 150,-.

limrerMöte i Pors rund.

O.R.11.15
Lördag ble det holdt et möte for lærerne i Pwrsgrund.

Orvar Sther, det h3wtes ut SQ171Om det ble sagt: formann i
Norges Lmrerlag, 'holdt en tale om'lmrernes oppgave i det nye
Norge.
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21. okt. 1941. Nr. 180. Fortrolig.
Radiosendln er man a • o t.

Fiskerimelding. 


Sildefisket:
Fra Haugesund, Bergen og Ålesund fo±eliggeX det ingen

meldinger om fangster i det hele tatt.
Fra Utby telefoneres at det er gjort steng på 200 skjep-

per.
Om fisket forövrig er det ikke blitt meldt noe. Det

opplyses at det har vært dårlige forhold for alt fiske siste
dbgn.

Landbruksmeldin .

Siste ukes tilfbrsel av slakt viste seg å være meget
god. • Det kota således 1100 slakt bare. til Kjötthallen. Man
må gå langt tilbake for 4 finne noe lignende. Den störste
bkningen har vært i nauteslakt.

AV flesk,kommerdet imidlertid like lite som fbr.

I denne uken kom,det dessuten 25 e1gskrotter.

Hertil kemmer det som blir slaktet på Fe1lesslakteriet
Jikker.

Tallene viser nå utelukkende landsslaktet vare.

Den norske xegjerin i London o senkniwene utenfor Nor e.

Klokken 22.00 gjenga Svensk Radio Regjeringens erklæring
i forbindelse med de britiske senkninger av norske skip uten-
for NorskekySten i forkortet form. I den svenske gjengivelse
het det:

"Den'norske regjering i London har offentliggjort en
redegjbrelse angående de mange senkninger av norske skip uten-
for den nord-norske kysten hvorved mange nordmenn har mistet
livet. Samtidig beklager Regjeringen de norske ofrene for
disse senkningene og oppfordrer nordmennene til å ferdes med
skip i disse distrikt bare i ytterste nödsfall."

Quielin .ene har alt be nt å vedta ' rotester".

O.R.21.00.•
Tbnsberg byting vedtok på mbte i kveld fblgende protest

i forbindelse med senkningen av "Vesterålen":
"Med forferdelse har vi lest om den nye engelske udåd

mot et vergelöst norsk skip. Ugjerningen har spredd sorg og
fortvilelse i mange hjem, og Tbnsberg byting uttaler sin sym-
pati for de etterlatte. Samtidig vedtar det en kragtig pro-
test mot England og den norske emigrantregjering."

Umiddelbart etterpå bevilget ytinget kr. 500,- til de
omkomnes etterlatte.



21..okt., 1 41. Nr. 180,
Ra losen in er manda. o .

.Tortrolig.

Reichsminister Todt kom til Oslo i da .

O.R.21.00.
Reichsminister Todt kom til Oslo i dag i aniedning åp-

ningenav den tyske skoleutstillingen i Oslo i morgen.
Reichsministeren kommer til å oPpholde seg i Norge i noen
dager.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
. 'Riksdagens höstsesjon åpnedes i dag. I Annet-kammeret

var det ikke mindre enn seks interpellasjoner. Ti proposi-
sjoner ble behandlet.

O.R.12.00 på tysk.
Ti bolsjevikiske soldater er ankommot til.Sverige i en

liten motorbåt. De er blitt internert av de svenske myndig-
heter.''

D.R.18.00.
Syv mennesker er hittil blitt fengslet i forbindelse m.ed

en tyvebande i Stockholm. Man mener man står foran oppdageIsen
av en stor tyveorganisasjon. •

O.R.21.00.
Den k,jente svenske professor og doktor.e.Lidekrona, har

i et foredrag i Uppsala gått til hardt angr'ep på bolsjevismen.
Videre.hvvdet professoren.at det var nödvendig med en nyordning
Europa hvis'Man skulle ha håp om å få en varig gred.

S.R.22.00.
LivsmedelkommisjoRen har henstilt til landbruksskolene

å gi opplæring om de eksperimenter som er foretatt med sellu-
losefor.

S.R.22.00.
De store'skogsavtaleforhandlingene ble gjenopptatt i dag

og fortsetter i morgen.

N tt fra Danmark.

D.R.18,00.
Handelsministeriet meddeler 3t rasjonene for bensin og

generatorbrenne for neste rasjoneringsperiode vil bli den
samme som for inneværende periode.

D.R.18.00.
Danmarks biblioteksforenigg vil nå gj,5re en innsats for

å skaffe barnebibliotek til landsfolkeskolene.



21. okt, 1941. Nr..180.   Foytroli .
a losen in Qr-man a okt.

N'tt fra Danmark..

D.R.18.00.
Foreningen "Norden" holder mbte i morgen med foredrag

av nordmenn, 'svenskey og-dansker.

D.R.18.00..
Kbbenhavns eggrissister har besluttet å danne en for-

ening til å vareta eggrossistenes fp1les interesser.

S.R.22.00.
Det danske bokseforbund har i dag tttatt det laget som

skal mbte Sverige i bokselandskampen i Kbb.enhavn den 2. nov-
eimber.

Nytt fra Finnland. 


O.R.21,00.
De finske tropper har hatt ny framgang i opeyasjonene

mellom Ladoga og Onega.

V2armelding. 


S.R.22.15.
Vestkusten

WInernområdet

Hela Norrlands
fjelltrakter

Fortsatt hard vind til storm,
senere avtagende.
Fallende tempexatur,

Frisk til hard vind.
Regnekurer.
Fallende temperatur.

Frisk vind.
Fortsatt snbfall.
Stort sett uforandret temperatur.

'vvvvv VVVVV vvvvv .
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(Fralyttetjeneste.)

Radiosendin er manda .20. okt. 1941: Fortroli .

Nytt fra Norge. 


OVER 60 OMKOMMET VED "VESTER1LEN"S FORLIS: OsIo-avisene
kommenterer i dag.Englands siste forbrytelse.mot det norske
folk, senkningen av "Vewterålen" .sist fredag, som kostet over
60 nordmenn livet, Blant de omkomne er alle passasjerene
unntatt en..

"Aftenposten".skriver:. Denne voldsharidling som ikke har
noen forbindelse med militære operasjdner, harl3rakt ubeskri-
velig borg til Nord-Norge. Med støtte av Emigrantregjeringen
söker England å terrorisere. befolkningen. Ved å håndle etter
en bestemt plan senker England alle kyst- og lokale dampbåter.
Det norske folks hamme kan ikke bli hindret iYå finne et ut-,
löp.

"Nationen": "Vesterålen" hadde ingen militær beskyttelse,
og var heller ikke engag.ert i noen militærolppgaY,e. Sjökrigen
föres nå uten det minste hensyt til oss. Var sorg over Of-
rene overskygger det faktu2 at kysttrafikk . Under disse for-
hold blir umulig5 men vi må innse den virkning det vil ha
på våre forsyninger og vår handel.

Morgenavisene inneholder også en av "minister"
Lunde med tittelen: "En ny ærefull handling". I slutten
av 'derine,-artikkel.heter det: Etter senkningen av "Bardy" og

. "Richard:With" gikk det en storm av harme og vemmelse gjennom
det norske folk, og protester ble mottatt4-hund±etall.
Istedenfor å hindre en gjentagelse av disSe'forbrytelser har
ex-kongen og andre forredere i London gitt sin tilslutning .
til en ny. Men det er nesten enda mer utrolig at det frem-
deles fins fo1k her i torge sdm gleder seg over en seier av
d wine art, men vel å merke bare når de selv, deres venner
eller slektninger ikke er blitt rammet, n hver rettenkende
nabjonalsinnet mann og kvinne venner seg i dag med yemmelse
bort fra disse individor,

O.R.06.45.
Jonas.Lie som i en ukc har oppholdt seg i Berlin, reiste

lördag Jstfronten hvor han håper å mdte nordmenn som
kjemper sammen.med tyskerne. Han vil ogaå bes,t5ke det sydlige
avsnitt aE fronten.

0,R,11.15.
Et NS kristen-möte hur v1t hold.t i Odlo Man sendte et

tclegram til Quisling hvor det heter: NS-folk som er interes-
serte i kristendommen, ca. 300 av oss, sender -vidkun Quisling
vår hilsen.

Rom Radio på italiensk.
På en evangelisk kongress i Oslo ble det vedtatt en hen-

stilling til Den norske protestantiske kirke hvor den oppford-
res til å oppgi sin nåværende noldning overfor Den nye orden,
fordi de store tyske seirer som befrir Europei fra bolsjevis-
mens fare fortjener takknemlighet av alle siviJiiserte folk.

(Vend
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Radiosendin er manda 20. okt, 1941.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Riksdagens höstsesjon 191e åpnet i dag. Den viktigste

sak angikk tilleggsbudsjettet på 12,24 Mill, kr. til forsvars-
formål og 30,38 mill, kr. til Senkningsfondet.

S.R.19.00.
Gummisituasjonen i Sverige er så a1vorlig at ytterligere

innskrenkninger i forbruket er uunngåelige.

Hilverslim Radio.
Tre hundre millioner metal1kapsler d.v.s. 60 % av det

kvantum som er fabrikert - er innsamlet i Sverige under
metallinnsamligskampanjen som ble satt i gang i juli i fjor.

D.R.11.30.
Arets potethbst i Sverige er tilfredsstillende og vil

sikre tilstrekkelige forsyninger for vinteren.

tt ,fraFibnland .
•111 ••••••••  ••• 

S.R.12.30.
Den finske minister i Berlin, M. Kivimaki, er kommet til

Den finske minister i Stockholm, M. Vasastierne,
-ientes til Helsinki om kort tid,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Kristen Gundlach er ute i 'en.

O.R, 19.40. •
Under tittelen "Norske Undermålere i Londons Underverden"

gikk idag Kristen Gundelach til angxep på endel de personer'
som er knyttet til den norske statstjeneste i London, Han
begynte med å fortelle om en artikkel som hani sin tdd hadde
skrevet om Martin Tranm21 i en eller annen småbyaviS.'Det '
vax i 1939. I denne artikkel hadde han pekt på alIe.de vonde
sidene ved Tranm3,31 som.han kunne finne fram og advart mot dem.

_Deretter gikk han til angrep på redktör iksnevad og
Olaf Rytter. 3,å kom Worm - Muller, ' . Nordahl Grieg og
tilslutt Xarl Evang. Alle disse var utsatt for Meget skittne
personlige anErep etter tur og det lot til at han har tenkt
å fortsette i samme retning i senere radioforedrag.

Verden o Vi.

O.R. 18.20.
V V var det idag et kåseri om A.T. og den store

A.T. mbnstring som skal finne sted i Oslo i denne uke.
Kåsören kom med uttalelser av "general" Frh1ich - Hansen om
A.T.'s arbeide gjennom sommcren og om de planer som foreligger
fox framtiden. For vinteren gikk planene ut på å arbeide med
mindre arbeidsstokk da man ennå mangler erfaring med hensyn til
vinterarbeide. Imidlertid hadde den tyske wernemakt vmrt sa
elskverdig å stille til disposisjon flere nye plasser for
trening. En av dem er Helgelandsmoen hvor det er meningen å
sette igang et befalskursus for A.T. Befal er nemlig noe som
cnnå mangler i A.T. Programmet for neste sommer og sommeren
1943 &3,r i förste rekke ut på bygging av skogsveier og sonking
av elveIcier. I det hele tatt arbeide for fremme av jordbruket,
Det hadde v=t meget god moral blandt de 12,000 gutter som hadde
vwt,ute på arbeidstjeneste iår og "generalen" har all mulig g
grunn til å w3re stolt av dem.

Skues iller Hetland 70 år i a_g.

O.R. 18.15.
. I "ktuelt" idagvar det et intervju med skuespiller

Jens Stammex Hetland som fyller 70 år. .Tilsutt i intervjuet
uttaltc han med meget 'fast stemme:. "Jeg bnsker å foppleve et
Norge som er fritt og med et fritt og enig.folk".

T sk Skolcutstillin å net i Oslo ida .

O.R. 18.00,
En tysk Skolettstilling er blitt åpnet idag i Håndverkeren

i Oslo. Tilstede ved åpningen var bl.a. Vidkun Quisling og
Gulbrand Lunde. .ningstalen ble holdt av "reichsminister" dr.
1)odt.

Statsf lkesjao eskue å G'dvik.

O.R. 18.00. ,
- FraBrandbu'ffie1dOS at 'det-i'tiden,28 og29de.oktober skal

holdes et statsfylkeshoppeskue på Gj-05v4:k. pat -,er:allerede
anmeldt 88 hopPer.
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Hvalkokeriet Sven Fo n tor edert.

Oslo Radio me1dte klokken 18.00 at det store 'hval -
kokeri Sven Foyn antagelig'er blitt'sterkt skadet av en
torpedo under angrep pa en engelsk konvoy.

A.T. tOppland. 


O.R.
Sjefen for Arbeidstjenesten i Oppland, Roar Hovden

mcddeler atmgårdbrukerne over hele Oppland meget tilfredse
med den hjelp' som Arbeidstjenesten harnydet dem under hbst-.
arbeidet. •

A.T. stevnet Bislet.

O.R. 18.00.
A.T. stcvntt på Bislet som skal holdes i denne uke tegner

til å bli en stor success. Dc forberedende idrettsbvelser vil
bli lukket for publikum, men senerc vil det bli holdt glpne
övelser og dessuten fotballkamper og håndballkamper. Den stbrste
attraksjon vil uten tvil bli A.T. festen i Colloseum kl. 20.00.
Billettprisen vil bli kr. 0.50 og det vil i sannhet bli mcget
for pengene. Et 65 manns bl,?Iseorkester, et 10 manns trekkspill-
Orkester og et 16 manns undorholdningsorkester vil sbrge for
ens tor del av underholdningen. Det vil nok sikkert bli en
uforglemmelig kveld.

S'dmannskirkens resteboliP o_ lese=e1de i Rotterdam bdela t.

O.R. 11.15,
Til Sjömannsmissjonen i Bergen cr det kommet melding frn

den norske sjbmannaprest i Rotterdam om at presteboligen og
1-Bscv-srelset til Sjbmannskirken der ble bdelagt ved brenn den
3djo oktober. Selve kirken led inre ubetydelig skade.

Frat o Virkeli hot.

,O.R. 19.30.
Denne programpost begynte med noe tbys som skulle fore-

stille-en samtale mellom cn skipsreder og hans frue. De
begynte med 'I'diskutcre vers og gikk deretter over til å snnkke
om skip på hnvet og så havnet samtalen plutselig hen på gammel
likbr og dP viste det seg plutselig at fruen hedde en liten
dråpe av hans favorittlikbr igjen. Så fikk vi plutselig hbre
et gramofonopptak fra d. "Venus" kom til Bergen etter rednings-
dåden i Nordsjben.

Så kom plutselig en ny stemme og sa fölgende: "Hvor madige
tusen ganger 11-1r vi ikke hbrt hurra for de norske sjbfolkene
og hvor mange redere og redcrfruer har sikkert ikke sittet
hjemme og drukket likör og snakket om de samme sjbfolkene. Nu
sitter sikkort mange av de samme'redere og roderfruer og drikker
likbr i bombesikre resteur=ter uten å behbvp å tenke pa noen-
ting.

Men hvor mange norske sjbmenn cr dot vel ikke som ble
stpppct i engelsk havn da krigen bröt ut i Norgo og ikke fikk
lov til å vende hjem, Istedet må de reise for detto landet
og risikere livet hver eneste dag. Vi har vondt av disse sjbmenn
og mangen gang fbler vi oss fristet til å si til dem: "Tenk dere

Fortsatt.



3.

Fo•troli22. oktolber 1941. 	 Nr. 181.
RadioseT,Idiror. irsda 2

Frat o Virkeli.gh2I2 Fo2.,;satt.

om, norske sjimenn. Ne;te pang dere blir angrepet og konvoyen
splittet og skipet de:s blir overladt til-Se selv; gedd dere
inn til wermeste nytr.1e, havn og,la skiPet bare bli liggende der.
Det skal.bli Sörget.foc'reiSeponger til dere fbr å.kemme videre.

,Ja,noe slik f13r vi oss.fristet til å si'etter å hu hôrt
snikmorderen Nygårdsveld og hans'gjengs proklumasjon til sj15—
folkene hjemme om å helde seg fru å scilc.på strekningen
Trondhcim Kirkenes. Disse monnesker som jUbler.når de hörer
om likene av hjelpelöse kvinner og barn som driver iland.

Denne kyniske rkjennclse av å torped•re fredelige norske
skip som går med sivile padse4jcrer.langs kysten virker langt
fra ånden i Nordsjöen.

Nei, når sjöfo3kene knytter nevene ilommene,og skuler
fbort påedestroy3ren.scM skal passe på at alle.skipene fölger
den linje som det bri.;iske,admirilitethar Strukket opp og
ikke stikker av, så det fordi de her gjennomskuet hele
farson. Men, vcn b.r , sjmenn, havenes frihet.skal igjen
komme og da skal dere de,r ute og vi her hjemme igjen mötes.
Det cneste derc ikke skal behöve å treffe her da er snik ——morderen Nygardevold og hans gjeng fra,den ,Politiske Under —
verden i London.

Fiskerimeldin ,r.

O.R. 1215. »
Om sildefiskEt meldes fra Molde nt der i Isfjorden i

siste dbgn er te,tt nellom 800 og 1000 sjepp'er.'
Ellers er del inte± å melde fra Haugusund, Bergen,

lesund —og Uthaug..
Om fctsild c); småsildfisket meldes fra Finnmark at det

i siste ukc cr tatt 2800 hl. fabrikkSild. Fetsildfisket i
Nordland fortsetter forholdsvis bra, Det er for det mcste driv—
garnfiskere som er ned her. Vcd Pö i Vesterålen cr det i siste
ukefisket opp 4060 11 fetsild som ult er sa1tet. For Vågan og
Svolvår har det ogs. wert bra i siste ukc. Ukefangsten var 4550 hl.
Til Steigen var de-t i siste uke kommct inn 1500 h1. Alt blesaltet.

Landbruksmeldin er,

O.R. 12.20.
I landbruksmeldingene idug ble det rettet en henstilling

til alle gårdbrukere om å sette tilsido så meget av rötter som
mulig for å sikre neste års rotfruktavling. Dct ble gjort opp—
merksom på ut det nå kan bli vanskelig å få rotfruktfrö frm
Dnmark og landets egen avling vil neppe dekke bchövet.

Den b, drede tilförsel av slikt til Oslo Kjötthall fort—
sctter. Igår kom det sålcdes inn 212 nauteslakt og da 1500 sau
og lam.

Dctner litcn tilförscl av potetcr men dot cr store 13gre
i byen slik at det nokk ikke kommer til å bli mangcl forelöbig.
Grönnsaker begynner det nå å bli knapt, med for flcre varers
vedkommende. Litt sopp er det framdelos igjen, men denne vare
forsvinner nå ettrrhvert fra markedet. Prisene cr uforandret.
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tt fra Sveri e4

S.R. 22.O0,
Kommunistlederen Lindrod var idag oppc til forhör

hos politimesteren i Stockholm. Politiintendant Lindquist
uttalte til pressen at saken ennå ikke er ferdig. Nytt forhör
vil bli opptatt imorgen.

V=eldin er:

Vestkusten: Moderat til frisk vind. For-det mcste
oppholds= og uforandret temperatur,

Södra & Norra Norrlands
Inn-an Moderat vind.,Muligens noe sne. Stort
sett uforandret temperatur.

Södra Norrlands.1"elltri Moderat vind. Litt sne enkelte steder.
orandre tempera ur.

NOrra NorrIands F'elltx:Svak vind. Liten ellerubetydelig
ne ör. oran re emperatur.

Vcstkust Ytre strf3k: Frisk til stiv bris.

tt fra Danmark.

O.R. 11.15.
Den danSke Finnlandshjelp for 1940 - 41 har nå sendt

916 velutrUstede arbeidere til Finnland, Dessuten er det sendt
.matvarer for 5.1 millioner kroner og andro varer for vel
200.000 kroner.

tt fra Finnland.

O.R. 2100
Fra Helsinki meldes at sdfidag og igår bombet finske fly

. atter mod held Murmanskbanen og oppnådde fulltreffere på et
transporttog og flere vareskur på en jernbanestasjon. Txe
sovjetfly ble skutt ned under luftkamper.

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

R diosendin er tirsda 21. oktobcr 1941. Fortroll .

N1rtt fra N r e

O.R. 06.45.
"Minister" Sohancke har utstedt nye forordninger for

revisjon av skolepenger for skolebarn som er evakuert paa
grunn av krigen. Den kommunen som barnet ti1h4te f r
evakueringen betaler nu til den kommune hvor barnet befinner
seg en sum som svqrer til det gjennomsnittlige'utlegg ved-
kommende kommune har til utdannelsen av harnet.

O.R. 22.00
"Presseleder" Myklebust (Rikstaler holdt nylig en

tale hvori han klaget over at en stor dql av den norske
biefolkning nekter aa forstaa eller aa hp6re det som de ikke
ønsker aa foråtaa eller hrSre Situas.onen var mere alorlig
nu enn Aoensinne f r. Den almindeli e holdning er: "Jeg 0_af
Hansen ønsker at enaelsbennene skal vinne". Myklebust
referåete Ibsens or : "FOrnuften avgikk ved døden ikveld kl.
11.00". Han uttalte at hvis Norge icke velger samarbeide i
Den Nye Ordning kan det bety Norges undergang, deportasjon
av et stort antall nordmenn til, la oss si, Ukraina og
emigrasjon av et stort antall utlendinger som vil resultere
i at den norske nasjon forsvinner i løpet av fem aars tid.

S.R. 19.00.
Den norske politisjef har utstedt et dekree om at alle

hemmelige telegrammor og brever kan bli aapnet for aa sikre
frcdcn i Norge.

N tt fra Nor e.

S.R. 19.00.
Profes,ior Israel Holmgren skal stilles for retten for

aa ha spredt fWske rykter og 1.fgner boregnet paa aa forstyrre
den offentlige ro og orden. (Holmgren uttalte at en nazistikk
gruppe i Sverige var blitt organisert i 1940.)

Stockholmpolitiot meddeler at 1000 kaffekuponger er blitt
stjaalet.

Rom Radio 07.15. Paa italiensk.
,Det nye svenske budgett vil inkludere bevillinger til

innkji6p av 800.000 riflcr for frivillige og dessuten en sum til
modernisering av flere krigsskip.

D.R. 11.M0
Don svonske Riksdag's vintersesong ble idag aapnet utn

noen seremoni. Alle do tre kommunistiske medlemmer inkludert
Linderod var tilstode.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Rogjerin4ene 11,...erenn Qverkommando.

m_mk'adjuu.,wasi,

n1este1,:1.1*.kjyjaktr' ,

(r.R. 11.15
Det mr holdt eJoror1,1,,.r!n1, IL.-,"'.--errest i dning

koetruteeklpet "Veateraalene" fc,r31.e.
T.Vetl.omKr1 Arhert rorteller

1:et fra t3i Ha-,-!,nerfeet med ety-fr'rgede og 11`
, i..enaejerr. ()mt bsirtee ut som var ror rdgaat ende).

heie t3don meget naer l.hud. Kl. 1.4. losen
v".kt og en tid etter ekjedde det en  1ç,n p tyrhørd

Bare lomen og rorm.x.nnen "herandt eeg paa broen i c;i3eb2ik.
ket.

mi, r.1"1"et

11.1).
Rundt or n i L:indet

lusjk..ner forblnnelee med den kyne 3n .v •oetrute..
aHpet *Vesteraalen*.

Zhmjon4 earlet til mVte /304 gir uttry
for  n:111 morg og ein avel,y v04 smryini:mn v trutee?pe,t
"V1:er".. N-4.4 er beeret ruilt og v3 vl). l'A(e v3te a.v noen
gjentageleer. Uvis dette a11.11,evel &jer v:!i v3 forlazige

cng.:‘,4ski.Y.Eie 1jerTs fdar r‘‘le det".
1•1..."~feets avde13ng eendt et

"$/rer!r1 hvr e uttry.. r e3n d.yeete beetyrtels,e og avelry. '
Langenunde bytin tr vedtatt e‘fne en

forern rred rvtstoverfor densla,e rorbri.
teleer.

O.R.
et Insite N.8....huzet i..c.;tavangerp bvor Tr3.1<et‘J.ler

Strand holdt •t foredrag om det bolejevlet3n,,..e syetem, vedi.
tol<ee c'ket likeledee a mende ,:'roteetreeoluejon.

tfi44i3(al • b •-- n  r an

lcrng.1f,

øendt ut
‘!..L3til

m!te

v r

..lospedie

hire kor

cielo rau,o eenate 33,ve1d ut . Igf4The "bud.
aorek aj9imann* leet Qpp 4k.v

offiaa t3a1.3.ere har hort ved rr Jli r.Lledn3nger
astingent

	

:Kundgjpr3ngen 5(JTrl rfgjer..nr<en Ny rvulU h‘å.r
om senklngen av noreke kyetruteel, maa faa .nelv

om v3 aldri har giort det rvr.
NygÅ,rdevold beklger at eaarnno nr.e b‘.,rere

vet ,(141(1el.,‘aten.
Han beklager det. ktvi.r  etur4rtet hd", eit;r1 nelv

t rned p'.1.14iar:lagen av norek elendom.
Qg 3k1e nok med at han beklager, men Ilvn T-14aerfir

vil rort3ette delta 3 denel:Ael)
joner.

Hervil. jeg ei noe til alle norike emenn 90Yr, :kAA
tb9/1keetaajonen.

( Yortsatt )
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frø.

(Portett).
Dr aner iieatorm:Ingen her hjee etter medde1e1 ne

om Meee Torbryterliike eenkinger, Det finna munge bygder som
nerkjen.ner Norges regler5ng etter dette, og det blir

ferre (“;: ferre em,ljefL.gg Ge.
Dere ,Wfo.l.k kjeanert k ore .g. Dere hyirer b4J.re

den 1$ignen som komrser over London

je
for det,

tenk
sltk 3Q111

tjeneate

etrA
0-,

hjerme t
mf.n t,r

IfOrake n.
Lengedere vert *Yunget t,sele fer denne
menmt:denet t51mette en Ito-prer

Dere nor  )11/rdere rrzil. Trur.. Plnnmark,
dlnee nenkfilgene. Hurtlgruten nordover er 1.kke 1enger
der hws'frer aen frrnexgene.
PVIer dere ikkevedveere 3 en ellk regjerings
a‘m ,iwrder ene lr,derenn.

V.wier lkke redd. Por b4.re ekutene inn I en bavn„ nom
lz•jeltrtngen En.hver europeJek itw%Irn er god
og v5 ekal dk4ffe dere reiselienger hjem. Her

renger v:  dere. Her myrer vi Wx.e  kvinner og barn,
f4tt ;a.o. gjenreleingen iv Norge,
Kom hjem tll

rin skest • 


11.15.
Vorgena,v:nene bellan idae 5 $5,ne 1eder erlgrant.

regjer5ngens td1iger ortalte kmndg»ring.om ~1fing
nore tlp yetrv.tn.

Fritt Fo1k skrIver
Den regjering, 5 L(Itlen nem Jier ee!7: re,rek tlIstdr

her uten h1un3e1 t dnn nenker uten Irrtgel„og
ktSeklp .1~ norellende beeetnJng de1t4r 5 dette. Den
gjicir seg ogeu til tJasmann nor dene1a.ge sendkinger eelv om
det ut over egne 1.4.eyrenn. N.61,4xr ml,kt tiVjer toer de
eine hender eom de motbydeige hyklere de er.

Aftenosten ekriver hIndgjVr5.ngen er en  pen
tilate1ne v t dens14i.gn eenk3nger finner sted, og
MJn .41ter gjent$ forbryte1sene.

Yorr.!eneten skriver det her gjgirt seg en kyn5a>
betrktlng gieldende.  h.År v4 d»;iJP  nett frir
"1"1 t'letar e13..'e  vnt det befinner
Meg  16ndmenn, kvinner eg barn.
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-Cnut 'srrLsLln om hvorfor han sluttet seP til

11.15.
N,L,T har spurt knut Hamsun om hvorfor han sluttet seg

til jJasjonal Samling og om hvilke TP.uligheter han trodde Norge
har i et europeisk samfund under Tysklands ledelse.

Hamsun forteller at 2.et var en viss intuisjon som fikk
ham til g bli quisling-mann. quisling var en stor personlighet
og han hadde fulgt ham i alle Han var trygg for Norge un-
der hans ledelse.

Angg,ende 1:1yeklands erkIering om at Norge vilde f til-
bake sin frihet og uavhengighet, uttalte Hamsun at Tysklands
lifte her var s. godt som en ed. Norge vilde gg inn i for-
bunnet av europeiske stater under Tysklands ledelse, og all
motstand mot dette vilde bli. knust. Tyskland skulle fOre oss
og f:uropa, og Tyskland hadde selv fordel av sterke frie sta-
ter som kunne skjitte sitt eget vakthold. Alle stater kunne
komme med i den nye union, ogsg. England og Russland, ja sogar

Forente Stater hvis de skulle 3neke det.
At  Hitler var den rette leder for dette samfund, var

Hamsun sikker. pf'k.

Hvalfanerfamiliene i Sandar skal fg. hj_elp til brendse .

0.R. 18.00.
5an ar Foisyninsnumnd har foresltt en kommunal ga-

ranti p% 25.000 kr. til hjelp for hvalfangernes familier
ved anskaffelse av brendsel. Enhver famlie skal kunne fg
inntil 100 kr. som tilbakebetales i rater.

Forordning om omsetninp av ved o'_ renntorv.

0,T. 1..20.
- Porsynin slepartementet" har den 16 okt. utstedt

en foroldning om omeetning og lagring av ved o7, brenntorv.
forordningen heter det at besidderen til enhver

tid plikter gi de opplysninger som "Foreyningsdeparte-
mentet krover. Videre nktes besidderen levere fir han
han har lagt opp 84 store lagre som lepartementet bestem-
mer.

Verden oP Vi

.0.R. 18.20.
Fritz Ihlen tok idag for seg general Gorts rapport

" om felttoget vg_ren 1940 og ';ilbaketrekkingen til Dunkirk.
Han fand at rapporten eikkert var offentliggjort for
avvirke det stadig vd)ksende krav 1A, en britisk invasjon
pg kontinentet. At en sg„dan var ddmt til g misslykkes
hersket det enighet om i militare kretser i Lngland. De
engelske bedrifter i denne retning haH.de aldri Vert sarlig
resultatrike.
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Radiosendinger onsdag okt.

Fiskerimeldiner.

0,11.
,?Aldefisket: Det forelier hittil idag ingen

meldinger om dette fiske.

Pank- os kystfisket: Fisket i Finnmark var siste
uke ganske godt, og ga betydelig st:rre utbytte enn i de to
foreg9ende uker. sei varierte fangstene mellom 6000 og
50.000 ks. I Ed i Vester941en ble det snurpet 40 tons sei siste
uke.

Landbruksmeldinger (T-riseentralens Landsoversikt).

0.E. 12.20.
istlendet hadde siste uke den f rste forsmak p.% vintelz

ren med sne og sludd, men det slo snart over til regn os höst-
blite. H3stp1iSmingen er i full gang.

Wrlandet ex man mest opptatt med ortaking og la2;ring
av rotfrukter. 1,15ninsen er nok besynt, men man er ikke kom-
met stirre p vei.

et samme gjelder for Vestlandet og M5re hvor we,ret
har wert regnfullt og

Potettilgangen til Oslo holder se.; stadig mindre god,
og det kommer ikke Mer enn til dekke det daglige behov.
Pet er nok ikke lett f9 potetene fram.

0g,e; strformarkedet er vanskelis med stor etterspir-
sel, srlig n.;!). da man gr mer og mer over til hestetranspmmt.
liii kommer det ytterst lite av, men det er bedxe Med halm.

Grinnskksmarkedet preses av mangelen p lik som ikke
har wert se p lenge. Ogs frilandstomater begynner det
skorte p. Ellers er det stort sett bra tilgang p de

fleste vareslag til istlandsbyene. I :Drammen er det mangel
p. guleritter.

Det synes n» ha kommet mer i gjenge med fruktomset-
ningen. Oslo har hatt bra tilgang p epler, og det samme
gjelder for de fleste andre byer. Irer kommer det mindre
av.

Tilfårslenep storfeslakt til Oslo var nesten nor-
mal siste uku sammenlignet med 'rene fra f3r krigen. Ogs2,
hest kom det rikclig av nemlig 47. Ellers holder flesket
se; tilbake, oe det kommer heller ikke srlig meset av de
andre vareslag. Endel lam skaffe, imidlertid f2lrikl for
mange

Livdyrmarkedet er fortsatt slapt i Oslo selv om
maksimalprisene scrlig p smgris holder seg stort sett.
I 'lesund er det meget vanskelig f tak i gris. Det
foregr for5vrig adskillis omsetning, av sau.
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Litt sport.. . . .

0.R. 18.25.
16 "norsk,.." fotballspillere reiser om en tid til Tysk-

land for spille kamper i bl.a. Dessau, Magdeburg og Berlin.
Tor öieblikket ligger "reprosentasjonslaget" i trening

undor Foppo Pottersen og Silverstrands ledelse. Storm
Sirlio oppga navnet tre av spillerne til Hkon Johansen
fra J"Tredrikstad, Johansen fra Dergen og

21.00.
fremragende kappgjenger Egil Romberg Andersen'

reiste idag til Tyskland hvor han vil delta i det store kapp-
gangstovne i n2rheten av Berlin nrstkommende s3ndag.

0.L. 18.00.
Styret i Flesberg Idrettslag arbeider for tiden med

planer om bygging av en idrettsplass. Pylkest idrettsfrer
redaktdr anton E. Hansen har v3rt deroppo og gitt forslaget
sin fulle tilslutning.

Den norske 1eion har miter

0..R. 21.00.
Den norske legion arrangerte lirdag et mite i Aremark

o sinag m3ter ilysen o r dones. Witnant fra legi-



onen talte p disse m5ter.

2 mann drept ved en mineeksploslpn.

0.D. 21.00.
n styg ulykke er inntruffet ved Folknes p Sula

hvor to mann er blitt drept ved en mineeksplosjon.

Smnytt fra Norr,e.

0.EL. 18.00.
. Fylkesaronom Hoel forteller til bladet )stlendingen

at det har v-23rt et rekordr med hensyn til bygging av siloer.
i Llverum

Det skal avholdes et revesj i Vestfoll ihJst.

Tn ny stemme lc te nvhetene kl. 21.00 idag.

::=1, 18.45 talte redaktir Karl Just om den nylig
utkomne bok:am feltmarskalk Mannerheim, som Sel;ges til
inntekt for Finnlands R3de Xors.

Imidlextid var lade hans tale og en norsk frivillig
beretning om dine OppleVelser under de siste russiske an-
grep i mars ifjor, for utydelige til at de kunne refere-
ree.
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Nytt  fra Svorige.

S.E, 19.00.
Underskuddet p det svenske st. tsbudsjett for 1941/42

er stoget fra 759 Mill, kr. til 2.368 milL kr.

S.L. 19.00.
re nyelig gjennemfjrte restriksjoner p sprit i Sveri-

g>c kommer ikke til g influcre p' st tens inntekter, opplyser
det svenske statistiske sentralbyrå.

0.E. 21.00.
Igr ble det fordvet et attentat mot hurtigtoget Mal

Cdtoborg -Oslo, Gjenstander (hvad kunne ikke oppfattes) ble
kastet mot toget eg SgIrct bl.a. en' mann Jlvorlig.

S.R. 22.00.
Ln svonsk•serSjant er drept ved en bilulykke ved Hangd- •

fronten.

T3rvarsel.

S.E. 22.10.

Vestkystomr',det

Vnernomrgdet

Sidra og Norra
NorrlandS fjelltr.:

Stiv til h'rd bris.. For det
meste oppholdsv2r. Uforandret
eller noe fallende tempera-
tur.

Svak til frisk bris. Stort
sett oppholds=. Uforandreti
eller noc fallende tempera-
tur.

Svak til frisk bris. Lnkel
te snebyger. Stort sett u-
forandret temperatur.

7'et har fallt sne i ,JItlond inatt og idag.
Storlien 1111tcs 14 mm.

vvvvv VVVVV vvvvv
De to fCirste flak av lyttebulletinen er i dag sendt ut

en sterkt begrenset oirkulasjon.
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Nytt fr Norge.

L.R. 11.30.
T:et er utstedt nye forskrifter i Norge for post- og tcle-

grfsensur. Htis sttens sikkerhet forL.nger det lu-Ln brever og
meddelelser eksmineres  os  holdes

D.E. 20.50.
lipet de n3rmeste d ger vil 120.000 kg. d nsk flosk

komrne pg wrkedet i Norge. Mcn regner med :t :11_ med r'sjonc-
ringskort vil kunne ft tildelt 200 gr. pr. kort.

Nytt

D.F. 18.00.
Det ,msces for usilndsynlig -t det vil bli innvilget

ncon cksportlisenscr for poteter ir. Holler ikkc ifjor ble
elike innvilget.

Nytt fr- Sverige. 


0.E. 12.00 p tysk.
Den tyske skole i Stockholm blc gpnet igg,r ;v den tyske

chcre d' ff,ires dr. D-nkwo/t. Tilstede v-r bl.'. prinscsse
Sibyll' og Sven Hodin.

D.R. 11.30.
Den svenske motorskonnert (Viken?) sa.nk mT.ndng i Store

Bolt. Skipperen og sty=nnen ble reddet.

D.F. 18.00.
320 svonsker oppholder seg fremdeles i Beg 4on. Gjennom

det Röde Kors cr de sikret aine =tforsyninger og
xxxxh. det utmerket.

D.R. 20.50.
grund cv m'ngel pg rbeidskr,ft og v-nskelige v3r-

forhold h:„Ir det b'ro 1yktcs g bcrge 23c7c,av den beregnde huk-
kerhöst pg,  1.380.000  tons i Skgne. De svenske sukkerfsbrikker
har derfor v3rt nbdt til nedsette sin produksjon.

Rom.16.00 p4 it:lionsk.
Om kort tid vil kjöttr sjoneno i Sverige bli s.,tt ned.

Nytt  fr?. Finnlnd.

Li',hti 07.45 1A, finnsk.
Forsyningsdoprtementet har bestemt t mclkepriscne

skal settcs opp ovor helo Lrndet.. I Helsinki vil prisen sti-
ge med 0.40 M pr. liter ti4. 2.80 M. Vidcre 11^.r depn.rtementet
nedsc,tt melkersjonene fra 3 til 2 dl. pr. dag. Smb=sjone-
ne er n dswtt fin 750 gr. pr. mg,ned til 600 gr.

Deutschlndsender 11,30 p. tysk.
Den finnske arme criutstyrt mcd et militart br=vern

for.slukning av brennende bygninger i crobredo byer, for
sslukning av skogb=ncr o.s.v.

v vv vv VVVVV vvvvv
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To nordmenn skutt av tyskerne i dag. 


0:R.21.00.
Klokka .21.00 sendte Oslo Radio fölgende korte melding:
De to norske statsborgere Karsten Wang og Ivar Duesund

(10øuesen ?) som den 15. august ble dimt til dMen av krigs-
.retten. i Bergen henholdsvis for spionasjeog medvirken
spionasje, er i dag blitt Skutt etter at dommen var blitt
stadfestet.

Få grunn av et dyeblikks-forstyrrelse kan det ikke med
absolutt sikkerhet aieS'om det var auguat.

Nordmann dömt for kon e ro a anda.

O.R.21.00.
Navnet på vedkommende kunne absolutt ikke orpfattes,

men han hadde drevet som manuduktör blant studentene og hatt
flere partier. Imidlertid viste det seg.at han hadde drevet
kongepropaganda istedenfor Manuduksjon. Han måtte derfor
möte for "Folkedomstolen" som i dag dömte ham til 100 dagers
fengsel: -

"Vesterålen" hadde kål  og poteter  ombord.

O.R.1L15.
• Under sjdforklarinen-i Hammerfest i'forbindelse aed senk-

ningen av wVesterålen" fortalte matros Arne Martin Hansen at
'han kom• opp på broen kl. 15.25 og hadde nettopp fått oppgitt
kurs da eksplosjonen fant ated. Han ble straks trukket ned,
men klarte å svmMe opp' igjen og ble SamMen med båtsmannen og
noen andre tatt opp aV en båt. •

Matros Hansen fOrtalte videre at foruten kål og poteter
hadde "Vesterålen" en del post ombord.

To Haldensere beholdt radioap aratene.

O.R.11.15.
Folitiet i Halden har foretatt unders(3kelser for å se

om alle innbyggorne i Halden..har,innlevert radioapparatene.
Dessverre viser det seg at enkelte har -vrt lettsindige nok
til å beholde apparatene. To personer er blitt knepet og
deres sak er levert til Det tyske sikkerhetapoliti.

Kri sskadetr Pden.

O.R.11.15.
Krigsskadetrygden i ld-söre i de fire:Hadelandsbygder er

kr. 100 000,-. Innbetalingen i förate termin har gått meget
sodt, og det finnes pr.aktisk talt ikke restansër.
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Fiskerime1ding..._

Sildefisket:
Det er ikke kommet noen meldinger fra HaugeSund siste

dögn.
Fra Bergen meldes at det i Masfjord er stengt 300 skjep-

per mossa.
Fra Romsdal meldes det om en del steng i Isfjord siste

d3gn. Fangsten er 2000 skjepper mossa.

Banke-' og kystfisket:
Ved Kristiansund N. var fisket i siste uke betydelig

bedre enn, i den uka som sluttet den 11. okt. Det ble blant
ånnet tatt et stort parti torsk.

Hummerfisket begynte i Rogaland den .15. okt. Til å
begynne med var fisket middels, men senere har de't vært dr-
lig. Hummerprisen ligger melLom kr. 3,- og 4 pr. kg.

Landbruksmelding.

Det går fremdeles smått med innmeldeIsen.av korn som
skal innleveres til StatenS korfforretning. I det fine
h3stværet man har hatt nå, har nok bonden' vært for travelt
opptatt med Mstplöyinga. Men det minnes atter om at inn-'
meldelsen nå må åkje sa hurtig som mulig.

Enda det har minket med varer på torgene, åtiller folk
seg i kö for det minste grann. Få Youngstorget er trafikken.
fremdeles livlig. Naturligvis har. det minket i tilförselen
av mange slags varer, med det cr bra Med kålrotHog hodekål.
Også blomkålen-har tatt'S'eg'litt opp igjen, Men det er ikke
lenger den samme gode kvaliteten.

,-Frilandstomatene er helt forsVunnet nå. Men det finnes
fremdeles merkelig ppn hodesalat.

Det erstor, rift om frukt.

Kjöttilförselen er fortsatt bra. I går kom det 200 naute-
slakt til Njötthallen og Fellesslakteriet. Av andre slakt er
det dog ikke så mye.

Ukemeldinu fra Gartnerhallen. 


Oslo-markedet:
Tilfdrsclen av grønnsaker har i denne uke vært knapp.

En unntagelse er dog kål og persille. Det er ikke kommet
noen poteter.

Bergens-markedet:
Det har vært liten tilförsel av alle.sorter grönnsaker.

Det har heller ikke vært noen nevneverdig tilfrsIl av potet-
er.

Derimot har det vBrt stor tilfdrsel av epler.
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E il Hartmann: Om åstfronten.

O.R.18.30.
Enkelte deler av Hartmanns foredrag ble borte i forstyr-

relser, men av det vi klarte å oppfatte hörtes fdlgende ut
til å være det han hadde å si:

Den 22. juni var en gledens dag for de norske i Waffe SS,
begynte han. Hitler hadde nemlig lovet dem at de skulle få
sin sjangse til å gjdre en innsats i kampen for Europa, og nå
var dagen eddelig kommet.

Deretter ble lytterne forsikret at nordmennene på åst-
fronten har hevdet seg,godt i kampen - ja, Hartmann kunne
trygt si at de har hevdet seg'like godt.som tyskerne. Man
hadde derfor - tross alt i det minste håpet på noen
respekt slv fra motstanderne hjemme i Norge. Men se, denne
respekt Var uteblitt. Istedenfor ære og beundring har Hart-
mann funnet hån og overlegenhet hjemme i Norge. Og dessuten
en bra mengde med usanne rykter, som for eksempel at de
nordmenn som er samlet der borte i 8st ikhe dugde til noe
större.. Men nå dnsket Hartmann å slå fast at dette er usant.
De norske frivillige har gjort godt arbeid, og deres innsats
har vært stor.

Alt annet som blir sagt om disse bra nordmenn, er eng-
elsk propaganda. Guttene vet nemlig hva de kjemper for. De
har sett bolsjevismen på kort hold, og dat er blitt klart for
dem hvilken fare det var som truet Europa. Derfor har de gått
til kampen på en Uselvisk måte,

Her kom Hartmann med den overraskende opplysning at disse
uselviske nordmenn kunne vwe mismodige av og til, men - de
hadde meldt seg til kampen og ville ikke unndra.seg sin plikt.
At guttene kUnne ha sine tunge dyeblikk var forresten forståe-
lig, for hjemme i Norge satt det atskillige landsmenn som ikke
ville forst disse hellige korsbærere.

Og hva Hartmann selv angår, så var det underlig å komme
hjem å möte gamle kjente. De var blitt hånlige og overlegne.
Men det rareste.av alt var at folk hjemme i Norge virkelig

• tror at Tyskland - tross alla dets seire - skal måtte kapitu-
lere en dåg. Og mange er de som tror at Sovjet og Tyskland
711 ete hverandre opp, og så vil England komme å vinne.

Til slutt snakket Hartmann om russerne. Den alminnelige
russer er et barn som man kan leke med. Og det mente taleren
var grunnen til at han var så modig. Fordi han (altså russeren)
er et slikt barn lar han seg drive fram uten spörsmål am mål
og mening. Han tenke± i det. hele-tatt ikke selV. Jå, og så
står naturligvis den politiskeJcombinsær bak-barnesjelen. . .

Men Hartmann sluttet likevel:ikke. Denne gangen ville
han til slutt si til alle som sitter hjemme i Norge og mang-
ler kjött; erter, flesk og tobakk at dersom russerne skulle
vinne denne krigen ville dejnordmennene) også mite det lille
de har. . .
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Arbeidslivets organisasjon_på 1andsby_gla,

Foredrag av KristianGLIanlie. 


0,R.18.45.
Taleren snak7:et fdrst ot alle vanskene på landsbygda,

de lavere lbnninger sammenlignet med-industrien o.s.v.

Bondens kår har framkalt en viss konservatisme på Lands-
•bygdg. Denne konservatisme er en nasjonal konservatisme som
har vært landets redning i mange kriser.

. . Denne nasjonale konservatisme var det imidlertid det
f3rst og fremst gjaldt for de jbde1ibera1istiske spekulanter
å sprenge. Den nasjonale konservatisme på landsbygda har
hemlig.vs9rt det sikreste bollverk mot jödekommen, mens de
Iiberalistiske jödespekulanter alltid gikk inn for klasse-
kamp og splittelse. De klarte også vedasin• lögnpropaganda
å fre klassekampen inn på landsbygdene.

Landsarbeiderne så selv faren,-og de krevdenasjonale
organisasjoner hvor arbeider'og arbeidsgiver kunne komme
sammen på •envennskapelig måte og fastsette lönninger o.s.v.

De röde oranisasjoner rettet da sin mest desperate
.kamp mot disse nasjonale organisasjoner, og fikk satt i gang
streiker som koStet landet millionboiö.p. Disse kamper som
pågikk i fem år, •var ikke kamper e,mHlbnninger, men om poli-
tisk makt. De x3degikk •derfor inn for,klassekampen og klarte
sem sagt å fre den_inn på landsbygda og dermed forstyrre
arbeidslivet der. Disse kamper viste hvor langt ned 13 skrå-
'planet enkelte foIk her hjemme var kommet.

Men så kom .9„april 1940 som åpnet nyeaveier for de
nasjonale krefter. Vår förer.og "NS kunne nå ta fatt sitt
nasjona1t.oppbyggende arbeid. Klassehensyn og egeninteresse
hörer nå fortiden til. Landbefolkningen vil nå få bestemmende
innvirkning på landets styre.

Vi somn har gått aktivt inn for gjenreisningen av vårt
land,-har rett til å kreve av.våre medborgere at de ikke står
Utenfor og.sinker farten.. Husk, du norske honde,•vår jord
cr hellig. Vi har ansvaret for de kommende.slekt4r. Slutt
opp om Vidkun Quisling under germanernes merke.

Heil og

Boston Radio. "Verden o vi" .

I USA er kringkastingen en privat affære og tjnner först
og fremst reklamen. Programmene er bare satt inn for å lokke
folk til å lytte.

En av de mest kjente av disse amerikanske radiostasjoner
er Roston Radio også kjent som WRUt3.

(Fortsatt).
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Boston Radio, (Fortsatt). 


Den arbeider bare etter prihsippet svart og hvitt. Man fin-
ner aldri neen mellomskygger der. Forøvrig eies stasjonen
av jöden 	 Ideen til å bygge eh kringkaster som
Boston har denne j3den fått fra Roosevelt.

Por å gi nyhetene et skinn,av troverdighet har vedkom-
mende jöde gitt sin radio en redakSjon som består av såkalte
sakkyndige. De fleste av disse s::,kkyndige er folk soM er

.drevet ut ay sitt eget land og hå'forsöker å ta hevn i
Boston Radio.

Hovedmarkedet for skrönene er Syd-!-Amerika.

kan en bare uhdre seg over at det finnes folk
som bryr seg om å lytte tå ldgnene i Fadio WRUL..-

Norskskogselskap skal fortsette. 


O.R.11.15.
Norsk skogselskaps repres,rntantskap har'holdt m3te hvor

også representanter fra "Landbruksdep." var tilstede. Det
ble besluttet at Norsk skOgselskap skal fortsette sin private
virksomhet. Fylkesskogselskapene kommer ogåå fortsatt til
å bestå.

Landbruksråd for 0 pland.

O.R.18.00.
Det er opprettet et landbruksråd for Opland. Rådet

har fem medlammer, og tre av dem er: Gårdbruker Olav N5k1eby,
ordf3rer Paul AukruSt og ordförer og gårdbruker Nils Kristian-
sen.

Hddt ld in a

er i full gang over SörIandet. All hestekraft er satt
inn og dertil kommer de traktorer man disponerer,over.

Sauehytt. 


Det er meldt 100 dyr til det sorç sauesjået som skal
holdes ved Larvik den 9. november. ::-Det-blir_det störste
sauesjået som har vært holdt i Ristriktet,

Iktte n e hus til Maihau en.

DirekWr Sandvik forteller at det i år kommer åtte nye
hus på Maihauge. Et av dem er mj.sjonær Skrevsruds barndoms-
hjem.
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Smån tt fra Nor e.

Hovedstyret for Skogeiersamskipnaden har sendt ut regnskapet
som viser at omsetningen siste år har belöpet seg til
9,6 mill, kr. irsmbte skal holdes den 1. desember.

Styreren for Buskerud Landbruksskole, Dolvan, har fått
tillatelse av fylkesmann Hundseid til å foreta omfattende
forandringer ved skolen.

Klokka 4.30 i dag begynte det å brenne i Grimstad Gart-
neri. Det ble voldt bare liten skade, og hele fabrikken ble
berget takket were en manns snarrådighet.

Nytt fra Sverige. 


0.R.18.00.
Den sosialdemokratiske gruppe iIdksdagen har dröftet

opplösningen av det svenske kommunistiske parti. Man ved-
tok ikke å sette seg imot en slik oppløsning.•

S.R.19,00.
. Det meides til rederiet at "Hilda" fra Göteborg er

krigsforlist. Hele mannskapet cr berget.

N tt fra Danhark.

D.R.11.30.
En fabrikk og noen privathus i Lyborg ble i natt herjet

av brann. Brannen var så truende at beboerne av hundre hus
måtte evakueres. Også den tyske vernemakt deltok i slukningen.
Fabrikken og f1erc hus brente ned eller ble sterkt skadet.
Skaden beldper seg til en halv million kroner. Ingen men-
nesker kom tilskade.

D.R.11.30.
Fiskehnndlerforeningen i Kbbenhavn og omegn vedtok på

generalforsamling i går en resolusjon om at maks. priser
skal settes på grossistsalg så vel som på detaljsalg.

Dritiske fly kastet i går en del bomber på Jyllands öst-
kyst. Det ble bare gjort skade på sivil eiendom.

N tt fra Finnland.

O.R.1800.
Finske jagerfly bdela i går to bolsjevikiske motortor-

pedobåter i Finskebukta.

v vvvv VVVVV vvvvv
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fra Norge. 


D'sender.
Sjefen for Den norske arbeidStjeneste talte i gaar om

de ledende prinsiDer fbr arbeidet i vinter og neste sommer.
Han uttalte at 1242 kommer til ./43ket til 900 000
mann

O.R.06,45.
Nasnonal Samlings Berlin-grwpe holdt mandag en vellykket

mpttagelse for norske'kvinn'r i Berli. Kottagelsen fant sted
Daa Hotel Kaiserhof. Lederen for N.S.K. var tils'ede, og det
tple =angert en sp4'retime i lfroet av hvilken EnSrsmaal angaaen-
de Norge ble besvart.

O.R.06.45.
"Bergens Tidendeil melder at nah har naadd fram til en

heldig avslutning av de forhandlinger som skal fastsette den
delen av neste sesongs sildefangst som skal leveres til Tysk-
land. I fjor ble 600 000 hl. saltet ned, og to tredjedeler
ble sendt til Tyskland.

O.R. 18.00.
Telefonsystemet i Stavanger feirer i morgen sitt 60 aars-

jubileum. Systemet har ontrent 8 400 abbOnenter.

Nitt fra Sveri e.

S.R.19.00.
dag diskuterte den svenske riksdag innenrikske saker.

Alle medlemmene lovte sin fulle st-tte for den nasjonale.regjer-
ing. Statsminister Hansson talåe i annenkammeret. Han under-
strekte den store betydning som enighet har for Sverige i denne
tiden. Enigheten er Sveriges stoIe styrke. Hvis denne enighet
blir opprettholdt, kommer ikke Sveriges 'IAdre front'' til aa
lide, men for aa sikre dette kan det bli nødvendig for regjering-
en aa ta visse forholdsregler.

Hilversum Radio.
Vel underrettede kretser venter en gkning i Sveriges knT)er-

roduksjon i 14pet av de naermeste maaneder. Sverige trenger
40 000 tonn om aaret, men har aldri r.odusert saa mye. Det tas
naa viktige forholdsregler for aa utnytte alle koimerresurser.

D.R.18.00.
Forkkjellen mellom den reE laere haer o "Landstormen" skal

elimineres i'Sverige. Haerens Øverste sjef har sendt et sirkulaer
til "Landstormen' og meddelt at de to gru-Tper av haeren skal for-
enes under en kommando. Eu,delig beslutning er enda ikke blitt
vedtatt av regjeringen, •men haerens sjef har oflyst at treningen
av frivillig "Landstrwm" og de fleste ay offiserene sannsynligvis
vil bli iss.x lagt inn under haeren, mens andre offiserer sann-
synligvis kommer til aa bli medlemmer av reserven.

(Vend
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Tille

Radiosendinger torsda 23. okt. 1941.

N tt fra Danmark.

O.R.06.30 paa tysk.
Ti danske statsborgere er blitt sendt til en engelsk inter-

neringsleir. Det har littil ikke vaert muligaa faa tak paa
deres navn eller aarsaken til at de er blitt internert. ligelsk-



mennene nekter aa Vslate dem.

D.R.18.00.
HandelsdePartementet har i dag beordret at sykkelhandlere

fra 15. november ikke skal selge eller levere nye sykler eller
sykkelrammer uten at de er forsnt med dekk.som er merket med
en spesiell rft6d ring paa siden av dekket.

N tt fra Finnland.

Rom Radio.
Den finske riksdag har besluttet aa utsette alle valg for

tiden.

hilfersum Radio.
If01;e offisielle tall var Finnlands import i januar- sep-

tember 19.1 det dobbelte av hva den var i saMme tidsrom i 1940.
Dette har skapt vanskeligheter i handelsbal,:nsen. Saken skyl-
des krigen. Likevel har FinAland klart aa fordoble sin eksport,
som hovedsakelig bestaar av lømmer og

vvvvv VVVVV vvvvv
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Reichsminister Rust. har Ber_gen.

0.E. 11.15.
Reiehsminister Rust, som for tiden oppholder seg i

Norge har bes3kt'Bergen. Han. beså bl.a. Trollhaugen, Håkons-
hallen og flere andre severdigheter.-

Snekker m rder sin kone.

O.R. 11.15.
En tragisk hendelse er inntruffet på Klöfta hvor en

snekker har drept sin 25-år gamle hustru, meddeler Aftenposten.
De har vwt separert en tid og var truffet sammen hos presten
for å fors(3ke å få istand et forlik. Dette misslyktes imidler-
tid og på veien hjem drepte han henne. Snekkeren ble kort et-
ter arrestert og frt til Eidsvol1 hver,det er avsagt feng-
.sIingskjennelse, over ham.

Da bladet avviser nordisk

D.R. 11.30.
Det norske avis Dagbladet skriver i forbinnelse med

dannelsen av en dansk språkforening, hvis formfid det er å ar-
beide for en tilnerming mellom de nordiske språk, at Norge
forstår den danske tanke, -men finner det unaturlig at det
norske sprk skulle ni9.rme seg det danske da utviklingen hele
tiden har gått i mcitsat retning. Man forstr dog i Norge
at man i Norden ikke b3r fjerne seg for langt fra hverandre.

Eggen-konsert i Aulaen.

O.R. 11.15.
Arne Eggens 60-årsdag ble feiret ved en konsert i

Aulaen igår kveld.

200 kr. i bot for angrep på en legion-3r.

O.R. 18.00.
Den norske Legtbon meddeler:
Rcidar Olsen Bakkenose er av statspolitiet forelagt

en bot på 200 kr. subs. 45 dagers fengsel, for angrep pN em
legiomar.

Forelegget er vcdtatt.

N.S. i Troms3 protesterer mot senkingen av::Vesterålem.

O.R. 21.00.
Tromsi Lag av N. S. har sendt fUgende resolusjon

til N.S.-firer Vidkun 1Zuis1ing:
I over en menneskealder har England fixt en utsultings-

politikk overfor Nord-Norge gjennom sine overgrep mcd hensyn
til fiskeriene, og nå har de også.senket3 ruteskip utenfor
den norsko kyst. Den siste hendelse - med torpederingen av
"Vesterlen" var en skjendselsdåd som aldri.vil glemmes.
N.S. samlet til m3te i Tromsi utta er sin dypeste avs17 over-
for denne nye forbrytelse, og ber alle gode makter om
stoppe denslags myrderier.
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Radiosendingor frod':, 2 okt.

Hurtiruteskipet "Kong Håkon" utsatt for en kollisjon.

O.R. 21.00.
Hurtigruteskipet "-:ong 11kon" kom idag inn til N'msos

med ot stort hull like overfor vannlinjen. Skipet har v'.3rt i
en kollisjon mod ot mindre fart'4, som senere sE'nk. De 6 om-
bordvrende kom velberget

Fas i Nordflor12.

O.R.,21.00.
Forleden gikk det-et .strre ras i Naustdal i. Nordfjord,

melder bladet Fjordingen. Ingen mennesker kom til skade.

Potetmelf:Wrikasjonen 	 Toten. 


O.R. 21.00.
Totens Blad har innhentet nocn opplysninger om de to

potetmelfebrikker p^, Toton. Det viscr seg at fabrikkenc
har produsert hittil ialt 6600 potttmel a 100 kg.

Bport.

O.R. 18,15.
FJ.lgende to fotballspillere har sviktet idrettsfronten,

meddeIte Storm Det gjeIder den kjondte senter-



,löper'Hkon Johansen på Fredrikstad1aget pg målmannen Schus-
ter.

Foruten disse har man uttatt for 'rreprosentasjons1a-
get":

Fr. Johansen, Bergen
Ekeli, Oslo
Eivindson, Skien

Georg Jensen, Horten,
Foppe Fetterson, Oslo
Ole Erten, Eidsvoll,

ivrum • og
Egi1 Eng, Horten.

Idrettslederen Egil Reichborn Kjnnnerud og sk,ytelo-
deron Dchli vil bli med s3rover. ,

I midten av uken konstituerte "Oslo Sk:jytek1ubb"
sitt nye styre.

Leder blir Farelius Finnerud. ivrigd styremedlem-
mer blir den kjendte sk3yte13per Hoel, videre Halvard Hansen
og Helland Ej3Instad eg den lovende-juniorl5per jyvind
Wold.

Jenter.Og gutter som ikke vil startenÅ, sctter sog
utenfor for al1tid.

.Den store 1-,T.-m3nString-fortsatte ifermiddag mod
konsert.i (FrOgnerparken?) og forskjel1ige idrettskamper.
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FiskerimeldinPer.

0.R. 12.15.
Silde.fisket: Fra Haugesund og ilesund foreliggex

det idag ingen meldinger. I- Bergen er det innmeldt tatt
700 skjepper-mossa Målöydistriktet. Videre telefoneres det
fra Molde at det er-gjort et steng på 5000 skjepper mossa i
R3dvenfjorden i Romsda1.

Bah,kfisket og det 3verige kystfiske:
I Alesundsdistriktet var fisket siste uke• meget större

enn i ukene f3r -..heniMot dobbelt så stort. Også prisene gikk
- opp. Torsk betaltes således med 75 öre mot,44 :breuken far,
sei med 50 Ure mot 40, kveite med 1.50 kr. mot 1.40 kr. og
h4brand med 1.40 kr. mot 90 öre. Prisen på reker holdt seg u-
forandret p4 1.50 kr. pr. kg.

Osså fisket i ifål3ydistrik.tet var bedre enn i de fore-
g4ende uker, men til Bergen var ti1f3rslene noe mindre enn
f3r, bortsett fra pale som hadde bra tilgang. Prisene holdt
seg uforandret.

Landbruksmeldinger.  Restriksjoner ,å omsetnin av tamrenskinn.

0.F- 12.20.
Norges LTersty•e har i samråd med direktoratet for

Vareforsyning fastsatt nye 'forskrifter for salg av huder
og skinn av tamren.

Tamreneiere forpliktes således å selge til hud-
grossist senest en måned etter slaktingen. Oppkj3pere skal
straks selge, og det er forbudt for grossist å selge
eller på annen måte overdra huder og skinn av tamren uten
• tillatelse fra NorgeS Lwstyre.

Kaninholdet har Jket betrakteligiår. Fette kommer.
vel med da det trenges.alle'slags skinn såfremt de er rik-
tig behandlet. Fritt Folk bringer derfor idag gode råd og
vink jingående behandlingen.

Fra Sverige meldes det om en rekordartet nedslak-
ting iår. Her i landet 3er det ikke ut til at nedlaktin-
gen vil bli så utpreget, men det har vrt ganske bra tilför-
sler på kjött i det siste. Ssrlig gjelder dette naut. Sau

. og lam kommer det mindre av. Av hest kom det idag 47, skrot-
-•ter på KjötthalIen fra Danmark.

Ragnhild Hve er & Co. innbudt til Oslo. 


0.R. 11.15.
Norges Idrettsforbund har sendt innbydelse til de

fire beste danske svimmersker med Ragnhild Hveger i spis-.
sen om å komme til Oslo og delta i et svbmmestevne ih3st.
Det er meningen at stevnet skal holdes i november når
det passer damene. Muligens vil det også bli deltagelse
fra tysk side, melder Morgenpdsten.
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Radiosendinger  redag  24 oKt.

Sigurd Eldegard 50-4rs-*ubilcum som secnekunstner. 


0.E. 19.45.
Skuespilleren Sigurd Eldegard foiret idag sitt 50-grs-

jubilcum som seenekunstner.
den anledning var han overdratt,iscensettelsen av

BjJrnstjerne Bjrnsons skuespill kedakt3ren, som ble over-
firt i kringkastingen kl. 19.00.

Fbr forestillingen ga teaterdirektir Finn Halvorsen en
oversikt over hans:livsinnsats, og umiddelbart etter belyste
kretspropagandaleder Sigris'Mehle Björnsons mening mcd stykket.
Han hadde Skrevet det som et angrep p4 den da=ende redaktör
av Morgenbladet, Friehle, og hans-drabanter. Disse-drabanters
mentaIitet var den samme som den'vre elgers jssinger hadde.
Bjirnson'hadde derfor vwt langt forut for sin tid.

8111nytt-frå Norge.-

18.00.
Fylkesgartner Langballe i Hedemark opplyser at man ven-

ter seg meget av midlet fruktkarbonelcum. LIn ifter 4,,kunne
knuSe krusesyken. '

0.E. 18.00.
Faren-for poliomelitt i Ytre Sands= er ng. over, mcl-

'deS:fra Tongsberg. Skolene vil bli 1,pnet igjen.

0.E. 18.00.
Man har n 25 generatorknobbfabrikker i Regaland.

• Q.E. 18.20.
I Verden og Vi idag talte Fritz Ihlen om japanske

problemer.

Nytt fra Islan .

0.E. 13.00.
I s'mband med t den isl-ndske regjering har trukket

seg tilbake har Vnkischer Beobachtd3r ida en artikkel om for-
holdene pg, Island under okkupasjonen .

Avison skriver at lsland lider undor besettelsen.
Prisforholdene er vanskelige, og englonderne sotter mangc
islendere i fen2.,scl hvis de cr motstandere av okkupasjonen.

Nytt fra Finnland.

0.E. 21.00.'
'Bilruten Viborg Helsinki er gjenoppt.tt.

S..E. 12,30.
finnske tropper har besatt to mindre steder

nordist for Mundjrvi.
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Radf-5Sendicr fredaz_24 okt.

Fortrolig.

Nytt fra Sverige.

S.L. 19.00.
Til sendemann i I,Cbenhavn utnevntes idag i_statsrd

sjefen. for utenriksdepartementets personalavdeling, envoyen
von Dard&i.

S.R. 19.00.
Den utenrikske debatt i Liksdagen er fastlagt til neste

uke.

D.I. 11.30.
Den svenske riksdag begynte iggr finanslovdebatten i

begge k 'mre.
Statsminister Hannson svarte på en rekke tler og fram-

hevet betydningen av et samhold innad.
Kommunisten Linderoth Pnså det som den svenske politikks

oppgave å holde landet utenfor krigen. Han fandt det videre inn-
lysende at man burde forhy partier som oppfordret til sabotasje,
mcn hcvdct at det ikke i noe ti1f11e var gitt bevis at noe
parti kom under denne kategori.

D.R, 11.30.
Svenska Levnedsmiddelkommisjonen har i de siste dager

undersökt mulighetene for en import av egg fra Danmark. Det
har vBrt mangel på egg s'3r1ig i Syd-Sverige.

21.00.
I sttsrå.d idag ble det vedtatt å beslaglegge fölgende

viser:
Arbetaren, Dagens Eko, Tross Allt, Ny Dag, Eskilstuna-

kuriren og Arbetarbladet.

O.R. 11.15.
Dot svenske skip "Hilda" tilhirende Svensk- Orient-

linjen, er krigsforlist, meldes fra Stockholm..Skipet var
på 1900 tons deadweight. Hele m-nnsk-pet er reddet.

S.R. 19.00.
Av en nedsatt kommisjon foreslås den pl?.nlagte

sjkrigskole forlagt tffl1 UMsby slott i andeby. Anleggs-
omkostningene anslås til 4.3 mill. kr.

S.R. 12.30.
H8gsta Domstoen har stadfestet dommen over de skyl-

dig,c i mordbrnnen i Norrskensfla=n.

vvvvv VVVVV vvvvv
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B.B.C.'s 1yttetjen ste).

Rdiosendinger freda 24 okt. 1941. Fortrolig

Nytt fra Drimark.

D.R. 18.00.
Det d:.;nske gcner1konsu1at i FUmburg har overtatt loien

av ddt tidligere ir:nske gencralkonsulat i Mittelweg 47, Hamb.
13. Også det dfliske arbeidskontor vil få sete der.

D.F. 18.00.
Don nye omsetningsskatt vil medf3re h3icre priser på

tobakk, vin oP;brennevin i D,rnm2.rk. illprisen vil gå opp med 5
3re frt imorgen, vin- og brennevinsprisene vil g. opp med gjen-
nomsnittlig 7%.En flske ,lborgs Taffel Agwvita f.cks. som fbr
kostet 11.60 kr. vil nå komme på 12.45 kr. Sigretter som tid-
liogore kostet 6 3re vil komme til å koste 8 öre. Dyre sigrer
vil derimot ikke stige synderlig i pris.

D.R. 18.00.
En ,eksplosjon inntraff idag i armcons kruttdepot på

Frederiksverk. Ingen mennesker kom tilskado, men bygningen ble
endel 3delgt.

D.R. 18.00.
En större br:nd br3t icttermiddg ut i on trikotasje-

f.brikk i Dollorup Mölle vcd Viborg. Storp-trten av f brikken
brendte hult ned, og det ble bdulast mellom 50 og 70 vevsto-
ler til et ganske betydelig belbp.

N tt fr,:t SveriPc.

D.R, 18.00.
Det sVeriske forsyningsdopertement hcr opphevet forbudet

mot å konsurvere kj3tt, d Svcriges kj3ttforsyninger har bod-
ret seg betrktelig i det siste.

D.R. 20.50.
Stockholms politi vil bli rcorwnisort. Gatene vil i

störst mulig utstrekning ble iptruljort ved biler utstyrt
med radio. Signa.lsystcnot vil bli forbodret, og politiet vil
få tusener av ala,rmapp-rater rundt omkring i byen. Dissc for-
holdsregler venter m:n vil kunne reduscre m nnskr,psstyrken.

S.R. 19.00.
På grund av nedgatng i melkeproduksjonen i cn rekke

distrikter i Sverige vil forbrukere bare kunne få kj3pt 80%
av sitt tidligere forbruk fra idag inntil videre. Stockholm
vil -nt-ge1ig senere bli berirt av forholdet.

Nitt fra Finnland. 


Lyon o7.30 på fransk.
Luftruten mellom Borlin og Helsinki vil bli gjenopp-

tatt fra mandag. Den vil tr fikkert i fellesskap av et tysk
og finnsk se1skcp.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosendin er lörda 5. o t.

Kristian.Freuthun svarer London,

Ingenir Kristian Freuthun vnr idng igjen ute for å
sv_re L.E.R. (London Emigrnnt Redio) og som vanlig kom han
med en messe töys sam vnr omtrent umulig å finne noen tråd i.

Han begynte dsnne gang med å fortelle at L.E.R siste
uke ikke hadde hatt noc oppsiktsvekkende å by på. Det eneste
som kunne nevnes var en mrklæring fra neksregjeringen''''som gikk
ut på at denne beklaget senkingen av nrske passasjerskip
men at man måtte opprettholde blekeden og at passasjerer
advartes mot å reise på denne strekningen.•Her refererte han
salig Pontius Pilatus og fortelte at også han toet sine hender
o.s.v.

.Deretter kom han inn på det som han nevnte sist am at
L.E.R. snart ville utnytte Sibir mere i propagnndeen og sn
her at slik har •det gatt. Det svirrer av savner på kjempe -
industribyer og store muligheter. I samme forbinnelse trakk
han fxam en sammenligning idet hen fortalte om en viss Potomkin
eller noe lignende som hadde bygget hele byer av papp under
dronning Kathrina's styre i Russland, for å nerre henne når
hun kom på inspeksjon.

Han gikk ikke forbi jksneved heller. For å bruke hans
egne ord: Hr. jksnevad sluttet sitt mektige innlegg ned takke:

- de soVjetrussiske soldater for deres-innsets i den ållierte
sak. Desve2re tror jeg ikke at de sovjetrussiske kan svare
med obligatoriske " -Takk i like måtc".

Også Fredrik Holst Iflidde han noe å si om. Hr. Holst
skulle v=e spurt om når de norske flygere ville begynne sin
virksomhet og til detto hedde han svart at de nok skulle la
höre fra seg på det rette sted og til rette tid. I denne anledning
var Freuthun sikkor på at hr. Holst hadde tett seg god tid til
å krysse av i kalenderen för han ga dette sver. Hr. Holst hadde
så videre i ukens.lp vwt ute i L.E.R. og sagt noen vakre ord
om jagerfondet men, sa Freuthun, vi har jo ikke tid til å
interessere oss for hverken det ene eller det annet engelsk

• Så _nevnte hen jksjordturen•og her se hen bl.e.:Wed å
blede igjennom L.E.R. finner jeg at denne turen var beskrevet
nærmest som en påsketur og da de kom tilbaks ble de jo tilogmed
velsignst av en sj3mennsprest.-Jeg vil i denne anlednig gjöre
biskop Berggrav oppmerksom på at han her en verdig etterfölger
om enn ikke fUllt så taus.

Som segt inr altså ikke L.E.R. noo sa3rlig bemerkelses-,
verdig i siste uke, :sa Freuthun; men til gjengjeld kom den
danske sendingen med noen genske fentestiske torsdeg. Så nevnte
han noen av dem som gikk ut på tyskerne trygler om fred og at
det står i president.Roosevelts mekt å avgjöre om han vil gå
ned i historien §om verdens störste fredsfysste og at Gestepo
diskuterer hvordan det tyske folk.vil ta det om det blir foreslått
at Hitler går av som Fuhrer og bere blir rikskanslex. :Disso
"fredsryktene" begrunnet hen spydig Med at de kanskje kom av
at Tysklands skraplagre var så fulle av russisk krigsmateriell
at de ikke kun rumme mere eller nt de tyske jagerfly ikke kan
finne motstandere mere eller at derske fengsler er så over-,
fyllte ev krigsfanger.
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a losen in ex 3r a 5. o

Et interv'u med E il Hartmann.

O.R.
Kringkastingen hadde idag et intervjU med Egil Hartmann

og han ble spurt om forskjellige ting. Det var pussig å höre
hvor lange omveier han gikk hvergang ohan.ble stillet et spdrsmål
og hans tilsynelatende motvilje mot a svare direkte& På den
annen side var det like puSSig å Mre hvor ivrig inteXvjueren
var etter å få vi.te de naktigste'detaljer om alle de grusom—
heter som hr. Hartmann hadde vrt vidne til. Det var næsten som
om han stod å frydet seg til å få höre noe riktig grusoffit og
barbarisk.,

Det förste spörsmål var om hvilket inntrykk krigen
hadde hatt på ham og på dette svarte han at for-ham som sivilist
å kommc som krigskorrespondent for å-sc på sakene kunne det
jo ikke undgåes at synet av all, denne död es fordervelse.mått
k-jdre inntrykk.

Det'som han imidlertid syntes ver.rst var å v?sre
Vidne til hestene når de ble drept, Kampene i Öst hadde jo
gått for seg'i et slikt fentastisk tempo at man næsten-ikke
hadde-hatt tid til å få noe virkelig inntrykk men det som
altsåhadde virket mest på hem var synet av alle de vakre
hestene som dbde. Det gjorde sågar sttirre inntrykk enn om
rUsserne ble drept. Det var disse skrikene som hestene utstöter
når de blir truffet og såret som hadde prentet seg inn i hem.
Dette begrunnet_hen med at hesten er et meget-klokt dyr som
forstår faren og for å visc hved han mente trakk han en paralell
med kun som fortsatte å gresse midt i mellom granatregn og
bombeeksplosjoner fra begge sider, Det var for begges vedkommende
et spörsmål om tiipe:ssingsevne og det samme gjeldt for
mcnneskenc, Også de kan'tilpasse seg til•krigen.

Videre fortalte han om et besök hen hedde avlagt i en
tidligere russisk fe:(Igeleir i (?Lemberg) hvor han hadde sett
det wSrste som kunne tenkes v barbari. (Her hadde intervjueren
store vanskeligheter med. å få lokket ut PV Hartmann alle de
deilige detaljer, men de kom da etter mange krokinger). Hen
fortalte etdet ikke ver mulis å =me seg leiren og fengslet
uten å ha gesSmaske på for stanken Ver aldeles forferdelig. Selv
i flere timer etterpå gikk han med, virkningen av dette besöket.

Dc fleste ofrene ver ukrainere mon der var også
krigsfenger så som tyske flygere som var nedskutt. De var så
ille tilredt at detever umulig fOr menges vedkommende å avgjöre
om bolsjevikkerne hadde giddet å skyte dem eller ikke. Et sted
f:ndt nOe som lignet et par hansker oppspikret på en vegg. Ved
mermere undersökelse viste det Seg å vre inntörket hud og
dot viste seg videre et dc russiske bödlor hadde hatt for vane
å stikke fangenes hendex ned i kokende venn og etterpå vrenge
huden ev. På menge av likene ver örene skåret av og tungen slitt
ut eller bynene stukket ut. Alle disse likene lå ute i åpen mark
og råtnet og dessuten blendet der seg inn stanken av elle de
som hadde brendt inne'i fengslet da kommiswene stakk fyr på

. dette för de römto.
Men, sa han, ukreinerne forstod å ta hevn og dc gjorde

.det likeså rfinert.som de bolsjevikkiske kommisarer og deres
jdiske mngivere. De av -dem som var så heldige å falle i hendene
på-de tyskesoldater för ukrainerne fandt dem kunne prise seg
lykkelige. Alt'hadde i det.hele tatt Irert så forferdelig at det
umulig•kunne beskrives.

Nu vaX det imidlertid horlighet å glede der hvor de
tyske sOldeter mrobret byene. Der fikk böndene sino egne jord—
lapper os det ble åpnet forretninger hvor befolkningen kunne få
kjöpt klær og mat, noe de ikke hadde kunnet fr.

Ti]mlutt ble han spurt:om hemmeligheten med de tyske
scire og til det svrte han nt det ligger i det faktum at den
tyske nasjon cr en semlet nasjon som steler på sin förer. Russland
kunne ha imxt en ferlig fiende hvis det hadde hatt ledere.
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200.000 kroner til Nas'onlhjelpen.

O.R. 11.15,
Ordförer Fritz Jensen i Oslo har bevilut 200.000

kroner til Ilasjonalhjelpen.

280.000 tonn korn til Statens Kornforretifin i Hadeldnd,

O.R. 11.15.
Fra Brandbu Meldes at Statens Kornforretning ±r kjöpt

opp 280.000 tonn korn i Hadcland.

A.T.  stevnct På Bislet idag. 


O.R. 21.00.
A.T. hadde idag idrettstcvne  pci Bislet i anledning av

det store A.T. stcvnet som pgår i Oslo i disse dagor. Det
ble opprÅdd meget gode resultater og konkurrmsene kan bre
betegnes som vellykkede. Blandt de ti1sted~ende merket man
seg "minister" St.mg og ..T.'s sjef.

P. den storc A.T. fest som ble holdt i Colloseum ikveld
var det fullt hus og festen var mcgct vellykket, "gencra1"
Fröhlich - Hansen var tilstedc og dessuten far flerc fram -
stendc tyske gjester der. VelkomsttJlen ble holdt av disrikts-
sjef Gran.

N.S. Ungdomsgruppe holder•möte i Drammen. 


Trammens N.S. Ungdomsgruppc holdt idag mdte i Lier Ungdomslokale.
Det ble holdt taler av ungdonsleder Vang - Knudsen og la,c'fdrer
Von Krogh'm. f.

N.S. Politi ru pe i Stavan er holder möte,

N.S. Politigruppe hax holdt mdte i Stavanger. Ca 100 politimenn
var tilstede.

Et Landbruksråd be nner sin virksomhet,

Oppland Fylkes nye landbruksråd overtar mandag sin
funksjon som landbrukets ledende orgdnisasjon i Oppland Fylke.

Verden o Vi,

I verden og vi var det et foredrag om hvordan'de russiske
bönder ettersom tyskerne trenger fram gråver fram sine kirke-
skatter som de har hatt liggende bortgjemt ,sj,den bolsjevikkerne
overtok styret. Han fortalte hvordan religionsdyrkelsen dukker
fram i de tyske soldaters'fotspor.
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Fisker,imeldinger,

O.R. 12.15,
Fra Haugesund og lesund er det intet åaile1de-om silde-

fisket. Til Bergen er det kommet inn 1000- skjepper. mysse tatt
for det meste.i Målöydistriktet.

Fra Uthaug telefoneres at i Skrafjord er det tatt 200
hl. småsild. Fllers er det intet å molde. Det har ikke  vwt
noe garnfiske.

Fra Tromsb meldes at det ï Uka som endte den 18deeokt.
har det vwt Iitt .drivgarnfiske. Best har det vwt jaMalangen --
fjorden. Til Tromsö by kom det mandag inn 1200: hl.

Makrellfisket er nu praktisk'talt slutt. I uka som
- endte llte oktober var det tålig bra men i sistc uka er det
bare oppfisket 500 kilo.

Landbruksmoldinger. 


O.R. 12.20.
Interessen for saueskuene rundt omkring i distriktene

cr meget stor og det deltar mange saueholdere. Til utstillingen
i Larvik som ska]. ho/des den 29de okt. er det sledcs anmeldt
over 100 dyr og dct må betraktcs som meget stort antall når
man tenkr på at dette er det 2örste skue i sitt slags der.

_rets hestemarked i Bergen ble holdt igår men det var
praktisk talt ikke en eneste hest å se. Og det er ikke så rart.
Eierne får solgt hestene sine så lett andre steder at det lönner

-seg ikke 4 drad dcm med seg til Bergen.

TilfUrselen av kjött til Oslo Kjötthall holder seg
st-dig bra. I L5pet av dex aiste fem dager er det kommet inn
946 nauteslakt. Sau og lam kommer nok opp imot siste ukes
tilförsel som da var på 2500 dyr. Det cr ,lleredc kommet
ca 2400 dyr og flerc ventes. Antallet av spekalv er noc lignende-
og litt mindre er det av gjökalv.

Grönnsakmarkedet er som helhet betraktet dårlig. Dct er
framdeles bra med hodekål og grönnkål mens det er knapt av
gulrot og rödbetcr.

Jamnere,er det med frukt, men det cr framdeles stort
behov.

N tt fra Danmarl.

O.R. 11.15.
Det danske utenriksdepartement bekrefter at det föres

forhandlinger med den argentinske regjering om salg av fire
danske skip som for tiden liggcr opplagt i argentinske havner.

Fra Kjöpenhavn meldes Pt britiske fly igårnatt slapp
ned bomber enkelte steder i Jylland og Fyen. Bombene faldt
imidlertid for det meste på åpen mrk og gjorde liten eller ingen
skade.
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N tt fra Danmark. Fortsatt.

D.R. 11.30.
Det Danske Röde Kors har i samsvar med utenriksdeparte—

mentet utsendt et opprop om å samle sammen gaver for for —
sendelse til död1idende danske som befinner seg i Fankrike og
Belgia.

Landbruksdepartemohtet hnr stillet til dispoSisjon
10.000 kroner til politimestre og politibotjentor rundt omkring
i landet, som har gjort seg fortjent ved å bidra til at jekt—
bestemmelsene er blitt overholdt.

N tt fra Sveri e.

S.R. 22.00.
De store mörkeleggings og luftverns5velser i Gbiteborg

begynte idag. Man antar at omkring 6000 personer cr med i
det sivile luftvcrn. En dansk delegasjon var tilstcdo for

studere övelsenc.

TelLgrafstyret har forest å utstede evgiftsfrio
radioapparatlisencer til syke og ;amle. Det er også under
utabbeide1se et forslag som GIT" ut på å skaffe disse mennesker
grctis radiopp?,rater.

Frivillig A1f H. M. Engström er fnllt ved Östfronten
heter det i on melding til Stockholm.

Værmeldingor:

S.R. 22.15.
Vestkusten: Moderat, sencre tiltegende vind. Noe rogn.
73=FTTE1Iende temperatur.
Södra og Norcta Norrlands2jelltrakter:

vind, noo sne. Temper-,tur noen

bo'redor under null.
Vestkustens Ytre strök; God til frisk sonere tiltegonde bris.

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

Radiosendin er lörda 25. oktober 1941, Fortroli .

tt fra Nor e.

O.R. 06.30.
Den lste november vil det tyske i Oslo oppföre endel

baletter til musikk av Schubert, Weber, Liszt, Grieg, De Fal1a,
Dvorak og (?Beyer).

O.R. 06.45.
Hansa Bryggeriet i Bergen har gitt 100.000 kroner til

bryggeriets arbeidere og funksjonwer i anledningen bryggeriets
50 års jubileum. Jubileet vil ikke bli feiret.

Horten fruktpreserveringsfabrikk har iår presset 30.000
kg, epler og 8000 kg.

F-dio 19,0. 13 ru3sisk.
ilyheter m ddeler _zt ledE,Ten for Norges tekniske

Höyskole, professor Hoff har trått tilbake som en protest
mot quislingenes opptreden overfor Studentersamfundet i Trondheiz.

"Dagens Nyheter" meddeler videre at etter ordre fra de
tyske myndigheter har de nye quislingske ledere i Fagorganisa-
sjonen i Norge satt igang kurser i tysk for de norske arbeidere.
Alle arbeidere er tvunget til å delta. De fleste arbeidere
boykotter dog disse kurser

tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
En geologisk ekspedisjon har oppdaget kopperforekomster

i Vesterbotten provinsen. Kopper og manganforekomster er også
oppdaget i Norrbotten.

De svenske tdmmerforhandlinger er nå avsluttet med en
overenskomst som omfatter 20.000 mann direkte og indirekte 40.000
mann. Blandt forslagene var et om lbnnsforhöyelse og at fgx
overenskomsten skal vare til lste oktobex 1943.

tt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Den islandkkk minister i Stockholm, V. Finson ankom idag

til Kjöpenhavn for å delta i endel forhandlinger. Han vil bli i
Kjöpenhavn i noen dager.

Foreningen Norden vil iår som-tidligere utveksle professorer
mellom Sverige og Danmark.

Forsyningsdepartementet meddeler at importoverenskomsten
med Tyskland vil bli forlenget noen måneder.

tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
Det svenske Te1egrambyrå meddeler at igårkveld ble det finske
skip "Agnes" angrepet med maskingewarild av russiske fartöyer.
En 17 års gammel messegutt ble drept og kokken ble såret. Skipet
ble ikke skadet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lunde: "AksenRoM Berlin  forleng.et til 


Den 15. Okt. holdt "minister' Lunde en tale i Berlin
om den "Den nasjonale revolusjon i Nordent: Han sa blånt annet:

Den gamle nordiske tanke om et nordisk forbund i et
germansk forbund i Europa kan bare gjennomf5res hvis den en-
kelte oppgir noe av den personlige frihet han var vant til 4
ha i det gamle demokratiske System.

Den nasjonale politikk i,Norge i dag viser at Norge er
xede til å gå denne vei. Aksen Rom - Berlin er blitt for-
lenget til Oslo.

'KbUt Hamsun har meldt seo. inn i Det n e Euro as forfatterforbund.

0,R.15.00.
Knut Hamsun har meldt seg inn i "Det nye Europas forfat-

terforbund" som er blitt stiftet i Weimar.

Kongressfruene hjemme igjen. 


O.R.13.00.
Fruene Olga Bjoner og Jphanne Martin, henholdsvis N.S.K.'

leder og landsleder for Kvinnehirden, er kommet tilbake fra
den store kvinnekongressen i Berlin.

Fru Bjpner uttaler at turen har vært uhyre intoressant og
rik på.opplevelser.

Begge fruene understreker det store arbeid som de tyske
kvinner har utrettet på det sosiale område, og den store betyd-
ning denne kongressen har.

Radioapparater i Pursgrund.

O.R.21.00.
Politiet i Porsgrund har beslaglagt to radioapparater

under en rassia i byen. Undersökelser er satt igang for 4
bringe på det rene dm de har vært brukt siden forbudet trådte
i kraft. . Seken er-overlatt Det tyske sikkerhetspoliti, og en
srrestaajon er foretatt..

Arbeidst'enestens store mönstrin å Bislet i da

O.R.2L00.
Arbeidstjenestens stpre Wnstring i Oslo beynte på Bis-

let klokka 13.00 i dag. På tribunen så man blant andre Quisling
og,"minister" Stang.

"GenereI" Fröliph Hansen inspiserte troppene og önsket
velkommen, og ga så ordet.til "minister" Stang som holdt en
mandig tals.
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Spkelsesflyene over Nord-Norpe.

O.R.18.25.
Hallomannen fortalte fbrst at alle sikkert husket sp3kel-

sesflyene som kom inn over Nord-Norge hver vinter for noen år
siden. ka1le dem s3keloesfly er imidlertid ikke riktig.
Deb ex nemlig den betegnelsen som ble gitt dem av et uansv..r-
lig samfunn. F nt:sifostere ble de også kalt.

Men i kveld skulle lytterne få höre sannheten om disse
flyene av en m'ann som h2Idde tatt opp omf ttende undersökelser
på egen hånd.

Mannen Var journlist Feiring.

Han begynte med å fortelle at i de åra dT disse flyene
flöy over.Nord,7Norge - altså i årt.. fra 1933 til så sent.som

journalist latteXliggjort i Oslo. Han ble like-,
stilt i gapestokken fordi han våget å påstå at disse

flyene_som kam. igjen vinter etter vinter, ikke vJ.r fntasifost-
re men virkelge fly.- Denne journalisten Var «undertegnede.

Etter at det hadde vist seg de ansvarlige statsmakter
ikke amfattet affæren med noen,interesse, .hadde .Feiring gått
i gang med undersökelser på egen hånd. De-thadde han vært i
stand til takket v2ere Tidens Tegn. Han ville samtidig minne
om at T.T. den gang var den avisen som stod NS i=med;t,,
es at det_dergor ikke er noe rart.at så mange av T.T.s jour-
nalister nå er komMet. med i N.S.

Også når det angikk disse nattlige flytoktene-inn over
norsk område , viste det gamle system at det ikke forstod noen
ting. Det forstod iallfall ikke hva det var som foregikk i og
med disse flybesökene.

Av de fleste mennesker ble affæren karakterisert som
produkter av fo1kefantasien. Menylet, var noen som ikke kunne
slå seg til ro med denne forklaring. 'Av dibse nevnte Feiring
6. divisjon under general Erichsen. Også i Svexige var det
neen offiserer som så på tingenemed alvor. . •

jul 1933 hadde Feiring sammen med en del andre -
visstnok'også svensker - omanisort et eget ,etterretnings-
vesen langs den ruta som flyene plcideA, komme. En •gang var
de til og med så heldige at de kunne fölge et fly helt fra
Botnhavet til lang t inn i Sverige. Farten ble beregnet til
150 km: i timen.

For Feiring ble det tidlig klart at disse.flytoktene måt-
te ha en politisk,og mil.itr bakgrUnn. •Han fortsatte derfor
å arbeide.medsaken, agkom til den arbeidshypotese at flyene
Måtte vm'e russiske, noe som senere ble stadfestet. Litt etter-
.hvert begynte man hemlig å. motta raporter fra .forskjellige
-atedet langs kist'en, og:de fleste av dem var av en slik art
at de måtte gOdtas. Både fly og lyssignaler var bl“t sett.

(Fortsatt).
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SNkelsesflyene . . (fortsatt),

Dessuten var det en ting til som leiring hadde konsta-
tert. Disse'flygetoktene begynte umidelbart etter at Hitler
hadde overtatt makten i Tyskland.

Et tredje moment som ikke måtte oversees var alle de
befestningsverker som russerne hade bygget i Nord-Russland.
De hadde således bygget store moderne flyplasser langt der
oppe i nord. Ytterligere bevis har man fått i disse dager
idet finnene under sin framrykning har kommet over Mange av
dem. Ingen kan deffor være i tvil om at Sovjet aktet å gå

'til angrep. Alt dette var ikke planlagt og bygget-bare mcd
forsvar for 3ye..

Man kan så spörre hva som_var flytoktenes hensikt, Her
Sir radiosignalene lösningen. JJe ble nemlig avlyttet. Flyene
hadde til oppgave å slå ned på en fiende som befant seg enten
i Nprge eller. utenfor Norskekysten. Det gikk tydelig fram
av ,radiOsignaldne. Nodn Ily.hadde også til opgave å land-
eette tropper i'de og de bestemte distrikter. Og utenfor
Norskekysten lå det ofte også Sovjet-skip som hadde forbindel-
se med flyene. Alt dette var ct ledd i 3velsene.

De arbeidshypoteder som jeg hadde stilt opp slo etter
hvert godt til. Det- gjaldt tiL slutt bare å skuffe beviser
som kunne overbevise selv den blindeste.- Og her var-.Tidens

egn hjelpsom igjen. Det hjalp til å få tak på ingeni5r
Eilersen og å få opp to radiopeilingsapparater fra Mbenhavn.
Ing, Eilersen var radioekspert. Så ble peilinger satt i gang.
De peilingsresultater som kom fra Nord-Norge, bekreftet igjen
Feirings arbeidshypoteser. Til slutt kbm man så langt at man
kunne.tegne opp kart aver flyrutene og flybasene i Nord-liussland.
Et aVgjörende bevis var en-russisk militmrbok som Feiring fikk
tak i. Don stemte fullstendig med de avlyttede resultater.

På dette tidspunkt ble alt dette materialet utlånt til
Generalstabsjefen. Feiring vet at generalstaben utförte sitt
undersökelsesarbeid både å en intereseert og fortjenstfull
måte. Den hadde de besie hensikter og de strste önsker om
komme til bunns,.i saken. Den store böygen ble igjen politiker-
ne. Og for politikerne måtto de militære fagfolk böye kne.
Disse politikere ville ikke forstå at det var sovjet-russiske
fly som flöy inn over Nord-Skandinavia.

Og så ddde det hele bort 4 • .

wVerden og vi": Den militære ukcoversikt.,

Ukeoversikten var en påvisning av hvor dårlig krigen g-år
for England 9  og hvor Wrk framtida ser ut for engelskmennene.

• En fikk inntrykk av at det for dyeblikket scr enda mörkere og
tristere ut for engelskmennene enn for russcrne.

Bevisene var (£or det meste hentet fra den engelske
kringkster.
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Av1ssamskipnaden fo- raukoller

Vestfoll holdt möte i Itirsborg i gr. Styret fikk
fullmakt til å gjre framlegg på tykestinL'et ow enkelte for-
bedringer i avlsnetodeie.

200 000 mål_skog_iBamble,

O.R.18.00.
Etter oppfordring fra Riksgartnerstyret er det holdt skog-

befaring i Bamb1e. Det viste seg Et det er 2t)0 000 mli skog
i distriktet.

For få generatorbiler i t5211a2..d.

O.R.18.00.
Transportutvalet i Oppland har sendt runklskriv til kom-

munene med oppfordri-.g om å gi 1.13re tillatelse] til genera-
tordrevne kjöretby T. veiene i (qpland. Det er mange flere
generatorer i fylket enn gitto

Sportsnyheter. 


Det norske represenlasjonslEL, i

spilte i clJÅ; en kam.i) mot et lag fra Wehrmacht på Ullevål
Stadion. Det var mellom 5 og MO tilskuere på tribunene, og
kampen Var hele 4iden meg3t speiliende. Etter förste omgang
ledet tyskerne ued 1 - 0, men i anen omgang scoret Represen-
tasjonslaget tr ,3ganger cg gikk fa banen som seierherre med
3 mot mål.

Representasjonslag3t skal nå til Tyskland.
(Stcrm Wrlie i "Aktuelt").

Nytt fra Sverige. 


O.R.21.00.
Siden'krigen br3t u; har Svefige tapt 270 000 br. r. tonn

handelstonnage. Men av disse er alt 140 000 tonn erståttet.
Videre har de svenske v3rfter liggen('.e bestillinger på til-
sammen 325 000 br. r. t)nn. Disse ekal leveres i löpet av
to

S.R.19.00.
På grunn av snödr3v har dot i helga vært vanskeligheter

med togtrafikkne Syd-.1verige. FIere tog er blitt atskillig
forsinket.
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N tt fra Danmark.

D.R.20.50.
"De danske hjems uke" ble i dag innledet i Köbenhavn.

Kongeparet og ',Tronprinsen var tilstede og ble hjertelig
hyldet av de 20 000 tilstede=ende.

D.R.20.50.
Priskontrollrådet vil i morgen offentliggjöre en ny

prisordning for sement. I det vesentlige kommer den til å
bli lik den gamle.

Værmelding.  

S.R.22.10.

Vestkusten og
WInernområdet

Hele Norrlands
fjelltrakter

Frisk byget vind.
For det mest;e oppholdsvmr.
Hastig fallende temperatur.

Moderat vind.
,Enkelte snöbyger.
Uforandret temperatur.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.F.C.'s-ly.ttetjeneste)

l'adiosendinger söndag  26. okt. 1941. Fortrolig.

Den store urettferdighet.

Tale av Erling B_,I1rnson.

0.R.16.00.
Taleren begynte med å uttrykke sin overraskelse over at

det fremdelea fins fOlk i Norge som tror at det-var Tyskland
som krenket Norges nöytralitet. De kulturelle bond mellom
Norge og Tyskland har alltid vart sterkere enn mellom Norge og
Storbritannia. Det var ikke Tyskland som krenket -7.0rges nJy-
tralitet, men England, det landet som Norge alltid har stolt

på. Som eksempel nevnte taleren den nerske handelsflåte som
gikk inn i britisk tjeneste i den forrige krigen.

Her appellerte Bjjrnson til den norske befolkning og bad
• dem slutte med å hate tyskerne, og å bli•klar over den feil
man begikk da man trodde på England. De eneste folk i Norge
som virkelig har årsak til å.hate, er medlemmene av .Nasjonal
Samling. Hvis Norge skulle miste sin uavhengighet og bli et

protektorat, ville skylden ligge hos dem som lytter på. London.

Den förste krenkelse av norsk nöytralitet var Altmark-
affren som ble behandlet i Stortinget den 19. februar 1940.

Taleren ga en oversiktOverAltmark-saken
og siterte Kohta redegjdrelse. (Sitatet var et endefram sitat
og inneholdt ikke noe an,grep på Koht.)

På den tiden var hele landet enige om at det Var England
som hadde krenket Noreges njytralitet. Men da det,nå er mange ,
mennesker som har forandret mening,.ex det ikke noe• å undre seg
over at de blir kalt "jjssinger".

I et hemmelig mjte i Stortinget den 8. april opplyste uten-

riksministeren att>,egjeringen hadde mottatt en note fra Den
engelske regjering som meddelte at den ikke anså Den norske
regjering for å v'ere i en slik stilling at den kunne ta strengt
nöytrale beslutninger.

Den tredje krenkelse ble begått da de allierte regjeringer

i en ny note eldtcat de hadde,lagt miner i norske territorial-
vann. Den norske regjering sendte en meningslös protest som
glattet over krenkelsen., men ikke et skudd ble avfyrt. Hvis

Don tyske.regjering hadde w3rt istand til å stole på en norske
regjering og det norske folk, ville tyskerne aldri ha okkupert
lorge. Men tyskerne var fullstendig klare over de alliertes
planer og,Den nerske-regjerings upålitelighet og de .ene og
alene kom den allierte aksjon i forkjöpet. Som et bevis på
de britiske nensikter siterte Bjdrnson ChaMberlains ord av
annen mai 1940 om at et ekspedisjonskorpsevar blitt holdt
ferdig til å okkupere norske kystdistrikter. Taleren ba 4et
norske folk å vre Vidkun'Quisling -'Skknemlig .da han reddet
dem og deres land. •

Til slutt talte Björnson om den urettftrdigheten som
de norske bjnder hadde veert =att-for.eHan behandlet den
gamle odelslov, og klaget'over at Arbeiderpartiet og Venstre-
partiet hadde negligert de norske bjnder. Han fortalte at
on bonde fra Sigdal nylig ga kr. 5000,- til Den norske legion,
hvilket Viser at b3ndene tar del i grunnlegge1sen av det nye
Norge. (Fortsatt).
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211Inson . . . (fortsatt),

Hån henstilte til alle b5nder å slutte opp om Nasjonal
Samling, og ba Norges ungdom om å gå dnn i Legionen.-. Björn
son sluttet sin tale med ordene: "Med Vidkun Quisling og
Nasjonal -Samling."

Nytt fra Norge. 


S.R.12.40,
Gdteborgrettens eksekutivkommite er blitt bedt om å be-

slaglegge ti norske skip.som har ligget G5teborgs havn siden
Yorge ble okkupert. Havneavgiften belöper seg til heni-
mot kr. 100 000 000,-, Da det fryktes at kapteinene akter

reise til en utenlandsk havn, er retten blitt bedt om å
for ta. en midlertidig beslgleggelse av skipene. Avgjörelse
i saken ventes å bli tatt imorgen.

Nytt fra Sverige.

D.R.11.30.
'Xoppermalmforekomster er funnet i VSsterbotten len i

Sverige.

D.R.11.50.
En banquet ble' holdt i K5benhavn  i går  kveld til ære for

den svenske minister i Kbbenhavn som skal forlate sin stil-
ling. Mange svenske diplomater i Danmark og mange medlemmer
av den:svenske koloni var tilstede, (Danske eller tyske rep-
resentanter ble ikke n@vnt), Den svenske.minister sa i en
tale at han var bedrdvet over å forlate Danmark og foreslo en
skål for et fritt, sterkt Og lykkelig DanMark.,

D.R.18.00.
Den svenske tekstilindustri og Detsvenske koperative

forbund•skal-bygge en cellullfabrikk for å imötekomme Sveriges
3kende behov gv cellull. Fabrikken vil koste kr., 12 000 000,-,
Fabrikkens årlige produksjon blir 7 500 tonn.

Lahti Radio 10.50 på finsk, ,
•: 30 svenske sirkelsagoperatbrer reiste.til Finnland i går.

De.hadde mcd- seg seks sirkelsager som skal instaleres i de-
mest bdelagte deler av Kurelen. Tyve menn til skal reise
neste uke, og de skal ha mcd seg fire sager. Utgiftene dek-
kes av finske landbruksorganisaajoner. Tyve utdannede trak-
tormekanikere er tidligere sendt til Finnland. De arbeider
nå i tre verksteder som er helt utstyrt av Sverige.

Lahti Radio.
I elgjaktensepongen i Sverige i år er 15 000 elger blitt

drept sammenlignet9 oopi fjor. Pixe personer mistet livet
under elgjakten i år.

2.
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Nytt fra Danmark.

Bremen Radio.
En film som viser de tyske tropper og deres alliertes

ödeleggelseskamp mot kommunisnem skal vises fram i Köbenhavn
nes-te uke. Filmen er et autenJisk krigsdokument.

D.R.18.00. har
Handelsdepartementet utstedt forskrifter angående betal-

ing av frakt pa utenlandåke skip. Betalinger av danske entre-
penörer som bor i Danmark for frakt på skip som tilhörer land
med hvilke Danmark har gjort clearing avtaler skal i framtiden
gjöres gjennoM'N4jonalbankens clearing system.

Lahti Radio.
De to fly som er gitt til Det finske riJde kors, vil bli

flöyet til /'innland mandag morgen. Den finske sendemann i
K3benhavn og hans frue blir passagerene. Dessuten blir
Helmer Torsting med. Han skal overrekke flyene på vegne
av Det danske röde kors.

vvvv  VVVVV vvvvv
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En nordmann forteller om "Parediset" i Russland.

O.R. 18.50.
En nordmann ( hörtes ut for å vmre en eldre mann)

som hadle v"2rt j. Russland i 16 år fortalte i et intervju om
forholdene i Russland mens han var der, Det han kom med var
ikke noe som kunne betegnes som nytt. Stort sett var han ad-
skillig mere moderat i sine uttalelser enn flere åom har
fortalt om Russland fbr ham. Hans navn var Gabriel Rude og
han hadde så vidt kunne skjnes hatt både kone og barn der
borte. Det som han syntes var værst ver hvor dårlig barne
hadde det i Sovjetrussland. Selv hans egne barn som hadde det
forholdsvis bra hadde fått tuberkulose, men takket  . 1,rt de
gode forhold de kom under hjemme i Norge ble de allesammen
friske igjen. Så vidt kunne oppfatteshadde han med sin familie
vendt tilbake i 1932.

Aktuelt. Hver erson sitt rke. Skues illerinnen.

O.R. 18.15.
I Aktuelt idag var det et intervju med skuespillerinne

fru Peters i et filmstudio. Hun fortelte litt om sitt yrke
som skuespillerinne og hvordan det var å arbeidel ssrlig på
scenen, Tilstede ver ogs Bjarne Amdahl men han ble ikke inter-
vjuet. Det var ikke noe som helst politisk innsleg i intervjuet.

Verden & Vi.

O.R. 18.20,
V & V var det et kåseri om den amerikenske professor

Brick og en artikkel han skrev i et amerikansk magasin for en
tid siden. Artikkelen handlet om den ovexenskomst som ble inngått
mellom USA på den ene side og den danske ambessadör Kaufmann
på den andre side om forsvaret av Grninlandog prof. Brick skrev
i denne artikkel at overenskomsten ikke kunne betraktes som
gyldig all den stund den danske regjering haddc protestert mot
den og kalåt hr. Kaufmann tilbake. Kaufmann hadde huidlet stikk
imot sin regjerings önske og alld ens tund USA har sin utenriks-
representasjon hos den danske regjering bett5d det det samme som
at den danske regjering blir anerkjendt av USA.

Fritz Jensen h'emme fra T skland.

O.R, 11.15.
OrdfiSrer Fritz Jensen i Oslo er nå kommet Ifljem etter

ens tudiereise i T,skland. Han hadde-mange interessante ting å
berette om denne begivenhetsrike tur. et intervju med "Fritt
Folk" uttalte hen rt det som gjorde det sterkeste inntrykk på
hEm ver den kampånd og den enighet som besUeler det tyske folk
og sist men ikke minst fiele folkets ubegrensete tillit til der
Fuhrer.

Aften osten om situas'onen i st.

O.E. 11.15. ,
"Aftenposten". skriver om Timosjenkos fall at både han

og Vorosjilov ,har måttet tömme nederlegets bitre beger, Forsveret
har sviktet på alle pUnkter slik at hele systemet må gjennomgå
fullstendige forandringer.



tt StudentersamfuRdW6: rP i.TrOndheiM,-

O.R. 11.15,
Det nyc styret 1 Studentersamf:undot.i Trondheim'over-

tok 1ördag sin stilling ved en orikel h3ytide1ighot: Fylkesförer
OddstÅd holdt en tzle og uttalte at Studentersamfundet fra nu
skal ledes i Nasjonalsocia1ismcns ånd. Det ble ogsg holdt en
ta1e av den nyc formannen i styret, politifullmektig Lindhcim.

T sk b kutstillin i 'crpcn,

O.R.
. Den'tyske bokutstilling ±I i Beren ble åpnet 2.5rdag.

Det':ble holdt 'ningstale av formanner ï Norsk Forlegger -
.forenng, Hans Jakobsen...

Ro aland.får fors:3kestes on for saucavl..-

O.R. 18.00.
Fra Stavanger meldes at."minister" Fretheim har bttalt

at Rogaland Tylke skal'få'saueavlsgården Hedne som'forsöks-
stasjon for saueavl. Fylket skal også få en yeterinær noe som
lenge hE,r vært på sZ5knads1isten.

Landbruksråd for Vestfold F lke.

OÆ. 18,00.
Det cr nå oppnevnt lendbruksråd for Vestfold fylke til

å ovorte landbruksledelsen tter det gamle landbruksstyre-der.
Rådet skal begynne sin virksomhet den lste november.lormannen
i rådet er bonde Andreas,Gundestö.

Smån tt fra Nor e,

O.R. 18.00.
Det er nå 454 gcneratorbiIer i Vestfold fylke.

Formannen Vesfold Jeger & Fiskcrforening, Odd Gleditsch
som iår alleredc nar skutt flcre elg uttaler at det ser riktig
bra ut for elgjPkten iår.

Fre Bjrkelangen meldes at Bjrknes skole igår arrangerte
ct stort skoleidrettstevne. Det ble oppnådd meget gode resultater.
Förste ksjé i den oppsatte vandrepoka1-gikk til Björkrics Skole.

Sjefen for justisdopartementet" har konstituert advokat
Sverre Hollikson som justitsiarius ved Oslo Byrett.

. O.R. haddc iddg'en av sine såkalte sketsjer hvor
våre gamle venner "Rotsohild" & Co opptrådte. Sketsjen. Var i
h45yes-te grad flåsete og uten noe peint.
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tt fra Danmark.

O.R.
Det danske Röde Kors har sk.jenket to ambulanscfly til

Finn15nd. Flyene ble •1byet dit idag.

tt fra.veri o.

S.R. 19.00.
Et tysk bombefly har på grunn av maskinskade måttet

nU1ande på flyveplassen utenfor Malmb. Besetningen ble tatt
forvaring av de svenske mllitmuyndigheter.

To Gottlandsfiskere som lördag dro ut i en 1iten båt
cr ennå ikke vendt tilbake. Det er sendt ut ettersöknings-
parti etter dem men man har cnnu ikke funnet noe spor etter dem.
Man frykter for at de er omkommet i det hårde vg5ret som har
rest langs Gottlandskysten i de siste dager.

Livsmedelkommisjonen har framsatt et forslag som går ut
organisere innsamling i Stockholm av mPtrester og evfall til

kreaturfor.

Oppgående tog på Vestkustbanen har kollidert med en
lastebil i =hcten av Varberg. Lastebilsjauf3ren ble drept på
stedet.

St.utens Håndverksinstitutt ble idag innviet av Kongen.

O.R. 11.15.
En li4An sovjetrussiskmotorbåt er kommet inn til

Sverige nord for Gottland med tre sovjetrussiske
personerombord.

O.R. 21.00.
.Stoekholms politi fortsetter arrestasjonerne i den

såkaltenderssonsak. Det er dessuten kommet 1A, spor etter en
ny p.torga.

S.R. 19.15.
VestkUsten: 

med stigende temperitur.

torrlands P'elltrakter: Sva.k vind. Mest oppholdsvær.
ff igs igende emperatur,

tt fra Finnland.

O.R. 21.00.
Det imperialistiske bolsjevikk -'Russ1an cr uten tvil

Europas crkefiende nummer 1. sier FinnIands president Ryti i
ett intervju med en belsgisk korrespondent og ti1fbyer at denne
fiende må .t5delegges hvis det sk2,1 bli en varig fred. Finnland
kjemper for sitt M.v og sin cksistens og vi tror at den dag vil
snart komme da hele Europn vil yde Tyskland en verdig aner -

kjennelse for hvad det har gjort for å knekke Sovjetsamveldet.

3.
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N tt fra Finnland. Fortsatt,

O.R. 21.00:
Den unge finske Wtes innsats for ..uropa vil fullt

ut bli anerkjendt nr den finsko historie skal skrives etter
denne krigen, •skriver den svenske avis "Aftohbladet".

O.R. 11,15,
I tidcn 23de — 25de oktober ble det'fbrt forhandlinger

mellom den finske regjering og den tyske.regjering om en ordning
om varebytte mellom de to land,

.n. 18.00.
Finske bombefly har igjen vrt p. vingene. De hPr

vært =1ig nktiv overfor russisk skipsfart Onege og bombet
torpedoVåter og,prammer og opprAdd fulltreffere. 2 russiske
f1y er skutt ned av finske jagerfly.

vvvvv VVVVV vvvvy
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Nytt fra Norge. 


OgR. l9,00.
PA VEI MOT FRAMTIDEN. EN NASJONAL TIME. Utsendingen
begynte med en musikolsk innledning hvoretter dr. Eivind 1\Ahle
kom med en introduksjonstale i hvilken han sa at kringkastingen
för i stor utstTekning her v9ert bdelagt av marxisme og jöde -
dom.

Han sa videre: "Det er vår mening å kringkaste klore
politiske mål. Den kulturelle side av kringkestinten er like så
viktig som soldatene ved fronten.Kameratskopsfblelsen blandt
soldatene ved fronten kan sammenlignes med fölelsen av komeret-
skap på det kuturelle område blandt dc germtnske folk. I Norge
uttrykker N.S. nordmennencs fölelser og hver nordmann bbr fble
det som en s3re å tilhbre partiet. Disse kringkastinger vil bare
rekke fram til et lite entall av lyttere på grunn av inndrogingen
av redioappar.Åtene mendet er mningen å inprente i våre lyttere
en bedre forståelse av grunnprinsippene for vår livsinnstilling.

Den neste tler ver stertingsmenn Einer Syversen:
"Vi må skaffe oss kunnskap om de strenger som lager livets
symfoni og av hvilke vi 1-erer å formulere våre krav her i livet.
Der, er ct stort ant.ellmennesker som er trett av,libet. Det cr
mange som hrr svek vilje og er rede til å mtt'e trbst. Sprbs-
målet blir do: Hvad er livets ytterste mål? Er det materialistisk
eller åndeljg,? Er det livsmålet å frombringe e± overfladisk
teutonsk framtreden? Vår livsinnstilling cr pvirket nv mange
ting av hvilke gcografisk beliggenhtt ikke er minst viktig.
Det ar ogs", mange ndeiigo fektorcr slik som arvelighet, men
nedervet svekhet kan styrkes ved ntreng disiplin og svokheter
som her gått igjen i generasjoner kan bedres. Det gemle ord
om at treet.ikze faller langt fra staAmen er like scandt, men
ellikevel kan det enkeliJe individ skape sin cgen livssuksess.
Det er seitvfngelig venskeligere.lor slize som lider ,!.71"(7 ned
arvede sykelighetCrh frigjbre seg selv.

Geourufisk beliggenhet og naturlige omgivelser spilIer
ens tor rollo i d:nnelsen'ev de forskjellige syn på livet.
Bnider eern. bee samme land men i forskjellitge distrikt kan he
forskjeilig s:/h. Omgjvcinene '..nfluerer på forskjellige klasser
i samfundet. Individet påvikes ikke bare ev cmgivelsene men
også av andre ting så sou skeelegng, venner og social og bkondmisk
stilling. Disse kan betegnes som unaturli6e på.siirkninger. Nu
for tiden kan man si at mange niennesker mangler fullstendig noen
virkelig og dette ken tilnkrives den plutsclige
forniedrirg nom er skjedd innenfor en generesjon fra cn nasjon
,ev bbnder tl en industrieil nesjon. På det åndelige område hor
vi det evige kjekkel mellom de forskjellige religibse sekter
i tilleg til propegandaen em elle eorter "ismer". Dct er ikke
mere enn netur:_ig at en generesjon som vart gidne til qlt
dette m bli forv4rret. Opplinnelsen av clektrisi1et7 motorer
rrdio etc. her fullstendig revoikasjonert livet og måte skepe
en komplisert og forvirret livsinnstilling.

FOrtsatt.
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På vci mot framtiden. Fortsatt.

Idas cr det vår oppgve å sk.ipe en norsk iivsinntiiiing
som svarer til do n;;,v,2rende foxhold. Den må imidlertidvære
absolutt norsk og gjenspeile den folkesjel som ingen nordmann
kan v3are uten. ödelegge dette mål bctyr undergang under de
nåmende liusforhold. Dc fölgendc tre punkter mrå danne grunn-
laget for den sanne livsinnstilling: Race framfor alt. Dette
danner det abslolutte grunnlag som aldri må neglisjeres. Deretter
arveligheten som leverer fr generasjon tgl generasjon dårlige
og gode kvaliteter. Med en sann livsinnstillins er det dog

• mulig å bekjempe ,rvelige sykeligheter. Tilsist omsivelsene som
danner livssynet. En mann er oppdratt i by eller pa landet og
hans syn cr tilsvarende påvirket. Klima og naturlige strabaser
har osså sine innvirkinger. Dc mindre naturlige påvirkinger
så som skolegang, venner, socialc og iikonomiske forhold etc.
bô ikko tillatcs å vixke på dannelsenRV en manns livsinnstilling.
fordi dc er bare byeblikkelige påvirkninger.

En noldmmns livsinnstilling må me rent nasjonal
os må renses for enhver utenlandsk påvirkning . Folket må for-
bli norsk og,må skille scs cv mcd alt som kan forhindre dette.

Vi k?n danne 2n sann livsinnstilling ellcr vi kan
unnlate gjbre det. Dc som hjelper å skr:pe den er sanne nord-



menn. De kjenner forskjel3cn mellom rett og galt, mullom godt
og undt 1); mellom vordi1lt og verdilbst.

- Den svewke regjering her kaldt tilbake, baron Hamilton
fra  legsjoren o Kj6pehavn og hans sted ;,:Gnevnt Gust2:P. von
Dardol til..sendem= .

fra 1),:nma1'k,

-T?adie l730 pa
. Den danku transportminister Gunnar Larsen•ankom igår

til Han ll tilbyge ti dager dzt i Tyskland hvorav de
to frste Berin for .c_11dr)2e:trafikkinst:Ilasjoner. Deretter
skal han reiso til Ruhr Strssbourg, Ku-J=Iburg,, Munehen-.og
GarMisch - P?.xtenkirchen,

-Pcm personer ble styst forbrendt ved en eksplosjon i
nrheten av Fredrikshavn under baring. 2v n2turgass. To ble att
på sykehus,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Landsorgenisasjonens kommisar i Aust-Agder  trer tilbake

0.. 11.15.
Kommisaren for den f:glir;c landsorganisesjon i Aust-

Agder er trått ti1b_ike etter cget önske. Til ny kemmis-er er ut-
nevnt den tidligere sekret2r, Bård Norh,im, Arenda1.

Odd Fossum t2,1er p et tillitsmannmöte å Moss.

O.R. 11.15.
Den nye "formann i Landorganisasjonen" Odd Fossum talte

forleden på et tillitsmannmte på Moss.
Hen erk1nrte bl.a. at den eneste måte å forsvare ar-

beidernes interesser på y:er ved et intimt semarbeid med N.S.
Han fölte ansvar for Fagorganisasjonen, se hen, og han fölte
også ansver for sitt parti som vnr det statsberende parti idag.

Kun "f3dte nas onel-socielister" inn i N.S. - Gundelech.

O.R. 18.30.
Under overskriften "Et aktuelt politisk problem" bebu-

det Kristen Gundelach ikveld en veldig tilstrdming til N.S.'s
innme1de1seskontorer ettpr at Leniggred, :Toskve og Donetzområ-
det var erobret.

Hen fandt imidlertid at mn.n burdc'huske på de "gamle
ord" mange er kallede, men få Utvalgte.

Han erindret i denne forbinne1se„ om Roehm-aff-eren, og
erklsrte at ikke alle,yr fbåte nasjone1Secielister. Man bur-
dp haller W3re före vhr enn etter sner.

Uvorden skulle man så kunne skillg klinten fra hvoten?
Jo, man kunne k4nne disse strebere og jödiske frimurere på
smartheten deres: på alle intrigenc og dercs 11-ng til bak-
trpper og lumske midler. De var elltid lys.forde uten å gå
åpent fram. De "fikset" sekene, og "jenket" seg fra41. Typen
burdc kjennes så sodt fre'demokretictS tid et men burde V?are
på vakt.

De verste utskudd ey,tYpen sett borte i London og skar
tenner, men det var nok ev dem hjemmc også, på baktreppene.,
Skulle denne type komme inn i samfundet under det tote1itsre

/det system, so; vilde/om muligt bli ende verre,enn det yer for.
Den nutoritere stet var nemlig'bygget på tillit, oppover.som
nedover, og burde derfor vokte seg for å bli befengt. Den
WT.T en idenlistisk stnt, sOm bygget på de gode mekter, og
var derfor ikke så immun overfor usUxnstige påvirkninger.

Når å Leningred, (jskya og Donetzbessenget nå
stod for fell, så narmet men seg feresonen, sluttet Gunde-
lech. Uen måtte de huske på at nlle riktige nordmenn gikk
fryktl3st hovedvpien, og ikke la seg lure.

0 1-,nd får sitt "1-.ndbruksråd".

O.R. 11.15.
. Oppind Fy1kes "Landbruksråd" holdt igår konStituerende

möte på Gjövik. Fylkesmannen var tilstedc.
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HirdM3nstringen_i Oslo 1 og 2 nov.

O.R. 21.00. (Barc Dergen kunne höros).
Som kjendt skl det finne sted en st3rre hirdoppmarsj i.

Oslo 13rdag den 1 .og s3ndag den 2 november. .
Få en pressekonferranse idag ga -stabsjefen Orvard Sether

endel opplysninger om-oppmarsjen.'Wm elk1,3rte bl,a. at det.var
meningen komme sammen for et godt kammortskap.

Stevnet vil åpne lördag morgen med en m:instring på
Frogner 'Stadion. Det vil bli holdt taler av bl.a, Gulbrand
Lunde, og disse vil bli overf3rt av "NorskÆikskrinskasting"
sU.dag formiddag 'kl. 9.15,

Lird,ag kveld vil det så•bli arrangert en kammertsskaps-
fest i Colloseum, og sindag vil hirden avlegge eL til "föreren".
Kl.'13.15 vil de vidcro defilere for ham.

Det er Quisling som har framkstet ideen.til Hirden, opp-
lyste hirdsjefen videre. Den . er en fortsettelse av den gamle
norske hird, og den skal som denne b?,re den norsko kultur os
samtidig v-3re en manifestsjon på -den' nye tid.

De.uniformerte hirdmenn har plikt til å yise god hold-
ning, disiplin og samfundsånd

Stbsjefen meddelote tilslutt at hrm regnet med ct
frmmito på c, 3-4000 hirdmenn fra alle kanter av 1.ndet.
7ette betid dog ikke at det bare var ca.3 a 4000 hirdmenn
Norgc. Mange vilde nok ha kommet, men forholdene hadde gjort
det umUlig.

Omkring Vosterålenssenking.

O.R. 21.00.
Det er nå s12‘,tt fP,st at Hansen Mehamn og mskinist

..?.. var blandt de som akom ved den skjendige senking av
kystruteskipet "Vesterålen".

OÆ 11.15.
På et N.S.-mite i Kirkenes ble dot vedtatt å sende

en protestresolusjon til "fbreren" i anledning "V stellens"
scnking. Fylkesmann Bekeng

Inc,en eket,rtog i bedod-gshelgen. 


O.R. 11.15.
Norges Statsbner meddeler at det ikke vil bli satt

opp noen ckstratog i Deded .gshelgen til tross for
venter sWrre reisetr-,fikk. De ordi=e tog vil imidlertid
bli forsterket.

Norsko representanter å postmjtet i Kbbenhavn. 


O.K. 11.15.
De nordiske lands post- og tcleg=csen holder i

-disse dager mtc i Kibenhavn.
Norge,or representert ved byråsjef Hmlg, trafikk-

sjef Knudtson og en til,
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Oslo r-dio  mellom 18.00 og 19.00. 


O.R.
Oslo radio behmrskes n.mere eller mindre helt av sen-

dingene for de tyske soldater. I kveldsprogrammet idag var det
bare timen.mellom kl, 18.00 og 19.00 som vrr tilegnet de norske
.lyttere. De ble budt fblgendc.

.18.00 til 18.15: Nyheter.
L8.15 til 18,20: "Aktuelt. Om Alkejkt p. Sirlandet.

(indre vellykket).
18.20 til 18.27: "Verden og Fritz Ihlen om den

britiske krigs,:rngst.
(Han hevdet at den britiske offent-
lighet fryktet for de russiske neder-
lag, og var skuffet over  rep-



jeringens pssive holdning. Englenderne
forstod n2 at dc stod alene, og at
tmerika ikkc kunne gjbre noc. De tyske
,vpen vilde igjen bli rettet mot vest.
Fbrst d vilde.det bli fred.•

18.27 til 18.30: "Dagens melodi". Serenatx av
18.30 til 18.40: "Et aktuelt politisk problem" ved

Mristen Gundclach. (Referert tidligere).
18.40 til 18.45: Om dyrking av lik p Ldnning p, Stord.
18.45 til 18.50: Trygve Svendsen leste et utdrag av

Wl:'dimir,(Tsjervvims?) bok: G.F.U.
og kristendommen i-Russln.d. Det ble
opplyst at Hmbro i sin tid hadde
frtt boken ut;itt foran en av sine
valgkmpnjer.

18.50 til 18.57: Bergen sin statue av Johan Nor-
dr,h1 Bruun". (0mhandlet pinene for
anskaffelse av en kopi av Brunn-st-
tuen i Marmorkirken i Kbilenhvn. Den-
nc er under utfbrelse av den danske
billedhugger Wilhelmsen.

18.57 til 19.00: "Jeg tok min nystemte,...".

Mindre ut(Tifter p skattebuds'ettet i Drammen.

O.R. 18.00.
Dr=mcns Tidende opplyscr at det ifjor ble sp'rt inn

130.800 kr. 13 skIttebusjettet i Dr-mmen.
1g BY det sp-,rt

inn 48.000 kr. "rsrken skal v:"3re ncdg-ng i arbeidslisheten.

Fiskerimeldinger. 


O.R. 12.15.
Sildefisket: I 1-Iugesund, lcsund og Molde

forcligger det idag ingen meldinger om dettc fiske. I Ber-
gen meldes .at det er tTtt 400 hl. blandingssild i Masfjor-
den, og til Utl=g telefoncres om et steng p. 500 hl. ved
Stjirnr og. ct lite kast vcd Friya.

Brnkfisket og det ivrige kystfiske: Fiskeforhol-
dene var mindre bra sistc uke, og utbyttet l betydelig un-
der uken fir.
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LTmdbruksmoldinger.

O.R. 12.20.
på potcter til Oslo 11-:r en stund holdt scg

g.nské kn:pp. Oktober brukcr cllers å v..2re den mned i 'ret
som kn oppvisc don störste potettilf3rsel.

	

Dot v ,r cllers 1it.;cfrukt torvet id-g og lInge kber.
tilg2ngenp n-utcslkt or g-tt noe ned i forhold til d?,-

/Yene f3r.

Smnytt fra Norge. 


O.R. 18.00.
Det v?nligo hestemarked i Hillovg ved St-winger hr ir

ikke langt n-.3rh,Itt så stor sökning som tidligcre.

O.R.
Det pl n1 'g c rescrvel,?,ger p potcter i S ndcfjord cr

sikrot

0.h. 18.00.
Intcressen for sue.vl i Rend0,1en cr meget stor opp-

lYser horredsgronomen.til bladet jstlendingen.

O.R. 18.00.:
Herredstyret i Dranged^.1 bch=d1ct ig4r on siknad

disponent Rabb om konsesjon p4 kj3p av On skogciendom p4
50.000 dok›ar.

D.R. 11.30..
•Ant11 bovre har satt rekord i Kandlsdistriktot

Bovrene.•hr sogr g-tt til angrop på selve 1J:2ndal by, feller
trar i 11:ivene og byggex dammor som sencre må sprengos.

N tt frT:i Dan=k.

D.R. 11.30;
Den nye ro=ske gcs=dt ble motttt iformiddg av

kongen.

D.R. 11.30.
Om kort tid vil.Kjbenhavn kommuno innby til en ide-

konkurrnso om Rådhuspl.^.ssen.

S.R. 22.00.
.Vestkyst- og Vnernomr.:. Frisk til stiv bris.

Sne flere stod'er.. Kldt.

Norrl:rnds fjelltr.: L ber til frisk bris.
For det mcstc oppholds=.
K'ldt.

Dot fz',11t ono i Göt:1'nd og p Uppl,,ndskysten
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Radlosondinger tirsda 28

Nytt fr: Sverigo.

S.R. 19.00.
Et hemmclig m3tL ble holdt i riksd-gcn id2z. Imorgon

vil m, n beh,nd1e utenrikspolitiske spörsms1 i et spent m3te.

22.00.
Det tidligere,1osjtskip som 1 ved Skcpps4o1-

mon, tok id2g 1).1 synkc, og cr n, helt under vann.

D.E. 11.30.
Det cr dlnnet en samrboidskommite i Stockholm for

hjolpoarboid i de nordiske land. Hjelpc2rbcidet vil f5rst og
fremst t2 sikte 139 Finnlmd, men Norge vi1 ogs komme i betr-k-
ting hvis importforholdcnc till,tor det.

11.30.
Allelagre av 12ngc gummist3vler or beslTglagti Svcrige.

S.R. 22.00.
Svonsk' Pcski'ningcn i Loykjavik melder at Arthur K-rl-

son fra jland or reddet og kommet til Island. H-n v2r onsatt
ombord p. ct scnket amerikansk skip som fyrbötcr.

Nytt fra Yinn1and.

S.L.
Don kjendto finnskc skilöper Eino Olkinuora cr f211t

3stfronten.

O.R. 11.15.
En finnsk st:tsr=id opplyscr at det or forre fildno

finnske sold2ter n cnn under vinterkrigen. T2llet 1,Å de
rede cr forbatsende litc.

0.11. 18.00.
Hundroder av lottor oz skyddskrguttor har igr og

idag s=let inn en mengde vinterkl-.3r til frontsoldatene.

0.11. 18.00.
Inntil nYL, er 40.000 personer vendt tilbako til Kare-

len.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radiosondincr tirsck,g 28 okt. 1941..

Nytt  fra I\Tore.

Zeesen 19.30 p. nge1sk,
Mer og mer 4;riper dG bkonomiske kretser i Norge idcon

om en curopeisk nyordning. Man forstr at det britiskc verdens-
sys-tea. har Utluvot seg selv, og at den europciske nyd)rdning vil
bringe ny vcistand og nytt liv.

Den norske dkonom Hans Gude? skrivor i Aftenposten og
sier at arbeidsforholdene i Noge har betydelig stbrre framtids-
utsiktor i et NosjonlbsoCiiistisk samfund enn nocngang tidlige-
re.vDet or nd mulig forby streiker og stailiscre prisenc. Det
som Enraand aldri har klart har Tyskland gjennomf:Jrt til tross
for at det er beSkjeftiget p stfronten., en tysk seicr kan
derfor 2;arc,ntcre Norcs sikkerhet Og velstand.

20.50.
Horske CellGullfbrikker er re,gistrert med en ,aksjeka',pi-

tal 12, 10 mill. kr.

Nytt  fra Danmark.

WR. 18.00.
Finanslovdcbatton startet•i Folketinet idcg.

fra Svcrige

D.R.
Lntall trafikkulykker i *verigc cr stcget mcd 205 j:?r.

D.R. 18.00.
Svenska St2tsbmorh; her sbkt ou en ytterligere bevilling

1 mill, kr. utcnom de 4 mill, kr. som idligerc cr bovili;ot
for en ny fcrjc mellom Malmi og Kbbt_nh'vn.

Nytt fra Finnland. 


Radio Valladolid 18.00 p2 sprisk.
Offisiello finnske kretser bonGkter st britiske tropper

er 1Lndsatt vcd Arkngelsk, meldes det fra Stockholm.

Lahti 20.40 12)_ finnsk.
1 en kringkastinstalc understrcket den finnske handels-

minister Tanner 2t Finnland ikke cr bosatt a,v tyskc tropper.
Han bckl2get 2t den kooper:tive bevegelsc var knust
i Tyskl:rnd, men fastslo nt den fremdcles lecsto i Horge og
Dn1=k. I RUssland var don fullstendig :avskaffet.

Finnene bnsket intct Trinet en en fred i Europ, fort-
sttc statsrden. Den .internasjonal kooperativ bevegelse vilde
trcnges i Europa mer cnn noeng.mg fdr.

vvvvvv VVVVNVV vvvvvv
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Dovrehallkomplekset i Storgaten brent ned. 


lfr kroner.

O.R.06.45.
Dovrehallkomplekset i Storgaten i Oslo brente-ned i går

kveld. Detsikk.sær1ig stygtUt over komp1ekseta tredje,
fjerde og femte etager,.. Man regner med.at. det ble voldt skade
på bygninger for,mel1OM en halV og tre kvart million kroner.
Hertil kommer skade på Maskiner og vannskade, slik at den
endelige skadetakst sikkert nærmer seg 1 mill, kroner.
Under sltkningsarbeidet kom en brannmann stygt tilskade.

rop til norske kvinner.

0,R,21.00.
Etter dagens siste nyhetssending ble dette opprop til

norske kvinner lest opp:

Vinteren står for dbren, og vi som kan sitte varme i stuen
må ikke glemme våre kjære solda.ter som kjemper for oss, Sett
'derfor'strikkepinnene igang straks. Rekk opp alt det gamle
du har og strikk ny-ft for soldatene. Alt som kan strikkes av
ull, trenges. Geværvanter kommer godt'med. Alle Finnlands-
hetter må være hvite, el1er i nödsfall 1yseblå,

'Pakken,må,være Merket med navn og adresse, og den må sen-
des til Den norake legidn, Oslo. Innholdet merkes ag utenpå
pakken. -

Gjbr din plikt1

Hartmann taler i Ber en.

O.R.11.15.
N.S. i Eergen holdt i går kVeld m6te i Konsertpaleet som

var fylt-til siste plass.' Taler var journalist Egil Hartmann
aom har fulgt kampene på Östfronteii på nært hold.

Ekstrato i anlednin hirdateVnet i

O.R.11.15. •
- Hirdmenn Tra alle kanter av landet atevner til mbte i Oslo
lerdag den 1.og abndag den 2. november. I den anledning kom-
Mer det ekstratog til Oslo Ôog'Oelo V. fredag kveld,og natt.

(Denne-melding ble gjentatt i hver nyhetssending i dag.)

Lonevåg Mbhelfabrikk brent ned. 


O.R.18.00,
Lenevåg Mbbelfabrikk i Nordhordland brente ned til grun-

nen i natt. Da man ikke hadde noe brannutetyr, men bare vass-
bbtter å slukke med, brente den atore byningen1ielt ned etter
noen få timer. Skaden belbper seg til minst kr: 200 000,-,
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Fiskerimeldin .

Fra Uthaug er det kommet melding oM fangster på 400 hl.
mossq.

Langs Lofoten har fangstene vært mindre siste uke enn de
var uken fnr. I flere«vmr har det vært landligge i de siste
dager i,:dette distrikt.

I Eidsfjord har det vært noe drivgarn- øg noe shurpefiske.
Uketilförselen av sild til Hadsel Var 1930 hl.
I Bö var det mindre d•ivgarnfiske siste uke enn i kken

fdr, og det meldes om en uketilförsel av sild påi..280 hl. Alt
er blitt saltet.

Landbruksmelding. 


Også i går kom det et st:irre parti lam ti1 Kjdtthallen
og dessuten en del naUteslakt. Av gris og kalv kom det yttertt
lite. Derimot kom det noen elgskrotter og et halvt hundre
reinskrOtter.

Priesentralens landsoversikt

(Låndsoversikten er- i dag delvis ufullstendig på grunn av
kortere forstyrrelser.)

Endå man nå har fått luldegrader om nettene, er hest-
plöyinga i full gang på mange steder i landet. På enkelte ste-
der er man alt ferdig. I Hedmark har hdstpldyinga gått særlig
raskt på Toten. Men også i Syd-Telemark og over hele Sörlandet
er man kommet langt.

Foråret er ikke det beste i år, og det er-derfor atskilli-
e tilbud på kalvekyr.

'Det har vært mindre godt vær over Haugarlandet. Det var
mye regn i begynnelsen av uken, men i slutten var det en del
oppholdsvær. Også i Mdre og Romsdal har man hatt ruskevær,
men det er blitt noe bedre nå.

Det er stort behov for halm, men den er-ikke eå'lett å få
taki.

Det fiar ikke vært lett å skaffe poteter.til Oslo-siste
uke. Tilförselen har vært hindret av transportvanske-
ligheter. Også i'Trdndelag er ettersp3rselen etter poteter
så stor at man vanskelig kan dekke behovet.

Litt av en overraskelse var.blomkålen som blomstret opp
igjen etter mildværet.

Grönnsaktilfdrselen til Stavanger har vwt knapp. Bergen
har hatt litt bedre ti1fdxsel, særlig på kålrot. Trondheim
har hatt forholdsvis bra tilfdrsel på gulerdtter-og kål. Til
Haugeeund er det kommet en del pmrer, og.Bergen har'hatt stor
tilförsel av epler.

(Fortsatt).
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Landsoversiktan,. . fortsatt). 


Tilfbrselen av storfe til Oslo har wert den samme,som i
slutten av forrige uke, men det har ndk kunnet merkes'noen
nedgang i de aller siste dager. Det er likevel ingen grunn
til å klage.

Gris kommer det bare smakebeter av. Derimot har det m„-ert
ganske bra tilgang på sauekjött, så de fleste burde få seg
fårikål i disse dager.

Til Fredrikstad har det vært bra tilförsel, og til Dram-
men og Gjbvik har det vært svært god tilförsel.

Bergen har hatt sin dårligste fiskeuke på lang tid.

Handelen med livku i Oslo-blir stadig svakere. De fles-
te kyr kommer fra Dalene.

På grunn av formangel er dat mange tiIbud på kalvekyr på
Sbrlandet. Det er fortsatt knapt med smågris i Alesund.

Det er blitt bedre med livsau. På Handelsfjbset i Dram-
men selges det således en del livsau.

Omsetningen av hest-har tått seg opp igjen. Det er Iite
med'tilbud, men stor etterspbrsel.

Saueholdet bker på Vestlandet.

O.R.18.50.
I denne programposten fikk vi höre at det er planer om å

bruke et aV Bergensfjella Lyderhorn - til beite for 1000
. sauer.'.Beitene.på dette fjellet er gode...

Man har alt sbkt om lån til inngjerdingen av,beitene, og
dessuten håper man at Laksevåg kommune vil yte bistand med
oppmålingen.

Det er i alt 17 grunneiere', 'men det er grunn til å tro at
ingen av dem vil motsette seg planen. Sakener i god gjenge,
og alt vil'nok forlbpe godt.

Interessen for sauehold

er stor i Haldendistriktet. Det er mange som har skaffet
seg sauer i den senere tid.

N e riser på spesialtt5mmer.

O.R.18.00.
Prisdirektoriatet.har-den9pktober 1941 sattnye pris-

er på spesialibmmer: Om alle elke],-"eter henvises til dags-
pressen.



4.

30. okt. 1941. Nr. 189. Fortrolig.
RadioseLding_er.W&dag . okt,

Alt slaGs bröd kan setorsda_g 30. oktober.

0.R.18.00.
Direktoriatet proviantering og  rasjonering har  gitttillatelse til at L1 slags bröd både grovbrd og finbröd-kan selges torsdag dsn 30. oktober, selv om det er bakt sam-me dag.

Hedmark landbruksråd

har holdt slt förste 121-te under ledelse av formannen,Aslak Hbgetvedt.

Selska'pet for Norges Vel

har holdt sitt årlige representanskapsmöte i BöndenesHus. Konsulent Eskeland talte om mataukinga og dens ökonom-iske:grunnlag.

"Deutsche Monatshefte in Norweg2.21

har sendt ut sitt novembernummer. Av heftets allsidigestoff kan nevnes en artikkel av dr. Heinrich Meyer hvor hanbehandler befolkningsproblemet i Norge.

:Knut Hamsun får hilsen fra utenlandske forfattere.

O.R.18.00.
De tyske og utenlandske forfattere som fox tiden er sam-'let til forfatterkongress i Weimar, har sendt Knut Hamsun enhilsen.

Norges representas'onslae i fotball reiste i kveld.

O.R.18.00.
Dette var et mikrofonbesök på0slo J. hvor representasjons-laget i fotball sed ferdig til å dra til Tyskland hvor detskal spille tre kamper. Alle guttene er i utmerket form, blevi foxtalt.
Blant alt fotballfolket var også sks3ytelederen Dehli somskulle til Tysklandfor å:undersöke mulighetene for en skdyte-orientering sydover. Det var nemlig ikke så lett å si hvordandet vil gå med skytesporten til vinteren. Finnland er josterkt angasjert, og det er heller ikke sikkert at man kann7egne med svenskene.
Alt i alt var det femten spillere, to ledere og fixe mannfra Forbundet som dro avsted. Av de fire Forbundsmennene blenevnt Reichborn Kjennerud, Per Finnerud og Dehli.
Det var et veldig frammöte på stasjonen med mange journal-ister og pressefotografer.
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tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Utenriksminister Gtinther talte i Riksdagen i.dag og sa

blant annet:
Sveriges beslutning om å holde seg utenfor stormaktskrigen

er u±okket. Men selv om Sverige ikke kan ha noen innflytelse
på krigens gang, vil utkomme av.krigen naturligvis komme til
å beröre Sverige, Og Sverige må ikke isolere seg fra det
övrige Europal men samarbeide frst og fremst med Norden og
så med det vrige Europa. -

Senere i, talen sa utenriksministeren: Sverige vil best
oppfylle sin misjon vedå fölge sin egen indrepolitiske.linje.

Om Norge og Danmark sa han at de stod overfor nye prob-
lemer som för eller senere måtte bli löst. Hva Finnland an-
gikk ville Sverige fortsatt st5tte det så langt det kunne
gjöres uten å svekke Sveriges xxgx egen stilllng.

Til slutt sa Gfinther: Tross kritikk fra utlandet står
ikke Sverige på uvennlig fot med noe land i.Europai

S.R.19.00.
En frivillig svenske falt ved den finske bstfront den

21, oktober,

S.R.22.00.
Nye forhafidlinger om avtale for slakteriene ble gjenopptatt

dag i Stokholm. I kveld ble det levert forslag til begge
parter med svarfriSt til den 15, novembex. Avtalen angår
1400.mann,

S.R.22.00.
Generaldirektör H3yer har sendt et skriv til Sosialminister-

en om at det i den siste tid er gjort forsök på å hvexve til
utlandet slik arbeidskl'aft som trenges i den svenske flyindustri.
Ezt: avskrift av skrivet er sendt til Arbeidsmarkedskontoret.

S.R.22.00.
Det har i dag vært nye store togforsinkelser i Syd-Sverige

på grunn av snöstorm. Således var togene mellom Göteborg og
Stockholm sene. Flere tog har stått helt fast i snben.

N tt fra Danaark.

D.R,20.50.
I Prodrikshavn er det blitt forbudt å bruke elektrisitet

til kraft i tiden 6 - 9 og 16.30 - 22.00.

D.R.11.15.
H.M..Dronningen utdelte i går premier til 150 danske

hushjelper for lange og tro jenester.

D.R.11.15.
Nestved Turistforening skal reise en byste foran det

nye rådhuset i byen.'
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tt fra Finnland.

O.R.11.15.
Feltmarskalk 'Mannerheim har•overrakt Finnlands fdrste

feltbiskopp, Björklund, et gullkors. Begivenheten fant sted
ved en höytidelighet i hovedkvarteret:

S.R.22.00.
Det var f1ya1arM i Helsinki i kveld. En del,skyting

lminne höres.

VserMelding.  

S .R. 22,. 15. •

Vestkusten og
Vft,lernområdet

Sdra NO±rlands
'fjelltrakter ,

Frisk byget vind.
Flere steder snb eller regn-
blandet -snd.
Temperaturen.tull, eller litt
overnull.

Svak vind.
Oppholdsvær.
Kaldt.

Norra Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
Etterh4nden sliöbyger.
Stigende'temperatur.

vvv vv VVVVVvvvvv
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tt fra Norge.

D.R.20.50.
Dut er blitt nbdvendig å redusure forbrukct av clek-

trisk kreft i Oslo med 20 % sammenlignet med i fjor, fordi
forbruket har öket stcrkt sammcnlignet med siste fredsår.

Zuesen Radio. På spansk for spansk Amerika.
Jkonomiske kretscr i Norge ur overbevist om at det

ur slutt på det ongelske verdenssystum, og at et nytt Europa
holder på å formus som vil bringe med seg nye löfter for
Norge.

Roma Radio.
Fra Stockholm meldes at det norske handelsskip (?Gunlaug)

1 450 tonn er senkot utenfor den hollandske kyst. Mann-
skapet cr ruddet.

tt fra Sverir,c.

Radio Lyons.
Siden krigens utbrudd cr 125 personer arrestert i Sverige.

for spionasje, sabotasjc o,g demonstrasjoncr mot den svenske
regjcring.

Rom Radio
n:ttogene skal opphöre i S.w.Jrig'e for t'3. sparc brensel.

D.R.11.30.
1942 skal JJe svenske stE.tsbanur brukc c. kr. 66 000 000

til nye konstruksjoncr.

tt fra Danmark.

S.R.19.00.
Det har vært voldsomme snöstormer i Danmark. På Nord-

Jylland har det alt vært meterdypc drev, og trafikken på lande-
vcienc cr lammet. Det sics at denne snöstormen har vert den
værste på mange år. Alle jernbanolinjer på Nord-Jylland er
blokert av nedblÅstc telefon og telegl'afstol.per.

Nytt fra Finnland.

D.R.20.50.
Don finske minister utun portfolio, R"mscy, cr utnevnt

til vise-minister for forsyning. Han er 55 år gammel og til-
hörcr Dct finske folkeparti.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Rikstaleren har ordet. Hirdstabssjef Orvar STsther om densermanske

Samlingstanke.

O.R. 18.50.
Hirdstabssjef Orvar Sther var idag "Rikktaler" og

pratct i ca 10 minutter om hvad han kallte "Den germanske
samlingstanke". Han begynte med å fortelle hvad det menes med
germancre og ncvnte her f3rst o2; fremst nordmenn, så svensker
dansker tyskere hollendere og flamlendere. Videre fortalte han
om hvordan det tyske folk gjennom hele historien har levet i
en stadig kamp med slnver og tyrkere og den slags for.å verge
seg mot overfall." De skandinaviske folk hadde også hatt sine
kamper ° gjennomgå og tildels også med sl2ver men i motsetning
til det tyske folk hadde de ikke behövet å se sine land over—
svömmet og plyndret av demp Dcrimot haddc iallfall Norge hatt
sine bekymringer og da i försterekke med England som alltid
hadde vBrt Norge's "Big, bad wolfl.

Nu laadde imidlertid noe nytt og stort hendt som atter
har brngt den germanske samlingst-mke fram i lyset og gjort den
aktuell. Förtt og fremst bolsjcvismen fra jst som alltid har
forsökt å bringc asiltencs og jödenes skygge innover det
germ,nske vesten. Först mod å så hat i Russlands befolkning
overfor Vestens kulturfolk og sist vcd å bruke hver eneste
51‘0 til å lage våpen og moderne grusommc våpen for en dag å
ovorsvmme hcle Europa med sine horder.

Dernest var det England i vest. England som ikke bare
med god samvittighetså pa hvordan Eussland utviklet seg, men
ogsa forbM de Euxopeiske 1-nd å gjöre noc for å forsvare seg
dg tilsist da ikke det hjalp nu stdtter og hjelper denne
Europ-s arvcficnde nummer 1. Euxopa hadde da intet annet valg
enn don L;CTM,nske samlingstanke.

Denne tanke v:r ikke noe nytt. Don var like g;mmel som
vår egen hisorie. Var ikke dronning Ragnhilds drim en germansk
srmlingst_nke. Hun drUite et hun stod i sin hnve med en torn i

Denne torn begynte å vokse og den ene ende rakk ned i
jordcn hvor den straks slo rot mens den andre enden vokste videre
oppover og stod snrrt höyt opp i luften. Dcn ble til en stor
og tykk st_mme med mange grcncr. Nocn av grenenc var tykke og
.ndre tynne. Jo mrn kan tydelig i R-gnhilds dröm se den ger=ske
samlingst-.nke i Norge og end-± lengere. Så har vi Olavs syn om
n-tten för slaget rR Stiklestd. Han syntes h-n kunne se lenger
og lenger over Norge. Tilslutt kunnc han se utover hele Norge og
hel5 verden. Når man tar i betraktning at den del av verden som
01-v kjendte bare var bebodd av germancr s vil man skjönne at
også han beskjeftiget sug mcd den tanke samle alle germuner
til on stamme og under en förcr.

1T'nge store menn har forsökt å gjöre denne tanke til virkelig-•
het fr-mover i gjennom hiStorien, men hittil har det ikkc lykkes
for dem. .,),11tid har ett eller annet hindret arbeidet.

Nu sk2,1 vi imidlcrtid vite at Norges chnce cr der til
å få vD3re med i dette store snmlingsarbeide og bare det rt
vårt store tyske frendefolk vil na oss mcd bör tjenc til en
spore slik at vi kan gjöre vårt ytterste'til å. bli fortjont å
komme med.i den store germ-nske enhet.
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Aktuelt. 


O.R. 18.15.
I "Aktuolt" idaP var det ot intervju mcd ordföreren i

Hdncfoss, lektor Intervjuct drciet seg om den nye
utvidelse (='.v Höncfoss som cr kommet istand etter en overenskomst
mcd nabokommunen hvorved Hönefoss kommune har fått ct område
på vel 300 mål. Området omfatter dessuten en befolkning på ca
300 mcnnesker.

P. sp3rsmå1 om byens arbeidsliv svarte ordföreren at
denslags ikke eksistcrer der nu. Derimot er det et gamke
livlig forretningsliv i byen. Han nevnte omsetningsskatten
som var så stor at don svlrte til en befolkningo4 - 5 unger
så stor som Höncfoss' ingyggertall, Byen cr pgsa et ganske
viktig kulturcentra eller det er iallfall meningen at den skal
bli noc sånt. Bycn h.'=r m ,nge og gode skoler og m-nge clever
hvorax 65 % av dem er fra distriktene omkring. Dcssuten cr det
et jernbzneknutepunkt der og meget trafikk. Det viktigste
projekt i bycn er dot store va,nnverk med en pumpe som kan fylle
on beholder på 5 millioner liter i lbpet av ett ddgn. Forövrig
h;:cide h:n god tro på byens framtid.

Verden & Vi

O.R. 18.20.
I V &'V idag var det et kåseri om Arkangelsk og denne

haVns muligheter som importhavn for krigsMateriell fra USA og
England.

ForeninPen "GaMle Bergen".'

O.R. 18.30.
En bergensor holdt ct forcdrag om Foreningen "Gamlo Bergen"

og fortalte om hvilke planer denne forening har for å få i/gang
et såkalt Bymuseum for Bergen. Til dette museum skal bl.a.
skaffcs en nordlandsjekt og masse andre ting for å visc hvordan
h3,ndolen og livet Eikk i Ber;on i gamle dager.

Hdnefoss B tincY sender telcuam til uislin.

0:R. 11.15.
Hdnefoss byting har sendt ct telegram til Vidkun Quisling

hvori det yttrykkes dyp medfölelse med denordnorske landsmennsom
har mistet sine kjaere undcr engelskmennes barbariske overfall på
hurtigruteskipene "Richard With", Barddy og "Vesterålen".

Pakkeauksjon i Fredrik tad.

O.R. 11.15,
Vcd en pakkeukdijen i Fredrikstad til inntekt for de

norske friVillige ved jstfronten kom det inn 1400 kroner,

Forsor sut iftene ned i BerPen

O.R. 11.15.
Forsorgsutgiftene i Bergen for lste kvartal iår viser seg

a vre betydelig mindre cnn ifjor. Tallet på arbeidsledige er
gått ned fra 4000 til 1600 eller 60 %.
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Sukkerroe i Borre.

O.R. 18.00.
Frr Tönsbergmeldes at man på Som gårdi Borre har. drcVet'mcd å
dyrke sukkerroe. Avlingeno har v-.3rtmeget bra,.fra.2000 til
4000 kg. pr. mål.

Aust der 1,ndbruksråd i sving.

O.R. 18.00. .
kustagdor'Landbruksråd hat tatt opp Wirsmålet om å få

åigang et korn og frbrenseri i Sætosdal. DesSuten er. det også

moningon å få istand on krIninavlsstasjon der.

TbnsberY b s budgett.viser overskudd. 


O.R. 21.00,
Fra Tbnsberg meldes st dc bedrede forholdonc dor gjbr

scg gjeldendo på budgettet idet dut viscr et overskudd på
135.000 kroner.

Riiancs i Ko=ber,.

0.E. 21.00.
"Minister" Riisnes t-lto igår i Kongsberg. H-n sa bl.p

?,t m,n nu m. bli kl-r over stundons rlvor og sluttc sog til
N.S. fbr det blir forsent.

Britiske bombefly over 71,_e5und o Berfron,

S.E. 19.00.
Det moldes at britiske bombefly igårsbombet skipsfsrt

i•'lesund og Bergen. Også havneanlegg og dokker ble bombet.,

Fis1cerime1diner.

O.R. 12.15.
Fra 11-1,ugesund cr det intct melde om sildefisket. Til

Bergen or det 6mmot inn melding 700 skjcpper som cr tatt i
M-,sfjordun.,

Fra 'lesund og Moldbydistriktet cr dct intct å mclde. .
Fra Uth-ug telefoneres ?t det er t-tt es 800 hl. i Kvcfjord.

Landbruksmeldin•er.

O.R. 12.20.
Por å stimulere innkjbp av våt oellulose er dot nu fasts,att

nye prisbestemmelser for kjbp og salg -v ecllulose.
Det cr ogsi fT,stsstt nye priser for höy, halm og annet

stråfor.
Dut minker hver d?.g grönnsakcne, slig på qprtnerh.'llen.

Til Youngstorvet kommer det dog ennå litt.
Kjött vfl,r det i siste uke noo mindre av enn i foreg',ende.
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N tt fr? Sveri c.

S.R.
Trafikkvnskelighetcne på grunn av sne fortset.ter,på

flerc steder, b1.n„ i Falk3ping hvor j11 busstrnfikk har •=t
stoppet p. grunn nv snecn. Togtrafikken derimot har gått som
vnnlig.

0ppsigc1sestiden for de to separatavt•ler i den svenske
p_pirindustri cr nå blitt forlenut til 5to j-nunr 1942.

Det meldes til Stockholm at frivillig Harry K. J7lberg
den 24do oktober falt ved don finske front.

S.R. 22.00.
Den nyutnevnte finske statsråd, minister Ramscy er

nå 2nkommct til Stockholm for å forhandle om visse transport-
sprsmål. H .n skal tiltre sin stilling don 10de novcmbcr.
Han uttnler at det for tiden cr mcgot vnnskelis mcd brondsel-
sprsmå,let i Helstnki.

Den s-Wtte son den svenske st-A yder til priv .t flyving
,nbefles nå, forhöyot til 300.000 kroner. Dossuten rnbefales

at Staten yder bidrag til Seilflyving.

Stockholm Bryggerie± utdcler iår som ifjor 15 kroner
pr. _ksje i utbytte.

V=elding. 


S.R. 19.13,
Vestkust: Modernt vind, For det meste oppholds-
vær. TwiFer turen frllonde til null eller noe under.

Södr,1 Norrl'nds F'cl1trakter: Svak vind. Oppholdsvmr. Kaldere,

Norra Norrlands F"elltr3kter: Svak til modorat vind mcd noe sne.
Ufor2ndret c er noe s igende temper-tur.

N#tt f n Dnnmark.

O.R. 21.00.
D2nmark li.r man nu tatt initi_tivet til å fnnge niser

i Storebelt. Denne nwingsvei har v:srt forsökt för men har nu
i flore år ligget nede.

D.R. 11.30.
Endel priv te fi=er arbeider for tiden mcd en gammel

plan om å 1-ge ct stort friluftssvömmcb:song i Kjbponhavn.

I årsbcretningen fr- Kjöpenhnvn Vannforsyning heter dot
at Vannforsyningons kap sitet i det sistc år har gått ned mod
ci 30 %.

Gener'ldircktören for Post og Telcgrnfvesenet mcddeler at
s-lget ,v julemerkor vil bogynne don 12to november.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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