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Sendingen fra Oslo idng var preget av den store
"partimönstring" som skal foregå i Oslo imorgen. Det var
anmodninger til "kampfeller" osv, om innkvartering og
det var intervju med sjefen for innkvarteringskontoret og
det var til og med et intervju med en NS husmor om inn -
kvartering. I det hele tatt dreiet alt seg om innkvarteringen.
Det framgikk av alle disse forberedelser og intervjuer at
man venter ca 5000 utenbys tilreisende som det skal skaffes
losji for. Merkelig lite var nevnt om selve arrangementet
og overhodet ikke et eneste klokkeslet var nevnt.

Derimot var det enkelte pussige innslag med hensyn til
innkvarteringen. I Intervjuet med sjefen for innkvarterings-
kontoret var det spdrsmål om å skaffe sengetby til alle de
som skal sove i store lokaler så som kinoer o.l. Her kom
spörsmålet om ulltepper fram og til dette svarte sjefen at
vel nok var det lite av dem i Oslo, men ved arbeidstjenestens
og politiets hjelp hadde det lykkedes å få tak i en del ull-
tepper slik at man var forholdsvis godt hjulpet. Her bröt
intervjueren, EgiI Hartmann inn og sa at i betraktning av
de store ting som skal skje imorgen gjör det ikke noe om
slike unge kraftige hirdmenn frös litt en natt eller to på
harde gulvet.

Intervjuet ga forövrig inntrykk at hele mönstringen
var hyllet inn i en atmosfre av hemmelighetsfullhet. Hart-
mann ga för intervjuet en 4ten oversikt over situasjnen
og han uttalte seg omtrent slik:

"Det er ikke noen almindelig lördagsstemning i Oslo
idag. Lördag middag i Oslo pleier i almindelighht å vgzire preget
av liv og travelhet og stemning, men det er lenge siden man
har sett make til den stemning og travelhet som man kan vidne
i Oslo's gater idag. Alle gater er fulle av mennesker'og
kafeene og restaurantene er stappfulle. Man skal i det hele
v,ere heldig hvis man kan få krype ned i en liten plass sitte.
Gatelivet er imidlertid preget av et annet innslag enn mylderet
av mennesker. Her og der ser man en flokk stramme hirdgutter
marsjere til sine innkvarteringsuentrer.

Ja det er en stor ting som skal foregå imorgen og
diskusjonen og grublingen går for seg i stor målestokk. Iblandt
kan en ogs se enkelte mennesker som stikker hodene sammen
og hvisker og tisker kanskje med en aldri så liten snev av
frykt. Ja for ryktene svirrer selvfölgelig. Aldri har det vært
så mange rykter i omlöp. Iallfall ikke siden den 9de april
l940.Det er bare det at det er et annet innslag i ryktene nu
og det er sikkert ikke bare kulden som gjör at stemmene blir
litt skjelvende hos enkelte personer. Nei de er nokk klare over
at det som skal skje vil komme til å bety et fullstendig brudd
av alle de gamle bånd som ennå kanskjestrekker seg over til
England. Ingen vet noenting ennå, men ryktene svirrer.og avirrer.
Ja, ja, tiden får vise hvad som skal skje.

Men det er ikke bare gatelivet som bBrer preg av den
store mönstring. Det store innrykk fra alle deler av landet
krever en masse arbeide av alle offentlige kontorer og da
arlig alle N.S. kontorer. Her kimer telefoner til alle tider
og folk lbper omkring med ordrer. Det CT en forfg9rdelig på-
kjenning for dem som har med: lt dette å gjöre, men Nasjonal
Stmlings folk har stått for mangen enstbit för i tiden og de
skal vel klare denne også. Vi skal nå besöke det kontor som
vel har det meete arbeidet i denne tidep. Det er N.S. inn-
kvarteringskontor som er blitt opprettet utelukkende med denne
mönstring for öyet. (Her fulgte intervjuet med sjefen for dette
kontor og det som var noe å feste seg ved i det er allerede
nevnt ovenfor.)
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Den tivrige aktuelle sending bestod av "Dagens Dikt
og Melodi", et kåseri om den gamle Trondheimsgården "Harmonien"
som nylig brendte ned og tilslutt Verden og Vi hvor Fritz
Ihlen kommenterte Hitlers tale.

I nvhetssendingen kl. 18.00 var det idagen ny stemme
som "Ice ilyhetene.

Uvanlig  barnefödsel j merheten av Halden.

O.R. 18.00.
I h'3rheten av halden hendte inatt en uvanlig barne-

fddsel. En kvinne ventet et barn men d hun skulle bringes
til I'ege viste det seg at bilen som skulle kjöre henne ikke
ville gå. Kvinnen ble imidlertid dårlig og vgd veikanten
födte den unge kvinne barnet. Både moren og barnet ble straks
bragt i hus og l'gehjelp ble hentet. Iimgen kunne bare
konstatere at alt hadde forlöpet vellykket og barnet var
en sund og frisk jente som ikko hadde lidt noen overlast.

Nordmann död i utlandet.

O.R. 18.00.
Til familien i Sandefjord kommer det melding om at

Kristian 1ggren (?) er död i utlandet. Han ble 43 Plrgammel.
1\Tsten hver dag kommer det slike sdrgebudskap til familier
Norge som har sine pårdrende ute i britisk tjeneste og det

skulle vel nå snart tjene til å åpne dynene på folk og• få dem
til å innse hvad det er for elags politikk Nygårdsvold og
lans drab nter driver på med.

Revefan st med i± tillatt i usta der.

O.R. 18.00.
"Landbruksdepartementet" har gitt tillatelse til at det

blir benyttet revegift i pulverform til fangst av rev i Lust-
gder.

Uthusbrand ved ind lsnes.

O.R. 18.00.
Få en gård vcd dalsnes er hele uthusbygningen brendt

ned. Hele avlingen og redskapen såvel som alle dyrene strbk
med. Det hele var imidlertid godt assurert slik at eieren ikke
lider noe fdlelig tap.

T veri i Sandnes..

O.R. 18.00.
Igårnatt ble det begått et usedvanlig frekt og sjofelt

tyveri på Sandnes jernbanestasjon. En eller flere personer
hadde brudt seg inn på stasjonen og stukket av med 80 kasser
brennevin som stod der.
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‘„„, For hö fleske ris.

O.R. 18.00.
En slakter i Tbnsberg er blitt 600 kroners bot

for å ha tatt for  hby  pris for flesk. Den sgmme mann ble for
en tid siden idbmt 1000 kroner for visse uregelmessige
transaksjoner i forbinnelse med en hestehandel.

Stor trafikk til Numedal i åskkn.

O.R. 21.00.
Turisttrnfikken til Numedal blir meget stor i påsken.

Lllo  hoteller og gårder er allerede fulltegnet og folk ståt
kb for å bestille plass.

Smån tt fra Nor c.

O.R. 21.00.
Fredrikshald Meiwribolag melder i sin årsovorsikt at

bolaget i lbpet av 1941 har solgt 3.905.000 kg. melk.

Formannen i Drammen Skbyteklubb melder at arrangementet
med sköytestevnet på Marienlyst fbrstkommende onsdag er gått
iorden.

O.R. 18.00.
Fra ,lesund meldes at den siste av de fiskeskbyter som

har vært savnet nå er kommet tilrette. Skbyten har i flere
dgger drevet om med maskinskade.

Meldinger for mbnstrin_en.

O.R. 21.00.
stdirektbren meddeler at de nye frimerker med "fbrerens"

billede på som sknl selges for fbrste gang vil bli å få kjbpt
foruten ved postkontorets frimerkeluke også i Nervesens Kiosk
i Oslo.

Publikum gjbres oppmerksom på at folketoget imorgen
bwre er for uniformerte medlemmer av rikshirden, arbeidstjenesten
Unfldomsfylkingen og politiet. Publikum honvises til å ta
oppstilling langs marsjruten.

Det gjbres oppmerksom på at 1,sgevakten i Idrettens Hus
langs marsjruten vil bli holdt åpent sbndag mellom kl 12 og 19.

De kampfeller som har stillet sengeplass til disposisjon
for tilreisende gjbres oppmerksom på at fjerntogene til Oslo
ikveld vil bli endel forsinket slik at mange av de som skal
innkvarteres ikke kommer för ved tretiden inatt. Kampfeller
anmodes om å ta det med godt humbr lavis de skulle bli Vekket
kl. 3 inatt for å ta imot gjester.

Heil og Sl
Innkvarteringskontoret.
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N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Det dnnske utenriksdepartement meddeler nt den danske

sendemann i ,rgentina, hr. Finn Lund, har undlatt å fdlge
utenriksdepartementets instrukser og har istedet som Danmarks
representant opprettholdt en selvstendig possisjon. Ve4
kongelig resolusjon den 24de i forrige måned er han derfor blitt
xvskjedigtet fra sin stilling med dyeblikkelig virkning.

samsvar med den argentinske regjering er Karbel ved
den danske legasjo# i Buenos Aires utnevnt til å repreåentere
Danmark i Argentina med tittel av charge B'Affairs.

Danmarks charge d'Affairs i Mexico,Jdrgensen, er blitt
nvskjediget fra sin stilling ved kongelig resolusjon den 22de
januar av samme årsak.

Det hårde vinterv.eret har skaffet nrbeide for mange
mennesker i Kjdpenhavn. Bare der har mgn hptt 4500mann i
,rbeide med å måke sne og over 300 biler har wert beskjeftiget
med å kjöre bort sneen.

Sundhetsvesenet henstiller til alle huseiere i Kjöpen-
havn om å phse at alle frosne vannledninger og toilettavlöp
blir opptine± så anart som mulig.

Mand,s begynner forhandlingene mellom Sverige og
Danmark og avtaler i tmvareindustrien.

N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
To ungdommer fra B1ekinge er av §biteborgpoldtiet blitt

arrestert for spionasje rettet mot det svenske
Det var det 23 årige Gunnar Johnsson og den 27 årige Ernst
Konrad som var hovedmannen. Ernst Konrad har tilstått at han
har forsökt å skaffe mi1itre opplysninger for en fremmed makt,
saarlig om kystartilleriet i Karlskrona. Dessuten har han skaffet
opplysninger om en del viktige veier og avmerket dem på et
knrt.

Forhandlingene om en handelsavtale mellom Finnland og
Sverige begynte onsdng.

I Sddra Dalarna har det v3ert en stor brann i lager og
v_reskurene hos A/B Zinkgruvor.

S.R. 2Z.00.
Svenske skolebarn har samlet 515.000 kroner for Norges-

hjelpen. Det er i förste rekke aeningen at disse pengene skal
brukes for å hjelpe norske sjdmannsfamllier soM har sine for-
sörgere utenriks og som av den grunn sitter vanskelig i det.

Kystnrtilleriet skal nå f3 nye uniformer som vil ligne
mere på h=ens uniformer.

Skade for en kvart million kroner ble forårsnket da en
stor leiegård i Trollh«ttan brendte ned. Det lykkedes nlle
leieboerne å redde seg ut. Det tok tre timer fdr ilden ble
slukket og brannvesenet var meget plaget med at vannet frds i
slangene.
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rtt fra Sveri,Ye.

S.R. 12.30.
Tegningen til det tredje svenske forsvars14n nde

da 500 millioner kroner.
Dagens höyeste sparebanktegning kom fra Stockholm

Skapebank som tegnet for 5 millioner kroner.

rmelding. 


S.R. 22.15.
Vestkusten: 


Wdra Norrlands F'elltr.:

Norra Norrlands F'elltr.:

Vestkustens tre strök:

tt fra Finnland.

Moderat vind. Stort sett
oprholdsvw og for det meste ufor-
andret temperatur.

Svak vind. Oppholds= og
noe koldere.

Svak til moderat vind med
enkelte snebyger i hbyfjellet. Ellers
for det meste oppholds= og koldt.

Stiv bris, senere avtagende
og dreiende til ost eller sydost.

O.R. 18.00.
Fra Helsinki meldes at Hitlers t-Je har ftt en fram-

tredende pliss i alle de finske aviser. Sr1ig streker avisenex
under talens annet avsnitt hvor Hitler behandler krigs-
opersjonene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nor e.

Dahti 22,00. På estnisk.
Uusi Suomi's korrespondent i Berlin skriber at den

lste februar vil antagelig Quisling bli utnevnt til stats-
minister i Norge. Samtidig vil krigstilstanden som framdeles
delvis hersker mellom Tyskland og Norge opphöre å eksistere.
Man bör huske at Norges stilling er av den störste strategiske
viktighet,

Zeesen 21.00. På tysk.
Sjefe4 for rikskommisariatets ökonomiske avdeling i

Oslo se igår i en tale til norkke forsyningseksperter at
det norske folks forsyninger var sikret utelukkende På grunn
av det anseelige tyske forsendinger. Fra april 1940 til
slutten av 1941 hadde Norge importert 180.000 tonn hvete fra
Tyskland, hvilket igjen betyr at over halvparten av den
norske befolkning spiser bred som er bakt av tysk mel.

O.R. 11.00.
anlddning HitIers tale skriver "Fritt Folk" at

10.000 norske nasjohalsocialister har idag lest denstore
tnle av "der Fuhrer", og har grunn til å være. for nt de
stod opp imot skjebnens slng oe gikk styrket ut av kampen,
I Norge har vi noe tilsvarende "der FUhter" i vår egen kjære
"Förer". Samm.E:n med Tysklnnd hjelper vi til med å legge
grunnstenen til vår felles framtid kampen er Norges kamp
også.

Radiosendin er sbnda 1 febr. 1942. Nr. 284.

Moskva.
Ifnge Dagens Nyheter i Stockholm.er det utlagt miner

i Malangfjorden på ordre fra den tyske kommendant i Troms.

Radiosendincer manda 2. febr. 1942. Nr. 285.

Nytt fra Norge. 


O.R.21.00.
Som svar på spörsmål fra pressen i ck,g om "den nye na-

sjonale regjerings" stilling og oppgave, kom Quisling med föl-
gende redegj3relse: "Den nye regjering har den samme makt som
Kongen, regjeringen og Stortinget hadde tidligere og er derfor
den sterkeste regjering Norge noen gang har hatt. Dens kamp
for ansvar er basert på de linjer-åoit staten blir regjert etter
i dag, akkurat som tilfelle var i de gamle germanske dager, hvor-
fra den er overlevert oss som en arv. Den nye regjering kom-
binerer den lovgivende og ut3vende myndighet og garenterer sam-
tidig en fri administrasjon og rettsutövelse. En sterk regjer-
ing er alene ikke nok til å forbedre NoXges stilling, folket'
må samarbeide i nasjonens interesse. Den ulykke som kom over
Norge, kom fordi Norges sjel var blitt ddelagt av jödisk og
liberalistisk innflytelse. "Den nasjonale regjering" vil derfox
oppmuntre den nasjonale ånd i Norge, nasjonal disiplin og na-
sjonalt samarbeid hos folket. .\MY bevegelse har reddet Norgcs
uavhengighet og gjort det mulig for det norske folk å finne sog
selv, og har lagt et sterkt fundament for en tryg og sunn norsk
politikk, som lover en stor framtid for folket sn lenge som det
er i stand til å snmarbeide.

vvvvv VVVVV vvvvv
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QuiSlin, utnevnes til "Minister resident. Vil danne

1^.as:ona1 re'ering".-Jnsker slutte fred med T skland.

Ht5 tideli statsakt å AkershUs.

"Ministrene" trer tilbake. Terboven blir.

O.R. 11.45i
Ved en höytidelig statsakt i Akerhus i formiddag ble

Vidkunn Quisling offisielt gitt i oppdrag i danne en nasjonal
regjering. De norske "ministre" Innleverte igår sin avskjeds-
sbknad til Reichskdmmisar Terboven og anmodet samtidig om at
Vidkunn Quisling skul1e utnevnes til ny regjeringssjef.
"Med glede" gikk Reichskommisar Terboven med på dette,? og
foretok selve utnevnelsen idag i den historiske sal pa idcers-
hus.

Hele byen og havnen var pyntet til fest for anledningen.
Overalt vaiet det norske og tyske flagg og partiets rbdgule
banner. Alle "kampfeller" var mbdt opp, og de av dem som var
i uniform deltok i et folketog bestemt 4 danne opptakten
til den hbytidelige statsakt.

Salen hvor statsakten skulle finne sted var fyllt av
et forventningsfullt publikum som ifblge hallomannen så meg
med. -m-efrykt omkring i den historiske sal. Rundt veggene stod
hirdmenn oppsti.lt, under rosevinduet satt orkestret og i for-
gruImen 3resgjestenes stoler. Hele byens byne ver rettet mot
mbtesalen, den sal hvori ogs engang. tidligere Norges stor-
hestid .krr proklamert.

Blandt de framme5tte norske og tyske gjester ses bl.a.
også Generaladmiral Boehm, generaloberst der Polizei Redies,
general (Feuerstein?), samtlige "ministre", landets fylkes-
menn og fylkesförere, represententer fra kirkens ledelse,
fra partiet, Waffen SS og den norske legion, rikshirdens
ledelse, sjefen for arbeidstjenesten, hbyere embedsmenn og•
en rekke ordfbrere. Filmfolk vafi livlig virksomhet.

Kort fbr kl. 12.00 (BST) kommandertes det "Giv Akt",
og Reichskommisar Terboven, samt.Vidkun Quisling med fblge
trtte inn.

Trommene hvirvlet og orkestret satte inn Med Hyld-
ningsmarsj av "Sigurd Jorsalfar".

Kort deretter besteg hr. Reichskommisar alerstolen.

Terbovens tale.

Volksgenossen Noxwegische Mnner und Frauen.

Nesten to r er n g4tt siden Norge ble trukket inn
i krigens hvirvel.

Jeg behbver ikke gjenta her at Tyskland hele tiden
har wert villig til å anerkjenne Norges nöytralitet slenge

Norge bnsket gjöre det samme. Denne kjennsgjerning er
vel kjendt.

Jeg behiver heller ikke gjente at den dave3rende
norske regjering avalo & hevde sin nbytralitet og istedet
renet med et samarbeid med England.

(Fortsatt)
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Terbovens tele.

(Fortsatt).
Like s?1. kjendt 6r det nt England ved et direkte angrep

e5nsket framtvinge en situasjon hvor dette samarbeid 6yeblik-



kelig kunne komme til full utfoldelse. Kun Tysklands hurtige
inngripen kom denne plan i forkjöpet.

Norge ble p den .mten et ha3rtatt lend. Ttbl tross for
det kan vi idag si at vi str i begrep med skrive et nytt
kapitel i Norges historie.

(Her fallt et par setninger ut).
090

Enhver nordmann vet at Oslos biskop, hr. Bergrav,har
spilt en overordentlig foraktelig politisk rolle i detgamle
syten. Han var politikkeren Bergrav og ikke biskoppen Berg-,grav.

Siden avslutningen av Polenfelttoget foretok Bergrav
en xeise til Berlin og London htor han bl.a. hadde samtaler
med Reichsmarschal Göring og dav=ende.utenriksminister Lord
Halifax.

Disseeamta1er har han notert ned og originalmanuskrip-
tet befinner seg idag i mine hender.

Jeg kan ikke si annet enn at de ordrette sitater fra
hans beretning gir rystende bidrag til vissheten om hvem det
er som har ansvaret for for krigens fortsettelse.

(Terboevn leste her opp enkelte sitater. Lytteforhol-
dene gjorde det imidlertid vanskelig kunne gjeng diSse
ordrett. Stort sett gikk hans bemerkninger ut 1A, vise at
lord Halifax og biskop Berggrav hadde vrt enige om for-
dömme og frykte bolsjevismen med den fare den innebar for
kirken. Videre at de begge ans`4, det for en ffyktelig resiko
slutte fred med Hitler hvis ord man ikke kunne

og som hadde inngått en pakt med bolsjevikkene; og endelig
at man av den grunn hadde avs]Ått Hitlers fredstilbud som
man visste kunne mottas uten at det britiske imperium Vilde
lide noe,) .

Terboven fortsatte:
Biskop Bergrav slutter sin beretning med sl fast

fngende hvis betydning ikke kan overvurderes:
England önsker dra Norge inn i krigen, Tyskland

önsker holde Norge utenfor i den utstrekning dd3t kan•
forenes med rikets sikkerhet.

Vi 1713, huske p at Berggrav skriver dette etter inn-
g'lende samtaler og undersbkelser av de faktiske forhold.
Hans senere virksomhet kan derfor ikke tas sr1ig tragisk,
den viser bare hvor liten hen er.

Först erkLerer han at Tysklands besettelse av Norge
er berettiget og en militr plikt.

Dernest at det er England som er den norske nöytra,
litets fiende og ikke Tyskland som er en venn av den.

Biskop Bergrw7 kan derfor ikke annet enn rAtte
regne den tidligere norske regjerings politikk som lmads-
fo=derisk. Srlig burde mn vente det da hnn samtidig
uttrykker sin frykt for bolsjevismen. Han har imidlertid
ikke tatt konsekvensen av sine meninger. Ssnart Vidkun
Quisling og hans kampfeller forse3kte redde som red-



des kunne, motarbeidet hen dem og nektet dem hjelp.
snart Tyskland tok opp kampen mot den fare for kirken som
bolsjevismen er, forholdt hn seg pnssiv. Idag er hnn stum.

(Fortsatt)
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Terbovens t le.

(Fortsatt)
Han v r snakkesalig nok for sine engelske venner. N.

tier han.
Om dette skyldes forfengelihet, tysk-fiendtlighet eller

noe annet er likegyldig. Han kan sa gjerne tie.
Under oppbyggingstiden i Tyskland mistet alle kirkens

menn sin Mukt hvis de forvekslet preken av Guds ord med påli-
tikk. Det kan ogs4 (komme til & skje i Norge?). (Den siste set-
ning er vi ikke sikker p4).

Det nusjonale parti i Norge har måttet kjempe seg fram,
og det er de som kommer fram i Norge som setter folket hdyest.
Nasjonalsocialismen spör ikke hvor rik man er..Man spör etter
arbeid og sand nasjonal ånd. Det er derfor likegyldig0111en
del av folket lar seg nedverdige til 4 g4 i plutokratiets tje-
neste. Historien vil felle sin ynkelige do. ber dem.

Det norske folk st&r idag side om side med frontkjem-
perne i Nasjonal Samling, Nasjonal Samling har tatt ledelsen
på alle felter og er også det tallmessig sterkeste parti som
Norge noengang har hatt.

Quislings utnevnelse.

Det er deror en selvfdlge at jeg innvilget i de norske
ministres bdnn om 4 få Nasjonal Samlings fdrer Vidkun Quisling
BOM ministerpresident, da de framla denne oppfordring for meg
igår etter samr&d med höyesteretts medlemmer.

Iformiddag mottok jeg deres avskjedssöknad.
Jeg vil her nytte anledningen til & tukke de avg&tte

ministre for deres oppofrende arbeid for Norges vel. Ved deres
innsats er det lyktes & opprettholde rö og orden9 de har skapt
en bedre og bedre forvaltning av riket9 de har avskaffet .1r-
beidslösheten og sikret lndets matforsyning. Historien vil
engng vite å sette dem i höysetet.

Vidkun Quisling har fra idag v overtatt embedet som
statsminister.

Han vil strks danne en nasjonal regjering.
Hr. Ministerpresident.
De hur påtatt Dem et overordentlig stort og vanske1ig

-:.rbeid, men et arbeid som vil bere frukter. Jeg har fått i
oppdrag fra der Fthrer å overbringe Dem de hjerteligste dn-
kker som jeg ogs& selv slutter meg til. Jeg er overbevist
om ut de ikke bare vil lede Norge til en stor og lykkelig
framtid, men også at et forenet, sterkt og nasjonalsocialistisk
Norge vil bli et avgjörende og nödvendig ledd i det german-r
ske fellesskap. . Under ledelse av et sterkt germansk samfund
uadskillelig forbunnet med det faseistiske Italia går
Europa en &rhundrede lang epoke av fred og blomstring imdte.

Etter talen som ble mottatt med et lengre bifall,
steg Terboven ned fra podiet og önsket "ministerpresident"
V. Quisling hjertelig tillykke med et varmt håndtrykk.

Quisling grep deretter ordet:
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Quislin s tale.

(Fortsatt).
Hr. Reichskommisar. kampfeller, norske og tyske menn

og kvinner.

(Quisling rettet seg först til Reichskommisar og talte
av den grunn på tysk).

Den höytidelige statsakt idag viser at Tysklnnd mener
det srlig og oppriktig med det norske folk. Stntsakten var
ikke ntidvendig for Tyskland, men som jeg lenge har visst, har
det hele tiden vart der Fthrers oppriktige önske å sikre Nor-
ges frihet og selvstendighet.

(Bifall)
Tyskland kom ikke som angriper men som venn. Den daim-

rende norske regjering, som arbeidet i Russlands og Englands
interesser, mottok dem imidlertid som fiender. Dette var en
lnndsforr2derisk handling., og Tyskland kunne ikke finne seg
i ct Norge med sin strategiske mellomstilling i Norden,skulle
vedbli å v2re i hendene på en  slik  regjering.

(Difall).
Bare gjennom en nasjonal regjering kunne Tyskland skaf-

fe seg sikkerhet for ot rlig og fruktbart samarbeid. bet stod
bare to muligheter åpne. Enten å gjenopprette Norges indre
styre på en nnsjonal basis, eller å kunne ikke oppfttes).
Tyskland önsket ikke det siste alternativ. Det er deffor den
förstnevnte politikk De hr. Reichskommiear Terboven har fört
i Norge på det Tyske Rikes vegne, å lede landet på en nasjo-
nal bsis.

Jeg takker Dem oppriktig for dette hr, Reichskchmmisnr.
Jeg takker Dem videre for den dype forståelse for det

norske folks innerste önsker De idag ved å gjenopp-
- rette en nesjone.1 norsk regjering. (Bifall)

(Noen setninger utydelige).
Jeg er sikker på at denne statsakt vil bli cv störste

betydning for framti_den og til felles beste for våre tb ns
joner.

(Igjen utydeUg. Quisling lovte visstnok å gjn'e sitt
beste. Hnn gikk deretter over til å tnle norsk).

(Heller ikke den förste del av dette cvsnitt var ty-
delig nok til kunne refereres nöyaktig. Han beskjeftiget
seg imidlertid med sine spådommer i 1952 som forsvarsmini-
ster, hnns avslöringer  rv  bolsjevismen og med den motstand
han hadde mött fra borgerlige partipolitikkeres side og av-
sluttet med å fastslå nt hans förste forsbk på nasjonal
nyreising hndde blitt slått ned. Han hadde imidlortid
lovet i Stortinget at han skulle komme igjen.)

1Den 9 april 1940 kom jeg,riktignok ikke på den må-
ten man hadde e5nsket vår tilbakekomst.Det vnr fornuft vi
önsket av det norske folk. Jeg behöver ikke å si mer om
det.

Vår dLvwende regjering römte og forlot hovedstcden.
De knstet 1:Indet ut i en krig som de visste var tapt på
forhånd.

Den 15 april måtte jeg vike igjen. Man sa at hvis
vi vek vilde kongen komme tilbnke og landet vilde igjen
falle til re. Men han vendte ikke tilbake. Det visste vi
også på forhånd. ,Jeg og mine medarbeidere var klar over

(Fortsatt).
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Quislin s tale.

(Fortsatt).
at det bnre kunne skyldesNS's arbeid og Tysklands overb\arenhet
hvib Norge skti1e kunne.reise seg igjen.

Den 21 april overtok Reiehskommisar Terboven det indre
styre i Norge. 1 mni skrev jeg i Fritt Folk: For alle
nordmenn idag gjelder det ikke å tape motet, men å fortsette
vårt arbeid med dket enexgi. NS kommer til makten för eller
senere. Målet er ikke makten i seg selv, men makten,viI.-bli
brukt for hele.vårt•lands.Hbeste.

september 1940 ble YesjOnal Samling anerkjendt som
.det eneste og statsfdrende parti i Norge. Partipolitikken
Norge ble nvskaffet.

Jeg skal her ikke gå marmere inn på det arbeid vi hnr
utUrt i disse 18 månedene. Bare ved -erlig innsats dg sam-
arbeid med ce tyske myndigheter har det v2rt mulig å oppnå de
resultater vi kan framvise. Kronen på verket har da også blitt
at '2jorge idag pånytt har fått en ne:Sjonal regjeting'. YOrge har
fått sin frihet og selvstendighet tilbake.

(Langt bifall).
Norge som var så mer undergangen, er blitt reddet.

Vi har gjort det mulig for det norske folk å finne seg selv
igjen. Vi har vist evnen til samlet innsats,

(Bifall).
or en nasjonal regjering som vikelig skal före et

folk, kr es det nasjonal disiplin, ro og evnen til samarbeid.
Regjeingen selv må vise sitt folk forgrunnen.

Men Norges sak kan ikke bare fremmes ved en aterk regje-
ring. Sålenge det indre er galt går det også galt med det
ytre.

Den livslögn som det pmle system b,rgget på fdrte til
dets sammenbrudd. Vårt mål ma dErfor a utrydde denne
lögn og å skape en sand nordisk, nasjonal-socialistisk ånd.
For det kreves fdrst og fremst at de etyrEnde menn fdler
seg ikke sem folkets herrer men som dets tjenere. Fra nå
av skal det ikke lenger hete kongens og kirkens tjenere,
men statens tjenere.

(Bifall).
Da kong Sverre hadde seiret over det katolske kirke-

perti, sa han at en mnnn hadde trått istedetfor tre. Han var
den mann.

Idag er kongens, regjeringens og stortingets myndig-
het samlet i en regjering. Vi har aldri krevet en slik makt-
stilling. Vi har advart det norske folk uavlatelig mot de
farar som truet det og vi har ustanselig pekt på den politikk
som måtte föres. Men en lendsfo=derisk regjering og et
sterting av partipolitikkere kunne ikke gå i lengden.

Forövrig er jeg klar over at den politiske ordning
som vi har fått idag bare vil bety en midlertidig ordning.
Regjeringen har ennå ikke fått den form den endelig skal
hn. I tidens fylle vil vi også komme til å innkalle en
nasjonal forsamling, et riksting bestående av representanter
fra alle samfundslag, og gi denne forsamling makt i rikets
styre.

Den nå=ende ordning er en konsentrasjon nv makten
bygget på nnsvars- og förerprinsippet.

Vi vil bygge landet med lov og ikke dde med ulov.

(Fortsatt).
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Quislin s tale,

(Fortsatt-).
Det eksisterer en prinsipiell forskjell mellom konge-

makt og autorit=t styre. Kongemekten er etablert for å for-
svare de store mot de små. Det autorit,ere styre bnsker å be-
kjempe stormannsveldet.

Den nasjonale regjering er bygget på folket og ikke på
de store, ikke på gull, men på arbeid.

Staten vil gjennomföre alles likhet for loven. Staten
vil bekoste alles oppdragelse. Vårt ideal er sociel rettferd.
Vi vil yde vår aktive stötte til alle rWdlidende. Den nesjonele
xegjering vil arbeide for hele folkets vel.

De klikker.av j6Ssinger som fremdeles arbeider for jöder
og engelsk-plutokratiske interesser skal vi tyne med alle lov-
lige midler.

(Bifall).
Det kan spörres oM med hvilken rett vi har tntt mekten.

Få det kan det svarer at Nasjonal Samling idag er det eneste
lovlige perti, det innehar den eneSte legitime myndighet, retts-
lig og faktisk. Nasjonal Samling er det sterkeste parti Norge
noensinne her hatt.

Tar men i. betrekting at den gamle regjering bröt Norges
grunnlov, trer den knnsgjerning frnm at det var NS som reddet
landet i en skjebnestund. NS er den eneste utvei for lendets
redning. Ft sådent parti besidder en höyere ..(Utydelig)

60

Vi ha_12fått rett i alle de ord vi de siste 10 år
har rette„:t til det norske folk. Vi representerer folkeviljen
og livsviljen i Jolket. Vi har sett klert og riktig og vi ser
fremdeles riktig. Derfor xepresenterer vi folkeviljen entten
vi er i flertall eller 5 mindretn11.

(Bifall.
Nesjonel Semlings program er regjeringene program,

og dette er offentliggjort og kjendt i hver aneste husstand
i vårt lend. Det er forbvrig en plikt for alle å gjöre seg
bekjendt med det.

Programmet stilte jeg opp allerede i 1918 i Petersburg
I TY933 ble det endeTeig utformet og det er ikke blitt foren-
dret siden. Vi vil LT4, =erlig inn for å gjennomföre det, og
endel er ellerede bPitt utfört.

V1 förste oppgave nå gjelder selve krigen. Kempen
er ikke bare Tysklends men også Norges og germanernes fri-
hetskamp mot de internasjonale pdeklikker i England og
de Forente Stater. Her faller vare nesjonele interesser
fullt ut sammen med Tysklands.Tysklends seier er Norges
seier.

(Bifall).
Tysklend er dcn eneste makt som Len beseire bolsje-

• -vismen.
Innad består vår oppeve i å öke vår produksjon etter

beste evne. Her appelerer vi til alle fedrelnndssinnede om
aktiv innsets til overvinning av de bestående venskeligheter.
Regjeringen vil bruke all sin mekt til å sikre landets for-
syninger.

På det utenrikske område består den nesjonale regjc-
rins viktigste oppgave i å slutte fred med Tyskland.

(Langt bifall).
Likeledes må vi snarest mulig bringe vårt nebolend

Sverige til å fOrstå at en ny ordning er gjennomfört i Norge,

(Fortsatt).
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(Fortsatt).
En nnsjonal regjering er tr4tt inn, og Sverige mg

te opp til revisjon de metoder det hittil har prnktisert over-
for Norge. Det mn skje en endringi at nordmenn i Sverige be-
handles pg den norske emigrantregjerings -yegne.

Vi vil gg, inn for, en  -31711g og nöktern reelpolitikk
overfor Sverige, og vi Vil g de veier som Norges interesser
tilsier.

(Bifell).
Vi vil fare en sterk og nesjonal politikk. Norge sknl

bli bg:de sterkt og stort, og Tysklemd og Italin hnr ell inter-
esse ev dette forutsatt at vg,r politikk faller sammen med
%ysklands.

Sverigc derimot har nlltid v2rt interessert i et vi
forble et litet lnnd.

Först vil vi bygge broen mellom Norge og Tysklend, der-
etter kommer turen til de nndre stater innen det germnnske
forburd. Det cr v4r vei i nordisk politikk

Framtitan tilhörer de store stater, men det er ikke
p12.ss til menge slike. Skal Europa kunne hevde seg og ikke
miste makten ni det bli fast snmmensluttet nv fric, nasjonele
steter. Innen rammen av en slik europeisk nyordning mg, ogsg.
Norge tre nn, Norges og Europns utviklie:ng mg1 ldftes pg, ot
hdyere ple.n f:21 for bolslevisme. Krigen m2 fdres ikke
fc2' Eniennd og de Forente Ster, Jien osg, for ,g'opp-



rette et fritt Euxopn. Herxedömmet tilsöss mn fraviistes
de jodisk-merxisiske britiske plutokrnter. Det 1111 skaffes
en rettsorden p havene. Endelig 1214det iyklse,ee virkelig-
gjdre hevenes fr1het. Intet hnr Europe seyrlig Norge som
den std-rte serende nneejon i verder btet lide mer un-
der i de forlOpne tre hundre r som nettep ne-ngelen p fritt

kunne ferdes tilsjdss.
(Bifell).
iJe nasjonel-sinnede menn og kvinner sdker stundoM

tilbeke t11 historieke steder hvor de ken finne ny m;ring
for sin nesjonele Derfor her vi ogs4 idng sdkt
tilbnke til Lkerhus ior g understreke et det er en nesjonal
bevegelse som ni 0 - eetar regjeringsmekten.

For over 600 =r sien reiste den siste nesjonale
riksstyrer denne borg. Men ogsg dengeng gjennomlevde Norge
et nesjonelt forfell. Norge sg ut til vilde g,°1 fullsten-



dig under som nesjon. Men den nasjonale kraft bestod. I
1e14 og i 1905 maktet den ikke helt g slg igjennom. Det
ble bere 1 det ytre at vi gjenvendt vgr selvstendighet.
Fesultetet ble den 9 april 1940, som vi imidlertid ng,
tydelig ser ikke betöd noe sammenbrudd, men et nnsjonalt
frnmbrudd. Den nasjonnle kraft bröt atter fram. Det mgt-
te en icetastrofe til for bryto hull p skallet,

lt ken ikke vokse seg fram i en hgndvenning. Det
viktigste grunnlag har vi dog ftt idag ved utnevnelson
av den risjonale rogjering. Denne dag er derfor storre
enn den 17 mai 1814, stdrre enn 7 juni

"Cmpen hr krevd storre ofre enn Eidsvoldsmennene
1-11g.tte yde. Dette vil jeg gjerne ha sagt til mine knmpfel-
ler. Bare seig utholdenhet har kunnet fdre fram og utholden-
het bares oppe av'loyelitet og txo. Mnn har r*ttet tro p.
Nasjonal Samlings misjon i verden.

(Fortsett).
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Quislin s tale.

(Fortsatt).
Nasjonal politikk er helt forskjellig fra partipolitikk,

Det er en tor'ting tyre steten til:gagn for land og folk.
Til de nordmenn som end3, Ifter p. England vil vi la kjennsgjer-
ningene tale for seg selv. I tidens fylde er det sanne nasjo-
nale Norge igjen trtt kraftig frem. Vi har gitt folket det nye
Norge, og Norge har idag ftt sin egen nasjonale regjering. Vi
har rett til og hflper at alle vil hjelpe denne regjering. Nor-
mannefolket skal ikke bare bli fritt, det skal ogs& bli stort.
Det nye Norge leve!

Lengt bifall.
Derretter spiltes merkelig nok lode "Deutschland fiber

alles" og "Horst Yessel"-sangen för man fikk lov til 'synge
et vers av "Ja, vi elsker".

Liberty Bell-klokkene avsluttet hbytideligheten.

(Quislings titel er ministerpresident ikke statsminister.
Svensk rndio meldte kl. 22.00 at offisielle tyske myndigheter
hgdde gjort uttrykkelig oppmerksomp. dette).

Den norske relerings svar. 


S.R. 22.00
Svek ioclio meldte ikveld at quislings utnevnelse

c,jenffele fra den norske -2jering i London,
sori kntegorisk erkLerte at Kongen og re6jeringen var den
eneste atatsrettilige myndighet i Norge.-Kun denne regjering
var istand til a erkLere Tysklnnd fred. fred 11de det imidler-
tid ikko bli f• Tyskln,:id var endelig

"Minidwees" henvendelse til "Hb esterett esteretts" svar.

0.R. 18.00,
W.Jo radio i ettermiddng de sg,kaldte norske

ministre,J henvendel til "Hdyesterett" fer fg, Quislings
utnevnelse til minisrpresident statsrettslig bragt pg, det
rene.

Henvendelsen stort sett slik:
Da den tidligre norske regjering og konge er rint

frn landet,
det norskE storting ikke lenger ..?..

da dermed alle vg.re grunnlovsorgner ikke lsenger
er 1 virksomhet,

da Nsjonnl Samling er det eneste pnrti i Norge,
og dn den eneste veien for gjenreising av NorgeS

frihet og selvstendighet ggr gjennom Nasjonal Samling,'
ber sjefen for justisdepnrtementet om Höyesteretts

uttalelse for om den finner det avgjörende statsretts14.g
utilrgdelig for de norske ministre be föreren for NaSjo-



nal Samling om danne en ny nasjonal norsk regjering..
Undertegnet Riisnes og snmtlige "ministre".

Fra justitinrius innlöp fölgende svar:

(Fortsatt).
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Hö estrretts svar.

(Fortsatt).
Frn Jubtitinrius til sjefen  for justisdepartementet.

en henvende1se av 31 jan.  1942 fra sjefen for  jus-
tisdepartementet til justitiarius i Höyesterett ber de norske
ministre om Höyestrretts uttalelse for om den  finner det  avgjö-
rende statsrettslig utilr4delig for de norske ministre A be
freren for Nasjonal Samling, hr, Vidkun Quisling, om 4 danne
en ny nasjonal norsk regjering.

Wyesterett har dröftet denne henvendelse og ensstemmig
vedtatt:

Norges M5yesterett,finner at det statsrettslig 1.ntet
er til hinder for nt f3reren for Nasjonal Samling overtar le-
delsen nv  en nasjonal  regjering p oppfordring fra de bestende
ministre.

Undertegnet Mohr, og samtlige dommere.

Festda i Oslo. Polketo o storWter.

Det vr ikke ende.p. stns i Oslo idag- Kringknstingen
brgte  det ene reportasje etter den andre - i  parnntes'bemerket
gjenopptas referatet fra statsakten imorgen fra kl. 17.15 til
kl. 19.00 BST - nvisene utkom med ekstrautgaver, flaggog
solkors vniet overalt og uniformerte NS-medlemmer hird og
arbeidstjeneste dannet wesvnkter  de underligste steder.
Dagen var som Quisling sa större enn  17  mai og stbrre enn
7 juni i nlle fall for nazistene.

Utenfor Riddersalenp4 Lkerhus og  foran forsvarsde-
partementet ble Quisling hyldet av -wesvakter bestende av
lagförere i  arbeidstjenesten og representanter fra samtlige •
7 hirdregimenter. For en slik tidligere nilitr person1ig-
het var dette et opplöftende syn  og  et sikkert tegn p4 nt
Norges frihet og selvstendighet var vunnet tilbake. (Hallo-
mannens utta1else).

Senere p  dagen fandt fakkeltoget sted, omkring kl.
18.00.

Bare uniformerte NS-medlemmer fikk lov til  delta.
De vnr visstnok mange nok - det ble nevnt flere tusen.  Llle
nndre ble bedt om  samle seg rundt Grand hvor Quisling  vil-
de st p balkongen c) motta folkets hyldest.

Dette gjorde han  da ogs. Smilende skuct han ned p.
sine kampfeller og p barna med dex norske flagg, og smi-
lende mottok han deres  hjertelige tilrop og heil og
Dysknstrene ble rettet mot ham  og hans  "ministre" og jube-
len vilde ingen ende  ta.  (Den  var slett ikke borte). Det
tWrtes de kjendte hirdsanger og alle sang med. alles tanker
gikk til föreren som hadde holdt ut i den trange og lange
tid. (20.000 skal ha wert samlet utenfor).

Endelig tok fakkeltoget slutt og lyskastrene ble
slukket. Quisling forlot balkongen og overlot sine kamp-
feller til alle massemötene som var arrangert i byens
kinoer og teatre.

Mötet i Nationaltheatret ble overfört i kringkastin-
gen.

(Fortsatt).
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Mötet i Nationaltheatret.

O.R. 18.30.
I Nationaltheatret hadde man snmlet nlle eldre NS-medlem-

mer,for det meste folk uten uniform. Hird, arbeidstjeneste,
ungdomsfylking o.14 hndde man plaSert på kino.

Alle steder var imidlertid overfyllt. Det var i det hele
tatt langt flere NS-medlemmer samlet i byon enn man hadde saler
til, ble det heVdet, og det kunne ha wert mange flere. Hvis de
alle hadde v-srt der sku1le jbssingene hn fått seg en skrekk
i livet.

De respektive mdtesaler var nlle pyntet med norske flagg
og NS-faner og symboler. I Nationaltheattet ble det fbr tnlene
utdelt en liten reklamebrosjyre med billeder av Quisling i hans
barndom, sammen med Nansen i Russland o.s.v. Brosjyren var
titulert V. Quislings kamp mot bolsjevisme og (penge?)-velde
for Norges frihet og selvstendighet. Den ble innledet med .et
helsides billede nv fbreren i uniiorm.

Etter "Hyldningsmarsj av Sigurd Jorsalfar" - som aldri
ble spilt med mere rette enn idag - besteg generalsekret,ar,
£-'nister Fuglesang talerstolen. Han ble mItatt med stormende
heil  og

Kammerater, begyndte han.
Denne dagen er for alle oss som gjennom måneder og år

har kjempet for vår sak og förer den lykkeligste dagen i vårt
1iv.

Bifall,
Alle kampfeller samles idag i begeistring over at vår

firer endelig har overtatt makten i lnnd og rike.
Heil og taktfaste's.,al.
En norsk og nasjonal riksregjering er dannet, en regje-

ring som er utgått av Nasjonal Samling og som vil gennomföre
vårt program.

Heil og s-21.
Norges frihet og solvstendighet er gjenreist i den ut-

strekning krigens jernhårde virkelighet gjör det mulig.
Bifall.
Det er denne dagen vi har ventet på. Vi visste den

vilde komme. -Det var håpet og troen om det som stålsatte oss
i kampen,

Da Nasjonal Samling ble grunnlagt i 1933 skjedde det
i en splittelsesperiode i det norske folks historie. Fol-
kest interesser var skjdvet i bakgrunnen, enhver tenkte bnre
på seg selv, systemet var råttent og gjennomsyret av jbdedom,
marxisme og internasjonal storfinanse.

Summen av denne samlede makt var overveldende, det
vnr vi klar over. Vi måtte regne ILed den, da vi tok kaMpen
opp. Men vi hadde en ide, en mann en förcr.

)3ifa11,
P.rtiet ble skapt gjennom kamp og savn. Ved valgene

i 1933fikk vi vår förste skuffelse og senere gikk vi fra valg-
skuffelse til valgskuffelse. Til tross for det vokste partiet
i indre kraft fra år til år. To ting bar verket, vår tro på
ideen og vår tro på föreren.

Bifall.
• Bevegelsen vokste, b1e klarere og gjennomsyret av

stbrre vilje. Enkelte brbt nok sammen og fallt fra, men de
fleste holdt fast ved veien til gjenreisingen. Quislings
eksempel hjalp oss å holde sammen. Ingen vnr som ham, ingen

var så forfulgt som ham. Men han vnr fbreren, ikke bnre i
navnet men også i gavnet.

Bifall. (Fortsatt).
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(Fortsatt).
Der han gikk foran vilde vi fb1ge, og vi har aldri an-

gret. Nasjonal Samling ble skapt ;jennom disse årene. .
1940 ble vi kastet inn i en hp1s krig, ikke.for

Norges sak, Men for Englands sak. Vårt 1ald ble Styrtet
ulykken.

Vr förers forsök på avvcrge faren ble mödt med ufor-
stand'og motstand fra den tidligere regjerings side. Hans an-
strengelser dannet dog innledningen til vår nasjonale gjen-
reising, og idag kan vi si at vårt må1 er oppnådd.

Bifall.
Siden 1940 er vi gått mektig framover. Vi er blitt en

veldig faktor, en faktor som hvis den ble fullt ut mobilisert
vilde vise jössingene en oppmarsj de aldri hadde sett maken
til.

Til jössingene vil jeg si at de ikke bör trekke for
store veksler på v4r tå1mpdighet. Den er ikke ubegrenset.

Vi er sterke. Den makt finnes ikke her i landet som kan
stå seg moT—v4rstyrke.

Vi rekker hnden ut, men det må stå klart for alle at
det idag er NS som har makten.

Vi har bragt vårt folk dets frihet og selvstendighet
tilbake. Norge vil ikke bore bli fritt men også stort.

Bifall.
Vi rekker hånden ut til samarbeid. Det er Norges sak

det gjelder. Möt oss med rlighet, og vi vil vise -34ighet
igjen, Men möt oss med kamp, og vi vil ikke gi oss til vi
har tynet enhver motstand.

Her gjelder det Norges sak. Det er vi som har hatt
rett hittil, og vi vil også fortsette å få rett. Vår vei
er den eneste som föxer fram til redningen frål det norske
folk.

Oppfy1de1sen av våre håp idag er ennå ikke fullbyr-
delsen av vårt verk. Vi er bare nådd et veldig og avgjören-
de skritt framover.

Vårt endelige mål omfatter crobringen av hele det
nmwske folket bak den regjering vi har idag. Först da er
seiren vår. En sterk og enig nasjon. Vi har midlet idag,
det er samlingen som er vår oppga,:e.

Partiets mål er det samme idag som igår, erobrin-
gen av det norske folk, overtaselen av makten og gjen-
nomf?i,ringen av NS' program

For dere som er samlet i Oslo idag, og også for alle
dere andre som lytter ved höytalerne rundt i landet, dere
er ikke bare kommet sammen for å feste idag, men for å'hente
ny kraft til 4 före kampen videre.

La oss sverge p4 st vi aldri vil gi oss för vi har
ful1byrdet verket.

Bifall.
La oss sverge at ingen fare, ing,en motstand skal av-

holde oss fra 4 gjennomføre vårt mål, reise det stolte
byggverk, Framtidens Norge.

Med vår farer ved xoret vil vi at vår land skal ffi
en stor og rik framtid imöte.

Bifall. (Fortsatt).
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Lundes tale.

(Fortsatt).
Rikspropagandesjef "minister" dr. Gulbrand Lundes tale

som fulgte etter et per orkesterstykker av Grieg, var dessver-
re mindre lett å oppfatte.

Også han var imidler±id sikker på at dagen hadde v-3rt
overveldende for de fleste. Få hedde vis*t hvad som vilde skje,
men dagen hadde blitt av stbrre betydning enn man hadde ent.
Som Quislings sa det, större enn 17 mni (43, större enn 7 juni.

Lunde fandt det deretter vanskelig å kunne± legge noe
til til de veldige taler som var blitt holdt i dagens löp.

En hyldest til Quislings livsverk kunne dog v-ere på sin
plass.

1.,11erede for tolv år siden la Quisling fram de tanker
som idag er virkelighet.

,J.lerede dengnng framhevet han den fare bolsjevismen
innebar. ligns kamp gjeldt i fdrste rekke å åpne bynene på det
norske folk for denne fare, -og å få det til forstå betydnin-



gen av det felles nordisk-germanske sumarbeid.
Hens positive ideer gjelder den dag idag. og tårt eget

syn må ware gjennomsyret av den samme nasjonele ånd. Vi må opp-
leve den nordiske ånd. Skal vi ovErvinne krisen må de nordiske
folk finne hverandre i.snmerbeid.

Og det er dette samarbeid ai idag ser begynnelsen til
ved dennelsen ev den nye nasjonale regjering.

(Bifall).
Det er begynnelsen til det store nordiske semband„
Berfor er dagen idag av betydning for alle nordiske

folk og for hele Europas framtid.
Under omtalen av hvad dagen kunne ha å bety for Norge

siterte Lunde han kom ofte med sitater— fra våre åndens
hövdinger som skulle ha sett i det.fjerne et nytt, et mektig
nord. Som Vidkun Quisling sa vur det sanne nasjonale Norge
igjen tri'tt kraftig fram.

Bifall.
Og man skulle ikke glemme at det ver vår förer vi kun-

ne tekke for at vi hedde fått oppleve den dagen idag.
Bifall.
Lundes tale var nå utydelig for lengre tid, og vi

kunne bere oppfatte at han var.inne på Sveriges oldning.
Da vi igjen kunne skjeldne mening hadde Lunde beve-

get seg inn på sitt spesielle område, den nasjonale egenert,
som han også tidligere har berört i kringkestingen, nemlig
i en tale i "den nasjonale time" for et par fredagex siden.

Den naspnale egenert var den eneste sikre grunn å
bygge landet pq, uttalte han. Vårt förste mål r*tte dr'rfor
17::3re å gjenskape den nesjonale ånd. Folket måtte finne seg
selv, og elleQkrefter måtte settes inn på å skepe en nor-
disk folkeånd skulle vi kunne utföre de plikter som var på-
legt oss. Den slekt som levde idag, måtte föle seg som et
folk, og folkets interesser måtte gå foran den enkeltes in-
teresser. Vårt mål måtte v-3re å sape et solidarisk norsk
folkesembend bygget opp på social grunn. Vårt mål måtte
vf:2re nasjowil socialisme, risjonal- socinlisme.

Til dette krevdes det offervilje og rlig innsets
fra alle nordmenn idag. NS representerte folkets vilje,
for Ns vilde lendets beste. De som stod utenfor forrådte
lendets sak.

Det er vi som seirer, sa Lunde tilslutt under bi-
fall. Vår rett er livets rett. Under Vidkun Quislings merke
reiser folketseg til ny stoxhet. Den festdag vi feirer
er og en löftets dag.
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Mdtet i Nationalthentrot.

(Fortsatt).
Lundes tale b1e mött av större bifall enn tilfellet var

for Fuglesangs vedkommende. Talen v-r imidlertid meget tnm, og
han gjentok seg ofte selv i sin cylta1eoV den nasjonale egenart.

l'orsamlingen sang hirdsang, r og vi elsker" - 2 vers -
ti1s1utt. Deretter ble det utbragt et 3 c,,mger heil og s'31 for
Norges förer, Vidkun Quisling.

Fest i domkirken i Trondheim.

O.R. 21.00,
0gs4 i andre norske byer feiret Man utnevnelsen av

Quisling til ministerpresident.
Trondheim skjedde dette i domkirken hvor sogneprest

Blessing-Dahle forrettet.
Det var oppstilt hirdvakt og fra söylene vaiet röd-gule

flagg blnndt de norske. I sin preken minnet sognepresten om
Quislings uttalelser om bolsjevismen.

De danske og svenske kringkstingsstosjoner brngte tem-
melige utfdr1ige referater fra statscikten og plaserte mellin-
gen först bl,ndt nyketene. Man undlot seg imidlertid fra kom•
mentarer, og Sverige gjentok som nevnt ogs den norske regju-
rings kategoriske erk1'3ring.

Oslos radios programmer var for stdrstedelen helt
latt over til den norske programle2 lse. Bre to ganger
ble let lest opp tyske nyheter - kl. 11.5 og kl. 20.30 -
og disse var spekket med referate-,' og reportasjer frn
begivenheten. Nordmennene laget en festkonsert fra kl. 16.00
til 18.00.

I.ndre norske nyheter. 


O.R. 18.00.
Ifd1ge bladet Sun bdrsposten er Hr»dy-bPlten "Skiold"

forlist utenfor Fedje. M=skapet ble reddet. "Skiold" v,ar
en mindre motorbt assurert for 10.000 kr. hvilket do ikkc
skulle dekke b4tens verdi.

O.R. 21.00.
jsterdalslagets Idrettslag 2rrangerte idag et vellyk-

ket langrenn over 18 km. frn Skimuseet.
Olav ..6.srud fra ?slandet ble nr. 1 i klasse i, nr. 2

ble Holstad, Oslo politi.

O.R. 21.00.
Norges FrIndballserie spiltes det idas tre kamper

i Oslo Tennish,11.
Resultatene ble:
Lillcstrdm - Hmar 9- 5
Askim - Fram, Brummundd 1 17.-5

og Fram - H,mar 22-8.
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N tt fra Sveri e.

S.R. 22.00.
Ruteskipene "Heimdal" og "I.returus" som f3rte 600 finnske

barn fra :710o til Stockholm, er nt kommet lös av isen
og inn til Stockholms havn.

To andre skip - to lasteskip - "Nord" og"Skagul", m?4.
fremdeles bli liggende da isbryteren som skulle hente fem, ikke
kan komme ut fra Simrishamn.

Trafikkforbinnelsene i Sverige er i det hele tatt blitt
vanskeligere igr og idag, og det er n bare hovedveiene som
er framkommelige.

Ellers frambd snqdagen i Sverige et ideelt vinter=
for ,11slags skisport.

N'tt fra Danmark.

O.R. 11.25.
Siden november er det kommet i det hele 1200 finnåke

barn til Denmark Ytterligere 1000 ventes i den n=este frem-,
tid.

V-3rvarse1. 


S.R. 22.00.
*Vestkusten:

Bris. For det meSte oppholds=.
Uforandret temperatur.

WInernomrdet: Svak bris. Litt snefll
Ingen s-Wrre temperturforan-
lriner.

Norrlands fjelltr.: Svak vind. Oppholds=. Uforandret
temperatur ellex noen grader
varmere.

Det har fallt sne idag i GMstriksland, SITM.and, Dalerna
og Vestermannland, men bare i ubetydelig mengder.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radiosendin er manda 2. febr.

Et par tilföyelser til referatet av statsakten på  Akershus. 


I det referatet SOM Pressekontoret i Stockholm har sendt
ut fra statsakten på Akershus den 1. februar, er enkelte ting
mer fullstendig gjengitt enn i vår egen lytteraport. Menge
forholdsvis viktige avsnitt ev telene er imidlertid utelntt.

Frst og fremst gjöres det oppmerksom på at Terboven
i sin tle betegnet biskop Berggrav som "et typisk klapsisk
kronvidne på riktigheten av Nasjonal Samlings program" idet
han hadde medgitt at England var en fiende av Norges nbytrali-
tet. I den forbindelse var Terboven kommet inn på Quislings
tilsvarende advarsler overfor de ferer som truet NorgeS
nbytr.litet fra de tidligere makthveres sleviske Englands-
politikk. Terboven semmenlignet også Nesjonel Samlings
politiske utvikling med de tyske nasjonalsosinlisters og
understreket særskilt NS's tilknytning til folkefellesSkäpets
id idet partiet overveiende bestod av arbeidere, fiskere

bönder. Terbovens dvrige lovord for NS er referert i
var egen lytteraport.

En ganske vesentlig mangel i Pressekontorets refernt
er utelatelsen av Quislings henvisning til et framtidig
riksting, nasjonalforsamling, storting "eller hva det vil
komme til å hete: Navnet spiller ingen rolle."

Ellers er dette referat mer nöyaktig i Quislings bevis-
firsel for et man hadde rett til å overta makten. Quisling
hevdet nemlig at Nasjonal Samlings stilling som det eneste
lovlige parti skyldtes at alle de andre hadde forbrutt se;-,
på forskjellige måter, enten gjennom landsforrederi, opplös-
ning eller flukt.

Mellom 17.15 og 19,00 i deg ble det igjen sendt et full-
stendig•referat fra statsakten over Oslo Radio. Av denne
sending merket vi oss at Quisling unrier sin omtale av for-
holdet til Sverige også uttalte at det måtte skje en endring
i det forhold at Sverige ivaretok emigrantregjeringens inter-
esser i land som var i krig med England.

Terbovens iirksomhet blir den samme scm för.

S.R.19.00.
Berlin forklares det at Terbovens virksomhet som

rikskommisar i Norge ikke beröres av Quislings utnevnelse til
ministerpresident. Terboven forblir der Flihrers representant
i Norgo. Ellers uttaler men i Berlin et det er for tidlig
å si noe om det fremtidige forhold mellom Tyskland og Norge.
Det semme gjelder de andre okkuperte land.

Quislin- har oppnevnt sin n e re 'erin . Se neste side!

Brann b?Ide å Oslo Ö. or,, V. i natt. Se side 3.
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11 av de tidli ere ministre fortsetter i Quislinc's n e re eri

F ikesmennene Pr tz o Blehr år inn som p.

O.R.21.00.
Föreren har i dag anmodet 11 av de tidligere ministre

om å fortsette i regjeringen med virkning fra og med 2. febru-
ar 1942. Det gjelder fölgende ministre:

Hagelin, sjef for innenriksdepartementet.

Irgens, sjef for sjöfartsdepartementet.

Pretheim, sjef for landbruksdep.

Hustad, sjef for arbeidsdep.

Skaneke., sjef for kirke- og undervisningsdep.

Riisnes, sjef for justisdep.

Jonas Lie, sjef for politidep.

G. Lunde, sjef for kultur- og folkeopplysningsdep.

Lippestad, sjef for sosialdep.

Stang, sjef for departementet for arbeidstjeneste og
sport.

Fuglesang, partiminister og sjef for generalsekretari-
atet.

Samtidig har föreren anmodet følgende nye om å tre inn
i regjeringen med virkning fra og med 2. februar 1942:

I. Fylkesmann i Mr-Tröndelag fylke, Prytz, sjef for
finnnsdep.

2. Fylkesmann i Oslo og Akershus, Blehr, sjef for
departementet for handel, industri, håndverk, fiskeri og

forsyning.

Tidligere ministor Johannessen går igjen inn i regjeringen
som linde1sråd i handelsdep.

Tidligere minister Sandberg går inn som finansrå,d i
finansdep.

Tidligere minister Ravner fortsetter midlertidig i
konsultativ stilling i forsyningsdep.

Alle medlemmer av NS vil motta meldingen om at fylkes-
mennene Prytz og Blehr er g,‘tt inn i den nye nasjonale re-
gjering med glede. Begge er gamle medlemmer av NS. Prytz
var tilstede og hjalp Quisling da han dro opp grunnlinjene
programmet for Den nordiske reisning. Dette program er

siden blitt Nasjon21 Samlings program.

SISTE: S.R.22.00. (Ikke over Oslo).
Sjefen for prisdirektoriatet, Thagård, er blitt entlediget,

og som hans etterfölger er utnevnt fylkesmann i Troms, Hasle.
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Norske aviskommentar.

0.R.11.00. (Utydelige).
Morgenbladet: Den 1. februar 1942 var en större dag enn

17. mai 1814 og 7. juni 1905, sier ministerpresident Vidkun
Quisling ikke for seg selv, men for de menn som har gjort
det forberedende arbeid.

Dagbladet: Det er en begivenhet av betydning for hele
Norden at statsansvaret er lagt i hendene på en mann hvis
politiske innstilling er i diametral motsetning til de gamle
partipolitikeres.

Andre n heter i forbindelse med statsakten.

O.R.11.00.
anledning av den historiske begivenhet på Akershus

i går holdt partifeller i Berlin en liten höytidelighet hvor
det samtidig ble sendt et gratu1asjonstelegram til "minister-
presidenten."

Quisling ga sndag en middag for innbudte. Middagen
hadde en rent privat karakter. Blant gjestene var reichskom-
misar Terboven, alle '"Ministrene", justitiarius, höyesterett,
general Fröhlich Hansen m. fl.

Kristiansand var i går preget av den store begivenheten
som fant sted i Oslo. Over alle offentlige bygningeri.byen
vaiet det norske flagg.

anledning statshandlingen på Akershus i åi gikk et
imponerende fakkeltog gjennom Trondheims gater.

Finsk resse ir sitt samt kke.

O.R.21.00.
Den finske presse giti dag Quislings utnevnelse.og N8t.

innsats sin anerkjenne1se. Avisene gjengir utdrag av förerens
tale i går.

Men er dette nordmennenes svar?

Brann både å Oslo o Vestbanestas'on i natt.

O.R.21.00.
Natt til i dag utbröt det brann stbanestasjons

vestre flöy som varte til i dag tidlig. Det lykkes å begrense
ilden slik at den ikke spredde seg over hele stasjonskomplekset.
To Lrannmenn ble skadet under sltkningsarbeidet• Også en
tredje person kom til skade.

Også på Oslo Vestbanestasjon oppstod det brann i natt som
ff3lge av en eksplosjon i et tredje klasses vente~else. Det
ble anrettet betydelig skade. En person ble såret.

Politiundersökelser er innledet for å bringe begge
brannårsakene på det rene.
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"Justisminister" Riisnes ir to n e forordnin er.

O.R.21.00.
Den 28. januar har "sjefen for justisdepartementet",

Riisnes gitt fngende forordninger:

Forordning om håndhevelse av prisbestemmelsene og
forsyningsbestemmelsene. Om forordningens enkeltheter hen-
vises til avisene.

Forordning om svartehandelsen og straffebestemmel-
ser or den. For svartehandel kan det gis straff på opp
til seks Ars fengsel eller iffiter på inntil 1 mi11. kr.
Om enkeltheter henvises til avisene.

Fiskerimeldin .

Vintersildfisket:
Et fåtall drivere drog i går ut på feltet. I dag ftid-

lig drog en del ut, men fra dem er det ennå ikke kommet noen
meldinger.

Feje er det imidlertid innkommet fire drivere med
fangster fra 15 til 150 hl.

Til Cressô er det kommet fangster på fra 80 til 350 hl.
Til Espevrr er det kommet inn et par drivrre med henholds-
vis 7 og 70 hl.

Til Haugesund er det fra Sirahavet kemmet inn en d:dver
med 150 hl.

Ved Karmby har det vrrt gjort forsU med settegarn, men
resultatene har hittil vært svarte garn. Det er _ingen ting
å melde fra landnotfisket.

Fetsildfisket:
Meldingene fra Nord-Norge forteller at det i Lerreds-

fjorden har vrt oppfisket opptil 300 hl. med snurp. Til
Hauld5y i '-yssfjorden er det kommet bra mcd garnfangster.

Torskefisket:
Det fortelles at i Vesterålen har skreifisket pågått

fem dager. Garntiskere har fått fra 800 til 7000 kg., og
linefiskerne har fått fra 900 til 2800 kg. På småvad er det
oppfisket fra 600 til 2000 kg., og juksebåter er kommet inn
med ca. 800 kg. Dessuten er det tegn som tyder på at
skreien er under oppsig på utsiden av Lofoten. Stort sett
har fisket for Vesterålen vrrt bra siden oppsynet ble wrtt
den 31. januar, og resultatet ligger foreldpig litt over
fjorårets på snme tid.

For Möres vedkommende ble oppsynet satt fredag den
29. ja=r, og det har i dette fisket vrrt stor deltagelse,
men lite utbytte.
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Små 'tt fla Hor e.

O.R.11.00.
Landsutstillingen av  såverer i Gjövik har alt vmrt

beeftt av en mengde mennesker. Blant gjestene har vmrt
flere autoriteter på jordbrukets område.

•
Sör-Tröndelag Fiskarskole som ble oppretteti fjor,

skal nå begynne eitt annet  semester. Kureet utdanner til
2nen  klasses kystskippersertifikat.

Regnekapet for Bergene sporveler er nå lagt fram og
viser et overekudd på 370 000,- kr.  for  året 1940-41.

tt f ra Danmark.

D.R.11.30.
öya Anholt har i fjorten dager vmrt uten forbindelse

med utenverdenen på grunn av isvanskeligheter.  3ya  er nå
uten bröd, ferskt kjøtt og mangler dessuten gjmr til bakning.
Man arbeider energisk for å få i stand en flyforbindelse med
öya slik at man kan få brakt mat dit.

Representanter for den danske arbeidsgiverforening og
alle de danske fagforbund begynte i d-g forhandlinger om
endringer i overenskomstene. Man regner med at forhandlingene
for hovedforeningenes vedkommende vil vare i ca. fjorten
dage4r. Den förste industri som behmdles. er metallindustrien
som omfatter ca. 40 000 mann.

Ipningen av flyruten Bornholm- Jylland via Köbenhavn fant
sed I dag. Denne rute utgjör egentlig to ruter, nemlig
Borholm - Wbenhavn og Wbenhavn Jylland, men i den ene
retning borholm - Jylland, korresponderer de to fly i
Kbbenhavn. I motsatt retning korresponderer de slik at
reisende til tornho1m må overnatte i WJenhavn.

Representanter fra de strök på Lolland som trues med
oversvbmmelse, forhandlet i dag med ministeren for offentlige
arbeider om å få eatt i gang arbeidet med å forlenge og for-
sterke dikene langs den truede del av kysten.

11= •• • •• •

tt fra Sveri e.

S.R.22.00.
Et lovforslag om begrensning i utdelingen av utbytte

åv aksjebolagene er levert til justisdepartementet.

Den tiltagende vind på Söderslett har hindret trafikken
både med båt og jernbane. Toget fra Trelleborg til Karls-
krona var sterkt forsinket i dag. Utenfor Trelleborg har
all båttx,,,fikk vu't innstilt i dag.
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N tt fra Sveri e.

S.R.22.00.
Den tysk-svenske landskamp i brytning som skul1e ha

vatrt holdt i MtInehen den 29 februar, er utsatt på ubestemt
tid.

1111.0. •• følew INIMO

N tt fra Finnland.

S.R.19.00.
Det finske flyvåpen har vmrt i virksomhet både i gåx

og idag, melder det finske kommunike. I går ble seks sovjet-
fly skutt ned, mens intet finsk fly gikk tapt.

I dag har finske fly vmrt i virksomhet mot sovjet-
russiske Målene ble truffet.

•-•

Vmrvarsel. 


S.R.22.15.
Vestkusten

VMnernområdet

Moderat til frisk vind.
For det meste oppholdsvmr.
Uforandret temperatux. •

Svak til moderat vind.
For det meste oppholdsvmr.
Noe kaldere.

Svak vind.
Oppholdsvmx.
Kaldt.

Moderat bygig vind.
Enkelte snbbyger.
Kaldt.

Sbdrn Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

Radiosendin er tirsda 3 feb. 1942.

O.R. 06.30. På tysk.
Raiehskommisar Texboven har på foranledning av der Pthrer

ved en spesiell anledning igårkveld delt ut krigsbeldnningertil
flere av sine medarbeidere. BlFindt de som fikk jernkorset med
sverdet var SS GruppenftMrer der Politei Rediez.

O.R. 07.00.
Lederen for det danske N.sjonalsosialistiske parti

Frits Clausen skriver idag i "Fmdrelandet" at de begivenheter
som har funnet sted i Norge I de siste dager er et tydelig
bevis p4 at Adolf Hitler ikke har til hensikt å underkue andre
land.

vvvvv VVVVV vvvvv
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a losen in er irs a an.

Forberedes en aks'on mot bisko Ber rav?

O.R. 07.00.
Alle Osloavisene bringer idag fotografier av de opp-

tenelser som "herr" Berggrsv hadde fra sine samtnler med
lord Halifax og som reichskommisar Terboven nevnte i sin tale
söndag.
"Aftenposten" skriver: "Så avsluttet da "politikkeren" Berggrav
sin med hjemkomsten til bispegården med full forvissning om den
fare som truet landet fra England og Sovjet Russland. Men sa
han noe om dette. Nei, han vnr så implisert i den klikken
av gamle partipolitikkere at det kom ikke på tale og derfor er
han også medskyldig i landsformderiet. Og han hnr framdeles
ikke fortalt sannheten. Det er et forfmrdelig ansvar "herr"
Berggrav har påtatt seg ved å tie om slike ting."

Nasjonen skriver bl.a.: "Herr Berggrav var kommet til så
viktige konklusjoner at de burde ha vmrt offentliggjort. Men
den politiske klikk holdt sammen om å fortie sannheten.
Historiens dom vil falle tungt på de partipolitikkere som visste
så meget og allikevel ikke handlet.

"Ministerpresidenten" blir intervjuet.

O.R. 07.00.
"Ministerpresident" Vidkun Quisling uttalte igår til et

par tyske journalister at den nye nesjonale regjering er
bygget på förer og ansvarsprinsippet og hnr den samme makt
som för var underingt Konge, Regjering og Storting.

Festforestillin i Nas'onaltentret i årkveld.

O.R. 07.00.
Festforestillingen i Nesjonaltentret igårkveld i

anledning utnevnelsen av den nye nasjonale regjering artet
seg som en sann opplevelse for de som fikk vmre tilstede. I
fdrste losjerad satt ministrene og dessuten kunne blandt gffestene
merke seg flere fylkesmenn og fylkesförere samt mange tyske
og norske nutoriteter. Forestillingen begynte med at Nasjonal-
tentrets orkester spilltt Hyldningsmarsj fra "Sigurd Jorsalfar"
og deretter ble Bjørnstjerne Bjdrnsons muntre skuespill
"Ge'3prafi og Kjmrlighet" oppfört.

T ske aviser kommenterer Quislin s utnevnelse.

O.R. 11.00.
De siste begivenhetex i Norge har vmrt av den aller stbrste

betydning ikke bare for Norges indrepolitiske forhold men også
for forholdet mellom Tyskland og Norge,skriver de tyske aviser
idag. Krigen mellom de to land har hele tiden vsrt en missfor-
ståelse av det norske folk. Så ikke av den gamle regjering.
Tyskland har vist dette og gitt bevis på sin fredsvilje ved å
frigi norske krigsfanger og når Cuis1ing i sin tale frnmholder
fred med Tyskland som den eneste ldsning på problemet om for-
Eoldet mellom Tyskland og Norge sh kan man vsre sikker på nt
det vil framkalle et gunstig ekko i Berlin.
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Stats olitiet efter o 1 snin er om brnnnen i år.

O.R. 11.00.
forbinnelse med brannen i Oslo Ost og Vestbane-

st-sjon igårhatt ber statspolitiet alle personer som kan
gi noen opplysninger og alle personer som befandt seg på stedet
ved brannenes utbrudd om straks å melde seg bos statspolitiet
i Henrik Ibsens gate 7, vmrelse 6.

Sandef'ordsmann omkommet i britisk t'eneste.

O.R. 18.00.
Til familien i S,r,I.ndefjord kommer det den dystre melding

om 2t mntros (?) Ellefsen er omkommet i britisk tjeneste.
(Meldingen var utydelig, men annonsören föyet til noe som
at folk snart skulle få e5ynene opp for resikoen ved å seile
i denne trafikk for å skaffe "eks-kongen" og hans fhy.
regjering det de trenger for å leve mnkelig i London,

Brann ved He5nefoss.

O.R. 18.00.
-På gården Bjerke ved Hönefoss utbröt det i formiddag

brann. Hele uthtset brendte ned. Skaden anslåes til ca 40.000
kroner. Man antar at brannen er wppstått ved at en e1ler annen
har enyttet bar ild til å tine opp et frosset vnnnre5r.

Brann i Laksevå .Mekaniske Verksted.

O.R. 18.00.
Idag br?it det ut brann i A/S Laksevåg Mekaniske Verksted

os Flytedokks reperasjonsverksted og lagerhus. Ildenspredte
seg hurtig og begge de to bygninger var meget kkadet fe5r ilden
ble slukket.

Terboven utdeler krisutmerke1ser.

O.R. 06.30. På tysk.
På foranledning av der FUhrer har reichskommisar

Terbovenved en höytidelighet igårkveld overrakt flere av sine
medarbeidere krigsutmerkelser. Blandt de som fikk jernkorset
med sverdet var Gener2loberst der Polizoi Redies.

50.000 kroner til "Le ionen"

O.R. 21.00.
ker kommune har bevilget 50.000 kroner til "Degionen".

Semtidig ble det sendt et telegram til '95anisterpresidenten"
med Aker kommunestyred; varmeste gratulasjoner.

Skö tetro en tilbake

Den norske sköytetroppenaom vandt så overlegent over
tyskerne i landskampen nylig vendte idag tilbake. Det var stort
frammeje og deltagerne ble mottat på det hjmrteligste. De
fortalte alle at turen hadde vmrt en opplevelse. Like etter
ankomsten ble det gitt en enkel middng for troppens medlemmer.
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O.R. 12.20,
.0m ‹,intersi1defisket melUie at du i Korsfjorden er

twtt gnnsoturph fru 50 til 5o0 hl, Til zopovffir har enurporo
brAat inn opptil 500 hl, Til Bromnee er dLtinnkommot ondo1
drivoro med fra 10 til 130 hl,

Prgl Sirahavot or det til Hnugeeund kommot inn ot hnlvt
enoe drivoro mod fra 10 til 170 hl, Men ventor imid1orti4 inn
floro drivoro i löpot av d.Agen.

Dot or ffemdolee ikke nee k melde om landnotfangoton,

tt fre Danmark,

O.R. 07.00.
LedGroil for det donekenoejona1eonin1ietieko parti

Prito 02xueon ekrivor idn i onnrtikkol i INdro1an4ot"
at do boaivenheter eomhar ekjedd i Norgei do elotodIgor
bnro tjonor til & 111åfaet at ådolf Hitler elott ikko aktor
4 tuld@kble do andro land i Europe.

O.R. 11,00,
Loderon for dotdanøke salojoneleocialetioko parti

01ouoon har oondt nMinieterpreeidont" Quie1ina ot tologram
an14ning utnevneleon hvori han git uttrykks for allo danoko
n ejonalooeialintore aratulnojonor oavermoeto bnokor for
framtidon•

(Ingon av diese to moldingor var novnt i don danoko
kringkaotingonyhoteUteendinaor).

D.R. 17,35.
Ettorop5roo1onottor vnkeino for Munn og novoomko or

mogot otor ovor holo Donmarkoaman har i don an1odning booluttot
g4 igang mod produkejonon igjon i elutton av fobruRre

55 L000bbooro vår på arunn av ieen blitt nådt til 4 otoppo
Yrodrikohevn, lmidlortid var dot bland dom floro oomhaddo

viktigo forrotningor & iverote og do mAtto unlor allo omotondig-
hotor tilbgkotil dye. Ideg booluttot derfor on flokk p4 20
monnookoree til 4 bogi eog hjomovor til L000åovor loon til-
foto. Turon var borognot til 4 varo oa 10 timor o1lor muligono
moro, Do heddo mod oog on navignojonokyndia poroon og til okipo
oom muligono bofandt ee i nwhoton blo dot oondt anmodning om

gi oignalor mod flåytono hvio dot okullo ryko opp moduvw,

En gammol moth blo idga funnot død i kjkkeneti oin
lillo loilighot. Han haddo fr0000tihjol,

Vordono fdroto motorokip, dot tidligoro danoko okip
"Bolandign, nu i finok tjonooto or nylig grunnotåttpk don
japonoko kyot. Holo mannokapotblo roddot mon okipot or totRlt
vrak,

Vod Kjåponhavne byrott blo dot ideg foldt dom ovor åt
21 &rig bpd oom otod ti2Aalt for ildop&oottoloo og for @V&f=
trodoloo AV ffibrkeleggingabootemmeleene, Hnn fikk tre hro
fongool. optoo otraffon ver for hArdog appolorto.
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tt fra.:1Qa *k -Voreatt.

20. 50
. ._Ve&-syvtiden.ikVeld kom de tyve Lessöboere som bega seg

- 0V-"eirlean'lramtil Lese8..Det hadde v53rten meget.anstrengende
tut og de hadde mange ganger måttetgjbre store omveier 1A.
grUnn av iseamenhopinger-: I Ved,.framkomatenble de mbtt
- 200 Ileasbiboete- .ebm hådde- Witt cti21deres, ankomet.

• Situaojonen på Leaea, er ikko 04 vanekelig ennA med
4ensyn,tii mat, men det er Virke1ig- a1vorlig mangel på
medisinalvarer.

Danmarke 'Sporteforeninghar - tå .tatt Ut låndalaget
MåndbaIl.e0M akal kjampe mot Sveriga i IdretttjhUset på

. eandag. Deseuten: or oge& det Iaget- aom skal epille i
teutsehlandshalleHi Berlin den 10de februtr uttatt.

.11.ndclemineteraii'opplyeer  -at antllet på lastebiler
- :t DanMak eom nu blir drevet med gaeagenerp.tor erH11.000.

N tt fra Sverie.

D.R. 17.35-.
.Det meldes at aitunajonen er meget alvorlig for mrInge

av tiyene langs d en evenske kysten. De har ikke hatt neen
forbinnelse med fastlandet på f flere dager på grunn av is.
forholdene. 13å. de fleste av dem begynner nå matmangeIen å
gjöre seg gjeIdene.

S.R. 19.00.
Det tredje svenske forsvarslån er-nå kommetotv

5,52 kroner. Dette resuatat er oppnådd på 17 dPger
og det er den;beste.start noe svensk inneUtaddsk lån har hatt
hittil.

a.R . 22.00. -
De svenske Oetersjörederier melder at det forelöbig

ikke vil bli noen stans i Pinnlandstratikken. ZIS framt det
kn skaffes i;3bryterhjelp vil man iallfafl holde det gående
med tre tuter pr uke:

De nye kunngjörelser om 1.3geundersökelser for verne-
pliktige i Ireren i alle våpenerter trmr ikraft straks. ,Por
v2rnepliktige som kjennes, brukbere 'Vil 133geundereökelsen falle

tire grupper og for de som ikke er vernepliktsdyktige vil den
fai1e i to grupper.

Svenske Dagbladets innsamling til hjelp for finake barn.
ert detnåkommetinn 300.000.Irroner. Innsamlingen fortsetter.

t fra rinnlan

Det fineke kommunikee forteller bl.a. gt flere russiske
vdelinger p`A_det batlige frontavanitt-qe-d Onega er blitt
sprengt og russerne-1edstore tap.

vvvvv VVVVV vvvvv
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0.a. 07.00 & 11.00.
aiDea nye noreke regjering* ble ldag behandlat 1 sent-

lige  ledere.
Matlonan ekrev at det var lett& foret& at Qala-

ling valgte eineasdarbeidere i regjeringea blandt de tidlige
re nlnlatre eonalle eatt Innesed den etorste ertaring pi
eltt departemente oarlde. Avleen torberedte •. pg etore ven-
ekeligheter 1 franttden.

Morgenbladst frashevet at b4de de tidligere og de nye
walnistree var val kjeatte av almenhetea. Sanlet vIlde regje-
rIngen nobIlieøre Worgee resureer for den fellee kenp og for
den felles eeter. Ogai denne avie pekte p& at det ikke var
letter tider nan gikk 1nOte.

torbrand 1 Tana

0.11. 18.00.
Tidlls 1deg norgee tr5t det ut brand i Yngre Bandeln-

etende bygnIng I 25neberg. Ilden grep burtig on eeg og bredte
ceg 111 to tiletateatelWae. Alle brendte ned til grunnen.

Zogre Bantleleetand var aa etor trebygning nedkate og
butikklokaler. 8kaden anelås 111 400.0001kr.

Det ble lkkeneldt noe oi brandene 4reak.

fe c$.4! te 

0.L.18.00.

De  -1,[e raejonerlagekort I Worge utdales T4ratkommende
mRndlig.

har bett eneentele.ned kontorsjefRobber-
,,-ad i 1,,,,,./ningedepartemantet oade nye raeloneringebeetem-

	

cieer c tt opplyat at ts- og kaifekortene v11 forevinne.
Ldersgrc.,..n for tildelIng av kakao-kort v11 bll hevet taa

'2 til l og sjokoladeraejonene vil bll nedeatt tra 2
'=later hv sjette uke tll 1 plate pr. nAned.

13r5d-, tet., oa eukkerreasjonene vil forb11 ufor-
usndret.

	

sAmten biako Ber rav.

O.R. 21.00.
Borjgrav er et kronvldne for Englande ekyld 1 krigen

og et krorividne p& at quieling har hatt rett, ekrIver Dage-
posten 1 Dinleder idag. Evie han og vtese andre herrer v11
git 1 eog twlv m de erkjenne at 18 er den meete ve1.

Quislin 1 kkantfices.

411kw
O.R. 21.00.

1111ti #1 Jho44d
etumuning t?

t øtt 

RQseiri ,41

der ig e lak*Ittif1 6

eta Lio tilJoitilotetplootitoot
4.l.ruds fra oittokke

4 Xo o ofr 144 Altio.

floi Yi ibisodaitta

	

iljtha ibiM piOø#

	

tfi G
torilsohe



2.

Radiosendin er onsda 4 febr. 1942. Nr. 287.

Ordfdrer Stenersen i Aker sender hilsni stele ram til uislin .

O.R. 18.00.
Som nevnt igår har Akers herredsting sendt et hilsnings-

telegram til "ministerpresident" Quisling og hans frue.
Innholdet av telegrammet ble opplest i ettermiddagsny-

hetene. Quislin blir takket for at han har gitt herredstyret
tilbake troen pa seg selv og framtiden, og fru quisling blir
takket for at hun trofast har stått ved siden av sin mann
gjennom vanskelige år. Telegrammet er undertegnet ved ordförer
Stenersen.

Fro n etter ir sine le ionm•ers skatt.

O.R. 18.00.
Ordfdrer 3stebb i Frogn har vedtatt at bygdens unge

menn som tjener som frivillige i den norske legion eller i
Waffen SS skal fritas for skntt sålenge de er i tjeneste.
Videre har han vedtatt å bevilge en sum penger til legionen.

Legionw.failt.

O.R. 18.00,
Til familien i Porsgrund er det kommet melding om at

den 19 år gamle Rolf Skifjell er fnllt på östfronten. Den
faldne skildres som en kjekk og uforferdet kar.

norske sjöf,-J1k omkommet.

O.R. 18.00,
Ennå tre norske sjömenn er drept i dödsseilasen

De-; styrmann Brattås, Slngen; Johansen,
F;.,,gen 06 •j2mann Kjerrebo Paulsen, Tönsberg.

Rvznde uislin frimerket.

C,1,. 18.00.
Fra Tönsberg meldes at Quislingfrimerket ble praktisk

talt revet vekk av begeistrede kjdpere förste dagen salget
åpnet. Man måtte hurtig hente nye forsyninger.

Hirdregiment 3 har stor fram an .

O.R. 11.0C,
Hirdregiment 3, "Hafxsfjord" har hatt en framgang

på over 100%, meddeler regimentsfdreren.

Motorgaleasen "Ma da" her'et av ild.

O.R. 18.00.
Igår bröt det ut brand ombord på motorgaleasen

"Magda" av Oslo, som lå på slipp i Stokmarknes. Det lyktes
ikke å slukke og galeasen ble helt ddelagt.
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FiskerimeldinPer.

O.R. 12.15.
Vintersildfisket:
Som meldt igår hcr dot i de siste der;er v-3rt nlmindelig

utseiling på feltene fre Sirehavet nordover til Bulandet. Ende
lenger nord drives det forsbksfiske. EndeI drivere er kommet
inn imorges og flere ventes utover dagen.

Igår kveld kom snurperne i kontnkt med sildTlvest av
Hisken.

Om lcndnotfisket foreligger det ingen meldinger.

Fra fetsildfisket meldes det fra Nordlend at silden nå
er småfnllen. Det tns fnngster nesten overelt.

Landbruksmeldini=icr.

O.E. 12.30.
Forsyningsdepartementet meddeler at det i henhold til

en e2rskildt forordning cr tillatt kelveoppdretterelå bruke
inntil 60 1. helmelk hvis oppdrett skjer over et helt år.

Som et pust fv våren kom den f?irste rabarbra til Oslo
igår,som venlig fra Sörlendet. Hovedmassen vil dog ikke sette
inn för i mars.

Kjöttilförslene er ikke så verst. Igår kom det bl.a.
100 storfeslnkt og 130 knlv. Av dc sistnevnte var 3 gjkelv
og resten spoknlv.

Prissentralens landsoversikt.

O.R. 12.32.
Det cr nå innfört potetrnsjonering i en rekke byer og

kommuner i Norge. Det er også f;stsett nye meksiwlpriser,
men situ-sjonen cr fremdeles mcget vanskelig.

Heller ikke grönnsakstilförslene er noe större å skryte
av. Kulden hnr delvis satt en stopper for trnnsport, og det
er mest kål og k,lrot det går på. Siste uke kom det også litt
purre.

Stråformarkedet er bedre i a1le fnll i Oslo, og si-
tuasjonen må nå karnkteriseres som ganske bra.

Siden forrige uke er det skjedd litt tilbakegnng i
elaktetilförslene til Oslo. Også her får kulden te sin del
av skylden. Kvnliteten er imidlertid bre bortsett fra gris
som har evtatt i vekt.

I siste ukc kom det 347 storfeslnkt., 30 hest og
390 gris til Oslo. Som ellers i landet er det kukjött og
speknlv som dominerer, og kuene er i forholdsvis bre hold.

Forsyningsdepartementet har lempet på bestemmelsene
for pliktlevering av egg.

Leveringsmengden 'er nedsatt fra 4 til 3 kg. pr. höne.

Landbruksdepartementets prissentrel hnr den 31 jen.
fastsatt maksimlpriser på kbelitetstömmer.
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Forbud mot å bruke helmelk til for.

O.R. 18.00.
Forsyninsdppartementet har i en forordning utstedt

forbud mot bruk av helmelk til for.
Undtatt fra forbudet er kalveoppdrettere som får bruke

inntil 60 1. helmelk hvis oppdrett skjer over et helt år. Denne
undtagelse er gjengitt i landbruksmeldingen.

Norske aftener arran eres i Sveri e.

D.R. 20.50.
De danske aftener i Sverige som ble så vellykket vil nå

bli avlöst av tilsvarende norske.

S.R. 19.00.
Fredrik Ström, som er formann i den svenske landskom-

mite for Norgeshjelpen, opplyste ikveld i "Dagens Eko" at det
den 7 febr. vilde bli arrangert en stor soire i Stookholms
Stadshus til inntekt for Norgeshjelpen. Han uttrykte seg sik-
ker på at Norgeshjelpens arbeid vilde vekke forståelse hos
det svenske folk, pg minnet om at hjelpen var et håndslag
over grensen.

HT. Strm opplyste også at kommiteen hadde mottatt en
rekke henvendelser fra svenske familier om å få ta imot norske
barn.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 11.00.
Det förste bedriftskjökken i Vestfold er nå full

drift ved Frnmnns mek. verksted i Sandefjord.

O.R. 21.00.
1500 mennesker overvar ikveld sköyterennene i Dram-

men hvor våre Tysklands-farere startet. Egnestangen vandt
500 m. på 44.6 og 1500 m. på 2.28.5.

O.R. 18.00.
Krypskytere etter elg er på ferde i stre Moland.

"Den aktuelle sendin

O.R.
18.15: Besök ved Oslo Lmgevakt. Overlgen opplyste

at man söndag hadde hatt 38 tilfeller av forfrysninger.

18.30: Om Vesterålen.

18.37: Sketsj om hvordan det vilde ha gått hvis
biskop Bergravs frykt om et boisjevikk-Norge skulle h gått
i oppfyllelse. (Utc).1elser av interesse: Det blir lettere for
det nye Europa å undvmre Sverige, enn for Sverige å undvmre
det nye Europa. Den engelsk-amerikanske hjelp går ut på
fare bolsjevikkene likke inn i hjertet av Europa, like til

Sveriges og Sveits' grenser).

(Fortsatt).



5.

Radiosendin er onsda 4 febr. 1942. Nr. 287.

"Den aktuelle sendin ".

(Fortsatt).
18.45: Sjdormen fra Loch Naess dukker opp igjen. (Enten

lyger engelkkmennene for atter en gang eller så zoologien.)

18,50: "De umyndiges Sketsj ved Adolf Egeberg.
(En liten gutt om ekteskapelig strid. Jössingfruen var g191n for
at den snilde rolige mannen hennes gikk inn i NS. Og en liten
pike som var gullungen til mor, og som trodde at jössingene
ver noen gnmle, stygge spökelser.)

18.55: "Verden og Vi": Fritz Ihlen om Englnnds svar-
teste vinter.

O.R. 12.20.
I prognamposten "Heim og Samfund" talte en viss fru

Sara Hald om NS's ånd.
De som handlet helt i NS' ånd, sa hun, var guttene våre

i den norske legion og i Waffen SS. De handlet helt for heim
og samfund, og huff som de frös derborte. De var noen som had-
de grunn til å klage det. Mor Norge kunne v33re stolt av slike
gutter. Man måtte hjelpe til alle sammen så de kunne ha det
bra. Strikke kunne man gjöre og sende v=lit töy.

Fru Hald ver en merkelig og enfoldig dame å slippe lös
på lytterne.

N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Svenske .1ce Seyfarth her nå slå.tt Ballangruds verdens-

rekord i sammenlegt.
Under sk3yt(blandskampen mellom Sverige og Sveits i

Davos igår og ideg satte han flere fremragende rekorder.
Tiden p4'3000 m. er ny verdensrekord - 4.45.3 (det er dog
ikke sikkert at den vil bli godkjendt), og hens tid på
10.000 m. 17.07.5 ny svensk rekord. (bare 6 tiendeler un-
der Mathisens verdensTekord.) Også tiden på 1500 m.
2.15,7 - er meget god.

S.R. 19.00.
De svensk-finnske handlesforhandlinger ble innledet

idag i Stockholm.

D.R. 20.50.
De svenske frivillige som i den siste tid er kommet

til Finnland, sendes nå til fronten.

D.R. 17.35.
Isen har nå helt stanset opp trnnsporten av finnske

barn over i\landshavet til Stockholm. Istedet har man vedtett
å sende to ukentlige tog over Happarend.

S.R. 22.00.
Det tredje svenske forsvarslån h-r nå oversteget

575mill. kr.
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khy N tt fra Sveri e.

D.R. 17.35.
En veldig brand ödela idagmorps helt den store kontor-

bygning Stureplan 19 i Stockholm. Tarnet fallt ned og faren
for ytterligere nedstyrtninger vanskeliggjorde slukkingsar-
beidet.

S.R. 19.00.
Utenfor HerradskSr i isterge,t1and ligger 16 skip inne-

frosset og matsituasjonen er etterhvert blitt vanskelig. Is-
bryteren Ltle er gått til hjelp, men iebryteren "YmerY, som
også trenges, ligger ennå i Norrköping og venter på forsynin-
ger.

Isbryteren Lejon ligger i Karlehamn med "Nord", en
Svea-båt og et finnsk skip.

S.E. 22.00.
Et forslag til forbud mot bebyggelse som er til hinder

for forsvarsanlegg, ble idag forelagt Riksdagen. Det er over-
sendt til Lagkommiteen.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Det danske pristall pr. 1 jan. 1942 foreligger nå og

berges til 278 mot 277 i oktober ifjor. (juli 1914 som besis).
Prisene på spekesild, 611, rödspetter og klippfisk

viser sterk stigning.

D.R. 17.35.
Statdbanene meddeler at jernbanen Ibgstör-V1bborg

har gjenopptatt driften.

Tilförslene og avsetningen av jordbruksprodukter i
Danmark har i den siste uke vmrt aterkt preget av de vanske-
lige transportforhold.

N tt fra Finnland.

D.E. 11.30.
Den finnske stateminister Ryti åpnet Rikadagens möte

idag med en tale hvori hnn fordömte Versallkes-traktaten.
Han uttrykte hå.pet om en mer rettferdig fred etter denne
krig.

Vuvarse1. 


S.R. 22.00.
Vestkysten og
VMnernområdet: Frisk bris. Sne flere steder.

Ingen vesentlige temperaturfor-
andringer

Hele Norrlands
Fjelltrakter: Svak vind. Sne av og til. Ufor-

andret temperatur.

vvvvvv VVVVVVvvvvvy
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Tillegg til NYHETSOVERSIKT  nr. 287,

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

Radiosendinger onsdag 4 febr. 1942. Fortroli .

tt fra Nor e.

Paris på fransk.
Det norske fraktskip "Mimona" på 1 147 tons er grunn-

stått utenfor den norske kyst. Mannskapet er reddet.

O.R.
Om uinevnelsen av de nye "ministre" i "den nasjon2le

regjering" skriver iftenposten idag:
Viktige begivenheter har funnet sted i det siste. Bak

den mann som har skapt den nasjonale bevegelse i Norge står en
organisasjon som Norge aldri har sett maken til. Quis1ing kan
utneyne sin egen regjering, mann for mann, uten andrehensyn
enn de rent kvalifikasjonsmessige. Lldri har Norge hatt en så
sterk og handlekraftig regjering.

Morgenposten skriver:
Norge er det förste besatte land som har fått sin egen

nasjona-,e regjering. Norge er det förste land til å delta ak-
tivt i gjennomförelsen av den nye orden i Europa.

tt fra Sverige.

D.R.
160 båter fra BohuslMn har hittil latt seg registrere

for den svenske fiskeekspedisjon til den danske vestkyst.

tt fra Finnland.

Lahti.
En delegasjon ankom igår fra Tyskland til Helsinki

for å forhandle om en fornyelse av den tysk-finnske handels-
traktat.

Lahti.
Ifölge en frontkorrespondents opplysning har de finn-

ske tropper hittil erobret 12 000 russiske hester. Hestene
er blitt fordelt mellom armeen og den sivile befolkning, og
yder utmerket tjeneste.

•SaarbrtIcken.
11n bok om de to siste års finnske frihetskriger -

"Sålede2 kjempet Finnland" er nylig utkommet på Wichen-



forlage.i Berlin. Boken er skrevet av den finnske forfat-
ter Hanee og er redigert av dr. Gerhard Schulmann, Den
skal imicholde endel billedmateriale som viser finnenes
nordisko avstamming.

vvvvvy VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER 1.
Fra

Regjeringens I. K. & Hærens Overkommando.

6. febr. 1942. Nr. 288, 	 FortroliF.
Radiosendinger torsdag 5. febr.

"Den norske reerin.o." har holdt sitt förste mote.

O.R.18.00.
"Den norske regjering" holdt sitt f3rste möte på Slot-

tet i dag. "Ministerpresident" Quisling ledet mötet, Det
norske splittflagg vaiet i vinden som et tegn på at skjeb-
nen til vårt folk nå ligger i vår egen hånd. Hirden hadde
overtatt vaktholdet. De fleste av "ministerne" kom i uni-
form.

Flere hi1sningste1egram til "Minister residenten".

O.R.21.00.
"Ministerpiesident" Quisling har fra -len tyske ungdoms-

leder Hartmann mottatt et lykkönskningstelegr:=. rirtmann
sendte også hilsen fra Hirlerjugend.

"Aftenposten" om biskop Berpgrav.

O.R.11.00.
"Aftenposten" skriver i dug om Terbovons avslöringer

av biskop Bergglav. Bladet menur at disse Tvslöringer for-
klarer don opp3iktsvekkende taushet som Berggrav har omgitt
seg med. Hvis hun hadde talt, ville han ha kommet til å måt-
te bekrefte Quislings advarsler.

De norske skip i Sverige. 


S.R.19.00. Utydclig.
Weborg Lådhusrett begynte i dag behandlingen av de 11

beslaglagte nerske skip som ligger i Wtcborg. Englund hadde
ikke sendt noen represent:Aiver til stevningcn (7).

De skadelidte i We1meland får erstutnincY.

O.R.18.00.
"Innenriksdepartementet" meddeler at de sakdelidte ved

flommen i Hjelmeland ved Stavanger skal få tilsku(l.d på kr.
50 000,- fra Naturskadefondet.

Det brukes mer surkå1 enn för.

O.R.18.00.
I år brukes det mer surk3,1 i landet enn noon gang tid-

ligere. Fra surkålfabrikkene i Arerida} er det i vinter sendt
storu prtier til grosscrere på Ustlandot og Vestlandet.

Brann i HobbJ1.

Et hus i Hobböl har brent ned til grunnen. Det lå på et
avsidesliggende sted. Skuden anslåes til kr. 10 000,-.
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Radiosendin(Yer torsda 5. ,t. 1942. Nr. 288.

Fiskerimeldin .

Vintersildfisket:
I natt var det en rekke drivere ute. De fangster som

ble tatt, var ujevne, men det var en del meget gode i blant.
Til Bulandet koi det en rekke drivere med fangster på

20 til 200 hl. Til Feje kom det drivere med fangster på
10 til 100 hl., og til Heggholm kom det fangster på 40 til
120 hl. Videre kom det drivere med fangster på 30 til 90 hl.
til Storesund, og med fangster på 50 til 280 hl. til Q-1essby,
og 25 til 100 hl. til Bakkesund.

Petsildfisket:
I Noxd-Norge er det gjort snurpefangster i Ber1evågen

og Didevågen. Fra Fjellsund meldes det om snurpefangster
på 400 hl, og fra Tyssfjord på 700 hl.

Landbruksmeldin.

Statens kornkontor melder at det nå er kommet 95 500
tonn kern. Tilgangen var i november og desember'ti1freds-
stillende, men etter,nyttår dekker ikke tilgangen behovet.
Det er kommet mest bygg, dernest hvete, havre og rug.

bem regel tJr tilfrselen av slakt seg opp i midten
av uka, og skik var det cgså denne uke. I går var tilförsel-
en av gris bere enn på lang tid, idet det kom ca. 150 griser,
Av nauteslakt kom det 80 stykker.

Ukemeldng.ira Gartnexha11en.

es1omarkedet:
Det er i.remdeles en del tilförsel av kål. Årets förste

rabarbra ei fra Grimstad.

Bergenomarkedet:
Det har ikke vmrt noen ti1frse1 av frukt og grönnsaker

denne uke. Uteb1ivelsen må tilskrives kulden. Det er heller
ikke kommet noen potetex.

Ilesundsmarkedet:
Kuldell hindrer all tilft3rsel.

Kristiansundmarkedet:
Kulden nindrer all tilförsel.

Trondheimsmarkedet:
Kulden \eniskeliggjt5r all grtsnnsaktilförsel.

Potetviddc: ska32 kes med 30 o.

Produksjonsdirektoratet melder at det hösten 1941 ble gitt
påbut.d omL kevidda skulle ukes med 10% neste år. Nå er det
også blitt vedt:tt at potetvidda skal økes i 1942, nemlig med
13%. En vil derfor trenge mye settepoteter som må skaffes
selv om det ckcl gå ut over beholdningene av matpoteter.
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Radiosendin er torsda 5. febr. 1942. Nr. 288.

Rikstalerne har ordet. 


Ra na P. Ma elsen: Den åndeli e reienin .

O.R.18.45.
Rikstalersken begynte med å klage over nyordningens

bitxe motstandere. For alt det gale som hender, ir de
nyordningen skylden. Når det er en forsinkelse pa et eller
annet tog, ser de megetsigende på hverandre og sier:

- Det er nyordningen.
Når de må stå i kö for å få matvarer, heter det igjen:
- Nyordningen.
Og når de ikke kan få poteter, så vet de grunnen:

Nyordningen har begynt å virke.

Dette var merkelig for en person som hadde opplevd en
kxig med engelsk blokade för. Også den gangen måtte man
stå i kb fox å få matvarer, enda Norge ikke var et okkupext
land. Den gangen florerte spekulasjonen i andres nöd. I
dng er det satt en stopp for det, men likevel hörer man ikke
et eneste anerkjennende ord fra nyordningens bitre motstan-
dere.

Grunnen ex den at nordmennene har mistet tenkeevne%
De er oppdxatt med en mangeårig utenlandsk propaganda. ung-
dommens hasjonalfinelse ble brutt ned på skolene. Man var
nmr ved å ödelegge ungdommens nasjonale egenart.

Derfor må målet i dag vmre å bringe ungdommen tilbake
til sunn nasjonal tenkning. Ungdommen må bli modig og kjekk
igjen, så den ikke unndrar seg faren, men modig mt3ter den.

På dette område kan kvinnene spille en stor rolle. Det
er i ftsrste rekke kvinnene som oppdrar ungdommen. Når det

NS' program står at bevegelsen er både en åndelig:og nasjo-
nal ri?d.sning, så gir det kvinnene et historisk ansvar. Beveg-
elsens hensikt er å bringe folket tilbake til det emrpregne,
nasjonale som det har arvet fra sine forfedre.

"La derfox oss kvinnex komme med cll vår hjertevarme.for
å lege sår. Våx hjertevarme kan finne vei inn til det mest
forherdede hjerte."

Ungdommen må imidlertid ikke beruses med store ord om
at den skal 14gge landet. Det som det ft5rst gjelder å bi-
bringe den, er en åndelig gjenfödelse. Först dc erde blitt
riktige nnsjonalsosialister.

Krigen i aprildctgene 1940 brakte ikke bare soxg og
lidelse. Den åpnet også dören for store muligheter. Det
gjelder derfor nå at man benytter mulighetene. Man må gå
til bunns i problemene, man Inåla seg gjenföde og fornye, for
fdrst da har nrin rett til å kalle seg nasjonalsosialister.

Heil og sml.
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RadiosendinPer torsdag 5. febr. 1942. Nr. 288.

Storm Sbriie  interv'uer Hans En nestan en.

("Aktuelt".)
Sbrlie fortalte at Norges skbytetropp var kommet vel-

berget på norsk grunn igjen etter landskampen mot Tyskland
Klagenfurt. Kampen ble som bekjent en triumf for de norske

gutte son vant med 99 mot 49 points.

Engnestangen mente et resultetene der nede ikke ver
noe skryte ev, men det ver jo hyggelig at Norge vent.

Man må likevel ikke undervurdere de tyske gutta. De
har elle hett liten tid til å trene, og treningsforholdene

.\rart vanskelige på mange måter. Isen i KlagenfUrt ver
heller ikke god.

Hva de norske guttn angikk, mente Engnestangen nt Finn
Hodt hedde store sjangser til å oppnå helt fbrstekladses
tider hvis han kunne komme til Davos t toppform. Med hensyn
til Engnesangen selv, så skortet det litt på treningen.

Den aktuelle sending.

18.15. "Aktuelt".

18.20. Dagens dikt og melodi.

18.28. En dialog: Den v r mellom en kvinne og en Mann.
Kvinna hadde tilbrekt halvannen time i en butikk for å kjbpe
en liten krage.

18.35. Sketsj: Kvinnfolk og ketter.

18.45. Rikstelerne har ordet.

18.55. "Verden og vi": Generaloffensiven mot Singapore.

Pa forenin skurset å Sbrmarka fortsetter.

O.R.21.00.
Kurset for fagforeningsledere på Sbrmarka fortsatto

i dag. Det ble holdt to foredrag: et om arbeiderpressen
og et om Krd't durch Preude-bevegelsen.

Om et p r dager skal "minister" Gulbrand Lunde holde
foredrag på fegforeningslederkurset på Sbrmerka.
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Radiosendinper torsdag 5. febr. 1942. N  . 288.

N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Utenrikadepartementet meddeler: Ifölge en melding fra

London via Stockholm har damskipet "Erna" av Köbenhavn vart
savnet så lenge at det må ansses for tapt. Skipet har siden
9. april 1940 v,art beslaglagt av England. Av mannskapet,
som opå fryktes tapt, var 16 dansker. Deres pårörerefide
har fatt meddelelse om forliset. "Erna" var på 3590 br. reg.
tonn.

D.R.17.35.
Folketinget er innkalt til 111,5te onsdag den 11. februar

og Landstinget torsdag den 12. februar.

D.R.17.35.
Statsbanenes trafikkmelding i dag tiser bare et par

mindre endringer fra de to siste dager.

D.R.11.30.
Nestfermannen i Dansk-Islandsk forbund opplyste på et

möte i går at foreningens virksomhet ble sterkt foröket
det forlöpne år.

D.R.11.30.
Smrnoteringene er i dag fastsatt uforandret til kr.

389,- pr. 100 kg.

-

Nytt fru Sverige.

O.R.11.00.
President Rytis erklaaring om at krigen må bringes til

en seierrik slutt for å avverge bolsjevismens fare, h-r vakt
stor orpmerksemhet i Berlin, hvor man hevder at Sverige
b3r merke seg dette.

S.R.19.00.
Stockholm R4dhusrett har i dag dUit seks personer til

lange straffearbeider for spionasje. Form.'11et var hjelpe
en fremmed makt som cr i krig med to naboland til Sverige.

-

N tt fra Finnland.

O.R.21.00.
Etter seks dögns forbitrede og blodige kamper har finske

tropper kastet tilbake bolsjeviktropper som hadde fått fot-
feste på en odde. Også andre mindre bolsjegikangrep er slått
tilbake.

O.R.11.00.
Svenske kvinner i Finnland har sendt der Ffihrer en penge-

sum til forpleining av sårede tyske soldater. Der Fthrer har
takket for gaven.

vvvvv VVVVV vvvvv



Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 288.

(Fra B:B.0.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er torsda 5. febr. 1942. 
 Fortroli .

ttfra Norge.

O.R.
Lagrene i . . . fabrikk i Oslo brente ned i går kveld.

Ilden kunne sees over hele Oslo. Det opplyses at produksjonen
ikke kommer til å stoppe.

S.R.19.00.
Gbteborg rådhusrett behandlet i dag saken om de 11 norske

skip. De norske skipsredere hevder at de har stbrre rett til
skipa enn den engelske regjering. En særskilt rettssak er
anlagt mot kapteinene på skipo. Den går ut på at de skal
avskjediP,es; Den britiske regjering har nektet å Emerkjenne
salget av skipa, mens de norske skipsrederes sa,kfbrer (?Ny)
hevder at salget foregikk i lovlige former. Retten erklærte
at salget ikke var gyldig. (?Ny) har opplyst til Det svenske
telegrambyrå at han vil appelere til Göta Höyesterett. I saken
mot kap-IJeinene avslo retten en appell om utsettelse, og av-
gjbrelsen vil bli meddelt den 19. mars.

tt fra Sveri e.

D.R.20.50.
"Svenska Dagbladet" opplyser at svenske skipsredere vil

kjbpe seks finske dampskip til en samlet tonnage på 22 000 tonn.

tt fra Finnland.

O.E.
Forhandlinger har begynt i Bratislava mellom Finnland og

Slovakia om en forlengelse av den nåværende handelsavtale for
bke handelen mellom e to land.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYEETSOVERSIKT FEA SKAND. RADIOSTL,SJONTR.
Fra

Regjeringens I. K. & 11-erens Overkokmando.

7. feb. 1942. Nr. 299 Fottrolin..
Radiosendinger freda . feb.

Kunn iörin om den n e "Nas'ona1e Re .erin ".

O.R. 21.00.
Paruraf 1. Regjeringens ledes av "Minister -
presidenten" med den samme myndighet som för lå hos Kongen og
Stortinget.

Faragraf 2. "Ministerpresidenten" kan hvis han
anser det nddvendig, velge en stedfortreder i tilfelle et
hvilketsomhelst medlem av regjeringen er fravrende.

Faragrf "Ministerpresidenten"'s nye lover må
uniertegnes av vedkommende "minister" og vil bli parafert av
vedkommende statsrådsekretær. Enhver ny lov som berörer grunn-
loven må sendes til justisdepartementet med påtegning om at den
cr gyldig uten hensyn til grunnloven.

pargraf 4. Enhver "minister" kan med bemyndigelse
fra "ministerpresidenten" bestemme hvordan de lover som er
utarbeidet av "ministerpresidenten" skal settes ikraft. Slike
bestemmelser må undertegnes av vedkommende minister. Det sammg
gjelder for all lovgiving.

Paragraf 5. Lover utarbeidet av Iministerpresidenten"
og instrukser fra "ministrene" vil bli offentliggjort i "Norsk
Lovtidend". Såframt ikke noen bestemt tid er fastsatt vil de
tre ikraft fra og mcd dagen etterat de er blitt offentliggjort.

Par2g,I.Lf 6. "Ministerpresidenten" kan treffe av-
gjdr-e-LSe med hensyn til den spesielle administ±asjonen som er
nevnt i grunnlovens paragraf 28. Denne myndighet lå för hos
Regjeringens. Andre administrative skritt vil bli avgjort av
de respektive "ministre". "Ministerpresidentens" avgjdrelse .om
punkt 1 må undertegnes av vedkommende "ministre".

Paragraf 7. Spdrsmål som må avgjöres av "minister-
presidenten" vil bli behandlet xx i regjeringsmdte.

Undertegnet

Vidkun Quisling.
"Ministerpresident"

Oslo den 6te februar 1942.

N lov om "Nas'onal Arbeidstjeneste". 


O.R. 21.00.
Paragr-f 1. Enhver norsk gutt og jente skz1 nu
tjenestegjdre i Nasjonal S_mlings Ungdomsfy1kings. Plikten til
denne tjeneste gjelder fra den lste j-nuar i det år vedkommende
fyller 10 år og varer til den 31te desember i det åt vedkommende
fyller 18 år.

Fortsatt.
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RadiosendinYer freda 6 feb. 1942. Nr. 289.

AT1.22.112tlenesten. Fortsatt.

O.R. 21.00.
par,raf 2. Sjefen for departementet for Arbeids-g-- -
tjeneste og Idrett skal i samnrbeide med sjefen for Kirke og
Undervisningsdepartementet utferdige forskrifter for i hvilken
utstrekning denne lo skal utnyttes.

Pgragraf 3. 

den iste mars 142.

Denne lov skal tre ikfaft frn og med

Kommentar til denrie 1oven'av Aksel Stnng.

O.R. 21.00.
Sjefen for NSUF Aksel Stang uttaler nt vedtnket nv

denne loven en gang for alle slår fast at Staten er segsitt
ansvnr bevist overfor ungdommen. Slik somr1 det var fbr overlot
staten t:.11 enhver rent tilfeldig å tn seg av ungdommens opp-
dragelse og resUtate-:J viste seg osså deretter. Den nye
"nasjonale regjering" kjenner nnsvnret og akter å fUlge helt
andre retningålinjer.

Hr. Stang forteller videre at det er tre hovedpunkter
som mnn nå ha klart for seg nårdet gjelder oppdragelsen av
ungdommen. For det förste gjelder det å skape en sterk og sund
ungdom eg den må man skape gjennom en intens trening. Det andre
hovedpunktet er karakterutdannelsen. Det gjelder her å skape
en ungdom som har pliktfble1se. Vi må lage en ny genernsjon av
ungdom som kan klj.empe for landets frihet. Det tledje hoved -
punktet er kunnskaper og også her skal NSUF gjennomfore nye og
viktige tih•

Videre sc hr. Stnns at ved siden av alt detto vil 5e1v-
fölgelig staten yde all mulig stötte. Sv5mmeha11er rig idretts-
plasser og andre sportsenlegg vil bli stillet fullstendig til
disposisjon for NSUF.

Slike ting som ±:o1kedanser og folkesanger ril også bli
tatt med i ungdonsoppdrngelsen på en fordelaktig måte.

Hg. Stanig attalte videre a loven foielbbig bare vil
bli gjort gjeIdende for nvgr'eusede emråder og aldersl£losser.
Inntil videro kan alle ta det med ro og.dngen behöver å melde
seg fbr vedkommende blir

Plan  benyttet samtidig anledningeh til berolige
foreldrene med a'43 NSUF ikke g'ncen måteakter å dra barna bort
fra hjemme. Tvertinot er det "aybeidstjenesten"'s hovedoppgave
å ku.= sende barna hjem igjen med en öket kjmrlighet og aktelse
for hjeuitet, Heller ikkeskol. skolene og skoleundervisningen på
noen m4te lide skcde. Darna sknl opplres i å utnytto fritiden
på den best mulige måte.

Hr. Stnng ytret tilslutt nåpet om at alle som forstår
den nye tid il stötte NSUF's "grbeidstjeneste" lojalt og
aktivt.

Zwi1=er skal lnge

0.R. 21.00,
Domprost Ludwig Zwilgmeyer har av "Kirke og Under-

visr,ingsdepn:Jtementet" fått i oppdrng å utnrbdide en ny sangbok.
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kadiosendiner freda 6. feb. 1942.. Nr. 289.

Den ".Nas'onale Rw.'erin " saken i sine e ne hender.

O.R. 07.00.
"Ministerpresident" Vidkun Quisling erklærte i sin

tale på Akershus sdndag at vi ikke lenger kan finne oss i at
Sverige ivaretar Norges interessmr i Tyskland.

Nu hnr den tyske regjering meddelt den svenske
legasjon i Berlin nt det er hensiktslbst for legasjonen i frnm-
tiden å ivareta norske interesser der i og med det Tt den
nye "nnsjonale regjering" ble Utnevnt i Oslo den lste februar.

Konsularisk bistand for norske stntsborgere i Tyskland
vil bli utfört 217 det norske hjelpekontor som hittil har vært
ledet av konsul Simonsen.

N c frnktbestemmelser.

O.R. 21.00.
Prisdirektoratets fraktråril har fastsatt nye bestemmelser

for timecharterfrakter for motorskip på frn 101 til 199 tonn
dw. Bestemmelsene sknl gjelde fra 9de februar 1942. For nærmere
detaljer henvises til dngspressen.

Bevillin er til sko sarbeiderne.

O.R. 18.00.
Frn Porsgrunn meldes at ordföreren i Eidanger har

bevilget 1000 kroner til skogsnrbeiderne i bygden. SeIntidig er
det rettet en henvendelse til Porsgrunn og Breivik kommuner om
å yde tilsvarende belöp til samme formål.

kår.
Thorvald Trondsen retter o ro til unrommen.

O.R. 18.00.
Stabsjef Thorvald Trondsen har i en artikkel i "Fritt

Folk"rettet en inntrengende appell tilalle norske ungdommer om
å slutte opp om kampen mot bolsjevismen. Han skriver at stats-
hand1ingen på .ikershus betegner et vendepunkt i landets innem-
rikske politikk og bragte slutt på alle de indre stridigheter.
Vi har klart å tvinge våre hjemlige bolsjevikker i kne, sier hnn
og Russland er også snart knekket.

Gårdbruker dömt for ulovliP' sl ktnin .

O.R. 18.00.
Pr Sktin meldes nt en gårdbruker i Solum for en tid

siden ulovlig sl,ktet en ku til eget bruk. Sencre hadde h-n også
ulovlig solgt c2 20 kg. av dette kjöttet. Hnn fikk en bot på
100 kroner og inndraginG for 300 kroner. En annen gårdbruker fikk
1MM kroner i bot og 200 kroners inndr ging for en tilswIrende
forseelsc.

Mere 'ord til potetdrrking.

O.R. 18.00.
Landbrukssekreter Bollie meddeler nt man i Telemnrk til

sommeren skal dyrke opp ytterligere 8000 mål jord med poteter slik
nt det smlede areal potetmark vil bli på 33.000 mål.
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SåvareutStillinien ± Kristinsand.

O.R. 18.00.
Den vandrende såvareutstilling ble idag åpnet i

Kristinns,md S. og det var menge mennesker tilstede og så på
lt det interessantes om ble vist fram.

Nordmann omkommet ute.

O.R. 18.00.
En ny sdrgemelding er kommet til en norsk sjömanns-

familie idet det til Tönsberg nå er kommet melding om at matros
Johan Johansen fra Husby ved Tönsberg er omkoMmet i britisk
tjeneste.

Interessant foretwiende i Kristiansand.

O.R. 07.00,
I kristiansand S holder man for tiden på med ct meget

interessants rbeide. Man holder nemlig på med å flytte konter-
bygningen til Kristiansand Mekaniske verksted og for å gjöredet
11r man simpelthen satt hele hustt på triller. Det går ikke svm.t
for med flyttingen, b-lre 4 - 5 meter i dögnet.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.20.
Om vintersildefisketm meldes at der igår kem inn endel,

drivere £11 fra Bulandet med fangster på fra 120 til 150 hl.
Fra Feie er det kemmet inn drivere med fra 15 til 140 hl. Heg-
holmen drivere med fra 50 til 80 hl. Blombåg drivere 20 til 90 hl.
Stowesund 20 til 30 hl. Besteresultat er tatt i Korsfjords-
distriktet hvor det har vært fangster fra 40 til 280 hl.

Til H ugesund er det fra Sirehavet kommet inn endel
drivere ned fra 10 til 150 hl. Nordvest av Espe~ har endel
snurpere fått fangster på fra 100 til 2000 hl. Om landnotfisket
er det ennå inttt å melde..

Om det dvrige fisket meldes fra Finnmark at det i-siste
uke ble oppfisket ialt 357 tonn. Fisket er i det siste gått
sterkt tilbake.

Til Tromsd kom det i siste uke inn 36 tonn h.‘nrav 33
tonn var torsk.

Til .lesund kom det siste uke inn 31 tonn fisk hvorv
22 tonn var sei og to tonn hyse.

Til Kristinnsund N kom det siste uke inn 42 tonn fisk .
Herav vnr 12.2 tonn torsk, 12.2 tonn sei og dessuton var det bl.n.
ca 1500 stykker pighå.

Rusefisket som har vwt drevet hele tiden her har nå
tatt av en hel del.

Fylkesmannen i Troms melder at Senjaoppsynet vil bli
satt for Hillesby og Jyfjord fra og med den 4de februar.

LPmdbruksprisene. 

let har v--?,rt rent stille med grönnsaker til Oslo i det

siste. Bare litt rabarbra har sneket seg inn. Det har vpsyt jevn
tilförsel av hodekål, men rent for lite til å dekke behovet.'Det
Går nokså megetav den til surkål nu om dngen.

_v slakt har det vært jevn tilförsel, dog noe mindre
gris. Forbausende mye spekalv var det igår. Man skl gå tre uker
tilbake for 4 finne en lignende tilfdrsel av spekalv. Ellers lite
av alt.
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N tt fra Sverie.

S.R. 19.00.
Den svenske regjering meddeler et den har gått mcd

på enmmodning fra Bolivia om å ivareta Bolivias intcresser
i Jap n.

En deputasjon representerende 85.000 personDr tilknyttet
biltrafikken i verige ble idag mottat av stntsminister Hnnsson
hvondcxt de anmodet om at det måtte bli tatt inn en representatt
for biltrafikken i den trafikk-kommisjonen som skal opprettes.
Statsministeren lovet at det skulle bli tattstandpunkt til saken.

S.R. 22.00.
L/B Sandvikens Jernverk tognet idag for 4 millioner

det tredje svenske forsvars16net. Lv sparebankobligasjoner er
det hittil solgt for ca 24 millioner kroner.

V=elding. 


• S.R. 22.15,
Vestkusten: 
 Moderat vind. Stort sett

oppholdsvmr. Uforandret temperatur.

Södra Norrlands f.elltr.: Svak til moderat vind.
Noe sne i höyfjellet, ellers opp-
holdsvmr og uforandret temperatur.

Svak til moderat vind.
Oppholdsvmr og uforandret temperatur
eller stigende noch grader.

Norra Norrlands f'elltr.:

Nytt 


D.R. 11.30.
Ved en landbruksskole har man med godt resultat dyrket

bananer og förstc årsveksten cr nå ferdig. Et parti av vekseten
ble sendt til kronprinseparret.

Statsbanene melder om trafikkstans på flere steder.
Bl.ndt annet er all fergetrafikken på Malmö stanset og likeså
mellom Kalundborg ig Irhus.

N tt fra Pinnland.

O.R. 21.00.
Det finske kommunikee melder om at de finske troz)per

med hell har fortsatt operasjonene på alle frontnvsnitt. gså det
finske luftvåpen har vmrt i virksomhet og har skutt ned 2 russiske
fl i luftkamper over det Karelske nesset. Et russisk fly ble
nödt til å lande± bak de finske linjer. Besetningen ble tatt
tilfange.

vvvvv VVVVV vvvvv
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(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).
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1 Titt fra Nor e.
Luxemburg 13.00. På tsk.

40 overlevende fra et norsk skip som var senket i
Atlanterhavet kom inn til Lissabon idag. Skipet var i britisk
tjeneste.

Luxemburg 20.30. På engelsk.
Stabsjefen for Rikshirden har rettet en apell til alle

norske ungdommer nm å melde seg snm frivillige til den "norske
legion's" reservebataljon. Denne bataljon skal ikke trene i
Tyskland slik som "1egio4nn" men i Norge.

Nytt  fra Sveri e.

D,R. 17.35.
Let svenske justisdepartement har framsatt forslag til en

lov som skal forby all byggingsvirksomhet i n-erheten av militere
anlegg. Dette forbud skal gjöres gjeldende til slutten av juni
1943.

D.R. 20.50.
De svenske statsbaner har satt igang eksperimenter for

å öke sikkerheten i jernbanetrafikken. Man eksperimenterer med
et syste-mav elektrisk automatkontroll som skal gjöre det
umulig fnr tog å passere stoppesignal.

S.R. 22,00.
Den svenske forsvarsminister, Skiöld talte idag for en

forsamling av butikk og kcentorfunksjonierer i Stockholm om de
(ffer som er nödvendige for å opprettholde et sterkt forsvar.
Han sa at man må dele dem forat de skal bli lettere å 1=e ellera
vil de underminere vår vilje til selvforsvar. De msrmeste års
forsvarsutgifter er overordentlig tunge tatt etter våre forhold
men de kan overkommes hvis det ökonomiske liv utvikler seg
normalt. Hvis vi skal holde et sterkt forsvar kan ikke det
ökonomiske liv stå stille. Han kom derpå inn på utdannelsen og sa
at hvis den nye militwreform blirz satt i kraft vil bare dyktig-
het og talent bli tatt i betraktning når det gjelder å fylle de
ledende stillinger. Hele den mannlige ungdom i landet må legge seg
selene forat dette kan bli oppnådd.

N tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
Den finske forsyningsminister sa under et besök i Stock-

hoIm at den finske skipsfart er for öyeblikket blokkert på grunn
av isvanskelighetene. Han fortalte at de finske skipstap inntil nå
er ubetydelige. Amerika har konfiskert 22 av Finnlands sWrste
skip, men landet har ennå 150 skip igjen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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Ra losendinger örda0 7 febr.

Oslo-avisene om "den nasjonele unemso. dre1se".

O.R. 07.00 & 11.00.
Den nye lov om "iTesjonel erbeidstjeneste" var gjenstand

for kommentarer i den norske presse idag.
Dessverre var det umulig p4 grunnav lytteforholdene

4 kunne opfatte hvad kommentarene gikk ut. Vi hörte bare at
en avis fandt det naturlig for det nye styre å betrakte en slik
lov som sin hovedoppgave, da det alltid var vanskeligere åom-
skepe mennesker enn å omskape lover. Nationen fastslo at det
måtte stilles h5ye krav til den nye tids ungdom.

Ing. Preuthun om LER. 


O.R. l8.45.
Ingeniir Preuthun betegnet ikveld i sin ukentlige over-

sikt OVer LER (London Emigrant-Radio) "den spesifikke norske
sending over London"som meget beskjeden.

Pegivenhetene hjemme hadde etter en viss nervösitet
uken för utlst en storm av hat og forbitrelse som det ikke
var noen grunn til å referere. Pet var blitt lest opp lange si-
tater fra den jödisk-kontrollerte del 2V den svenske presse,
og blåst veldig opp meldingene om brander på Oslo jst- og
Vestbanestasjon. For sikkerhets skyld hndde man også oppdiktet
en rekke attentat.

Sehanche Jonasen hadde berettet fra et besn i en Kenal-
by hvor alt var helt ödelagt undtagen naturligvis havnen. For
hans re hadde man lett en konvoy seile forbi, og ellers had-
de hen benyttet tiden til et bes:5k hos emigrantflåten som be-
stod av et par'ombyggede hve.lbåter.

En annen kveld hadde men i LER lest opp Nordal Griegs
dikt om skuespiller Linge som hadde deltatt som kaptein under
et strandhugg på Vestlendet. Skuespiller Linges ynkelige inn-
sats som skuespiller var spunnet eltfor meget ut og diktet
virket derfor oppdiktet og teatreJsk.

Om Ording, sa Preuthun, at han vnr meget forsik-
tig i sine uttlelser. Prof. Worm Mtllers lovssang om Roose-
velt derimot 1.1dde wert "uhyggelig servil, krypende og inn-
smigrende".

Forvrig hadde London re,dio gitt"x-kong"Håkon en ny
titel. De kaldte ham n4 Håkon den Store.

Også "klovneadmiralen" Riiser Larsen hedde sluppet
til mikrofonnn. Han hadde sagt med öllbas at:med seier fra
Moskin til Cartagena, clele hen dog ensom på St. Helena.
Preuthun fandt her at han måtte vise hvorden nlbasen var,
og han forsökte derfor å etterligne admiralens stemme.

Störstedelen av Pyuthuns oversikt gikk med til å
omtale debatten i Underhuset.

Landsorgenisasjonens lederkursus avsluttet. 


O.R. 21.00.
Landsorganissjonens lederkursus på Wrmarka skole

ble avsluttet idag med en forelesning av fylkesmann Vries
Etter en kort tale av sekretr Kåre Rein utbragte

kursets deltagere et heil og s'31 for ibreren.
Igår talte "Minister" Lunde.
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Stor mangel: å kraftfor.

O.R. 12.30.
"Forsyningsdepartementet" har idag utstedt nye bestemmel-

ser om utdeling av kraftfor for det innenlandske behov.
De nye bestemmelser medförer en betydelig skjerping i

de gamle forskrifter. Lagrene er etterhvert blitt meget små,
og man har derfor måttet gå til 21vorlige nedskj'Bringer i
rasjonene. Tilleggsrasjoner vil fra nå av bare bli innvilget
i meget sjeldne tilfeller. For pelsdyr er rasjonene uforandret.

FiskerimelJin.

Bergen 12.15.
Fangstene under vintersildfisket i Nord-Norge gikk endel

tilbuke i forrige uke.

Smån tt fra Norge.

O.R. 11.00. (Utydelig)
Etter den store brand i Tönsberg forleden ble flere

milier husville. Det ble straks satt igang en innsamling og re
sultatet er allerede oppe i (5000?) kr.

O.R. 12.30.
Oslo og Omegns Kani=lsforening åpnet idag en kaninut-

silling i Oslo.

O.R. 18.00.
De neste skinnauksjoner i Oslo begynner den 25 febr.

0,R. 18.00.
Eigskytingen i Furnes har nå holdt på et par dager,

meldes det fra Hamar. Hittil er det skutt 17 elg.

østerd-len er det fanget mindre rev ivinter enn

O.R. 18.00.
Det kjendte Trudvang hotell på Rena er i disse dager

solgt til disponent Dahl, Trondheim for vel en kvart million
kroner.

O.R. 18.00.
;rendals lag av Nasjonal Samling holdt igår kveld

et vellykket m3te i Rådhuset. Det ble vedtatt å sende et
hilsningstelegramm til freren.

O.E.
Den nye fylkesmann i Vestfold, Hektoen er allerede

i ful1t arbeid. Igår hadde.han möte med fylkesformennene.

O.R, 18,00.
Eidanger og Halden kommunerhar vedtatt å frita fri-

villige i den norske legion eller Waffen SS for skyldig
skatt,
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Nytt fra Danmark. 


0,R. 11.00.
Fbreren for det danske nasjonal-socialistiske parti

dr. Clausen, offentliggjör idag i en partibefnling1.bladet
F%drelandevennen at partiet fr2 nå av vil overta beSkytte1.8"
av sine egne medlemmer. Han erklærer eeg meget missforndyet
med politiets opptreden.

D.R. 17.35,
De to danske byer Anholt og Letb som er avskåret fra om-

verdene på grunn av isforholdene,mottar nå mat og post pr. fly.

D.R. 1.35.
Det danske sjöfartsråd har fastsatt brohbyden på den

planlagte Gullborgbro til 33 m.

D.R. 17.35.
Det danske landbruksdepartement har fra idng forbudt

fri omsetning av h_impefrö

D.R. 17.35.
Inntil iettermiddng er det ikke skjedd noe avgjbrende

nytt i nvtaleforhnndlingene mellom den danske arbeidsgiverfo-
rening og den danske landsorganisasjon.

N tt fra Sveri e.

O.R. 21.00.
Den nnsjonal-socialistiske revolusjon i Norge er på vei

til å konsolidere seg, skriver den svenske redaktör H. Lbnn-
man Pnlmgren i "Sverige Fritt". Vidkun Quisling leder nå lan-
dets skjebne. Vil man ikke tro det i Sverige, desto verre for
Sverige selv.

S.R. & D.R.
Isforholdene i Utersjöen er nå verre enn noensinne.

Kulden holder seg omkring ca. 20 grader og isskruingene har
på sine steder nådd opp i 10 m.'s höyde.

Syd for Stockholms skj-ergårdliggerinnefrosset en
konvoy på 18 skip. Det Tert aluppet mnt ned til skipene
frn fly og idag lyktea det oge4 labryterne nmern og "Ltle"
mötes i nmrheten nord for Herradeker og 4 bringe f'or

syninger, men hjelpen fre luften kommer til 4 m4tt“orteet-
te. "Ymer" ventea til Oxblbaund inatt.

Poeten til Gottinnd vil bli flbyst imargen.

S.R. 19.00.
En såkaldt "beredskapslarm" er blitt innfört i Sve-

rige. Skulle landet bli nngrepet vil den nye alarm komme
til å lyde på en rekke steder hvor det m=1 treffes forbere-
delser for forsvar. Signalet vil bli en kombinasjon av
luftalarm og "faren over", og vil innebiere en ordre til
beredskap.

S.R. 19.00.
Den svenske forsvarsminister har oppnevnt en kommite

på 6 medlemmer til å utrede spbrsmålet om en forenkling in-
nen den militsre ekspedisjonstjeneste.
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N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Sverige er n. erkl-ert fritt for munn- og klovsyken.

D.R. 17.35.
I et foredrag om den svenske fina,nslov opplyste for-

leden generaldirektör Jindmrs nirne at stigningen i den svenske
statsgjeld ikke ga grunn til engstelse.

Statsgjelden er for 13yeblikket 7 milliarder sv. kr.
För krigen var den pr:::ktisk talt 0.

Nytt fra Finnland. 


D.R. 20.58.
Fra neste uke innf3res det rasjoneringp4 fisk i Fihn-

land.

D.R.
De siste ukers kamper p. den finnske front har hatt

karakteren av en stillingskrig, melder Ritzaus korrespondent
i Stockholm.

De russiske angrep har avtatt i styxke og man kan n4
ikke lenger tale om noe stadig trykk.

S.R. 22.00,
I Dgens finnske kommunike meldes det om eh luftkamp

mellom 7 Hurricanefll og et enslig finnsk fly. Det finnske
fly drev de övrige p flukt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Oslo Radio  i  dag. 


Progxammet i Oslo Radio var i dag utrolig spinkelt.
Nyhetssendingen kl. 18.00 inneholdt ingen norske nyheter.
"Den aktuelle sending" bestod av fölgende programposter:

18.15. "Aktuelt": Storm Sörlie refererte et bokse-
stevne for juniors. Det holdtes visstnok i Oslo, og hadde,
ifblge Sörlie, samlet ca. 300 tilskuere. Referatet inn-
skrenket seg til en kamp som gikk mellom en Oslo Turn.-gutt
og en Lilleströmgutt. "Som alltid på juniorstevner ble
det selvipagt servert blandet kost." Ellers fikk man inn-
trykk av at kamplederen hadde like mye å gjöre som bokserne.
Den profesjonelle bokser, Felix Dobbertin skulle til slutt
gå en oppvisningskamp mot Rolf Gregersen fra Vika.

18.21. "Dagens dikt og melodi": I anledning av at det
var morsdagen i dag, leste Einar Tveito sitt dikt: "Til mor".

18.30. En skildring av Björnsons mor - skrevet av
Björn Björnson - ble lest opp.

18.35. "Foran oppförelsen av "Fossegrimen"." Först-
kommende onsdag har Nasjonalteateret premiere på Sigurd
Eldegards skuespill: "Fossegrimen". Kringkastingens med-
arbeider, kaptein Dugstad, avla derfor et besök på Nasjonal-
teateret forleden dag. Han ville nå orientere lytterne,
Av skuespillere som har roller i dette stykket, ble nevnt:
Herr og fru Bicirseth, Finn Lange, Görild Havrevold, Björn Or-
ding (?), Bjarne Bbe og Holst Jensen. Stykket får en helt ny
oppsetning som Eldegard selv var meget tilfreds med.

18.55. Ukens militmre oversikt.

"Minister resident" Quislin ir fire n e lover.

O.R.21.00.
De nye lover er i store trekk fölgende:

I.

Etter forslag fra sjefen for Kirke- og undervisnings-
departementet har "ministerpresidenten" gitt fölgende lov
QM Norges lærersamband:

Norges Inrersamband er en faglig sammenslutning av
norske lærere og er bindeleddet mellom dem og de offentlige
myndigheter.

Sambandet skal ledes av en landsleder som også akFll
være ansvarlig for dets organisasjon.

(Fortsatt).
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"Minister residentens" n e lover . . . fortsatt). 


Pliktige til å være medlemmer av Norges Imrersem-
band er alle Imrere ved skoler som hörer inn under Kirke-
og undervisningsdepartementet og lmrere ved andre offent-
lige skoler og ungdomsskoler.

Til dekning av Sambandets utgifter betaler medlem-
mene en avgift som fastsettes i forhold til deres inAtekter.

Medlemmer som gjör seg skyldige i utilbörlige for-
hold kan idömmes straffer.

Sjefen for Kirke- og undervisningsdepartementet gir
nmrmere forskrifter for Norges Imrersambands organisasjon.

Oslo den 5. febr. 1942.
Quisling, Puglesang, Schanche,

Orvar Smther er utsett til formann i Norges lærersam-
band med virkning fra 7. februar 1942.

Oslo den 6. febr. 1942.
Quisling, Fuglesang, Schanche.

Lov om Norges bokforlagssamband:

Norges bokforlagssamband skal ivareta bokforleggernes
faglige interesser. Sambandet skal höre inn under Kultur-
og Folkeopplysningsdepartementet.

Vedtektene for Norges bokforlagssamband fastsettes av
formannen. De må ha Kultur- og folkeopplysningsdepartementets
godkjennelse.

Den som önsker å drive bokforlagsvirksomhet må v!Z•re
medlem av Norges bokforlagssamband.

Den som driver bokforlagsvirksomhet i strid med for-
skriftene i paragraf 3 kan idömmes böter på kr. 50 000,- eller
fengselsstraff på tre måneder.

Oslo den 5. februar 1942.

Quisling, Fuglesang, Lunde.

Lov om forandring i loven av 31. januar 1941 om utdeling
av kunstnerstipendier:

Taragraf 1 i loven av 31. januar 1942 om utdeling av
kunstnerstipendier og andre fond for kunstnere skal heretter
lyde slik:

(Fortsatt).
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"Ministerpresidentens" n e lover . . . fortsatt).

Utdeling av stipendier til kunstnere kan heretter bare
skje etter godkjennelse fra Kultur_ og folkeopplysningsdepar-
tementet. Det samme gjelder for andre bidrag eller fond
for kunstnere.

Paragraf 2, 3dje ledd skal lyde slik:
Hvis vedkommende myndighet unnlater å utdele et stipen-

dium eller fond, skal midlene kunne disponeres av Kultur-
og folkeopplysningsdepartementet.

Oslo den 5. februar 1942.

Quisling, Fuglesang, Lunde.

Iv.

Lov om reisning av minnesmerker over nordmenn som er
drept eller falt i krig:

Minnesmerker over nordmenn som  er  drept eller falt
i krig, kan ikke reises uten etter samtykke fra Kultur- og
folkeopplysningsdepartementet. Heller ikke kan det foretas
innsamlinger til slike formål uten at departementets samtyk-
ke er innhentet på forhånd.

Den som uten samtykke fra Kultur- og folkeopplysnings-
departementet reiser et slikt minnesmerke, kan iddmmes böter
eller fengselsstraff på tre måneder.

Oslo den 5. februar 1942.

Quisling, Fuglesang, Lunde.

S esielle ad angskort for å reise med f'ernto .

O.R.13.00.
Statsbanene gjör publikum oppmerksom på at fra og med

mandag den 9. februar må man skaffe seg spesielle adgangskort
for å kunne reise med fjerntog fra Oslo.

Den svenske "Nor esh'elp" holder festsoar.

S.R.08.00.
"Norgeshjelpen"s festsoarli i Stockholms stadshus lördag

kveld hadde samlet fullt hus. Nesten hele den norske loloni
var tilstede. Likeledes hadde representanter for den svenske
kongefamilie møtt fram. Formannen i "Norgeshjelpen" kunne
ikke vmre tilstede på grunn av sykdom.
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Svensk 'en ivelse av n heten om den n e salmeboken.

S.R.08.00.
I svensk radio löd meldingen om at Zwilgmeyer skal ut-

arbeide ny salmebok slik:
"Norsk Tele,Trambyrå" melder fra Oslo at Kirkedeparte-

mentet har gitt sogneprest Dagfinn Zwilgmeyer i oppdrag å
utarbeide forslag til ny salmebok. I meldingen heter det
videre at Landstads salmebok blir ansett som foreldet og
at den inneholder alt for mange utenlandske salmer.

Idrettsn tt.

O.R.21.15.
Hans Engnestangen ble bestemann i sköytelöpene på

Gjövik i dag. Reultatene ble:

500 m. 1. Hans Engnestangen 43,6. Årets beste
norske tid.

5yvind Vold 44,1.
John Hvalby 47,8*

3000 m. 1. Hans Engnestangen 5,16,0.
ö. Vold 5,19,5.
J. Hvalby 5,21,6.

 • •   •• •••• •  •

I kunstlöpene på Gjövik höstet særlig Gerd og Turid
Helland Björnstad sterkt bifall for sine prestasjoner.

s]alåmrennet i Brummundal i dag ble resultatene:
Herrer, klasseA og B:

Viksmoen.
Ola Haugen.
Per Solheim.
E. Nrre.
Bjarne Carlsen.

Damer, klasseA og B:
Ellen Strömmen.
Elisabeth Spockeli.
Sylvia Viksmoen.

el• 1111.,   • • øffio*

I Bygdöhuset ble det i dag spilt en rekke håndballkamper
av stor interesse. Kringkastingens lag vant tre kamper.
I Norgesserien leder fremdeles Oslo Turn og må nå ansees som
sikker vinner av denne serie.
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ra Danmark. 


D.R.17.35.
Politimesteren i Fredrikshavn advarer publikum mot å

gå ut på isen da den har begynt å slå revner.

D.R.20.50.
Det var 48 deltakere i det jydske Lk-In,=sterskap i lange-

renn i dag.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Det svenske skipet "kmerikaland" på 15 350 br. reg. tonn

ble for et par dager siden senket av en tysk u-båt utenfor
Sambandsstatenes 5stkyst. Skipet gikk i britisk-amerikansk
tjeneste. Av mannskapet, som bestod av 39 mann, er 11 reddet
og fört inn til New York. Om de andres skjebne vites intet.
Svensk radio oppga to av de el1eve reddede som födt i Norge,
en i Drammen og en i Haugesund.

S.R.22.00.
I slutten av måneden kommer det et ekstratog med belgiske

barn til Sverige.

S.R.22.00.
Det er gjort et par meget store tegninger til forsvars-

lånet i dag.

N tt fra Finnland.

D.R.17.35.
Togforbindelsen til Hangö og andre gjenerobrede områder

som hittil bare har vwt åpen for militær trafikk, vil nå også
bli åpen for siviltrafikk.

D.R.17.35.
Over hele Finnland er det satt i gang en innsamling av

jern og gummiaVfall.

D.R.20.50.
Det finske kommunike forteller i dag nt det har vært

gjensidig artillerivirksomhet på Det karelske nes.

Værvarsel.

Vestkusten og
Wtnernområdet

Hela Norrlands
fjelltrakter

Svak til moderat vind.
For det meste oppholds=.
Kaldere.

Frisk til hard vind, noe avtagende
ut på natta.
Snöbyger. Kaldere.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen in er man a eb.

Kåseri av den n e redaktr i bladet "Varden" Si urd Skau.

O.R. 18.37,
Nordmenn nå for tiden kan deles inn i tre grupper. Rirst

har vi de som er N.S. enten det nå er av hellig og inderlig
overbevisning eller det er fordi de er kloke nokk til å skjönne
at N.S. vei er den eneste som f5rer fram.,Det finnes vel
innenfor N.S. også en tredje gruppe av opportunister som har
sluttet seg til N.S. utelukkende fordi de regner med at de kan
tjene personlig på det. Enhver bevegelse er lönnet med slike
opportunister og det vil vel vmre lite sannsynlig at N.S.
skulle gå klar av dem. Det er bare det å bemerke at N.S. står
meget bedre rustet til å verge seg mot denslags individer og
de skal nok bli plukket ut etterhvert. De gamle politiske
partier kunne ikke gardere seg mot denslags folk og resultatet
uteble ikke heller. a

Det er ikke egen-nyttet som skal prege N.S. Fellesnytten
skal vmre garantien. De som imidlertid danner kjernen,
eller eliten i N.S. er de som har irert med fra starten og som
ikke har sviktet selv under den tyngste påkjenning og som
ikke viker tilbake for å sette livet inn for fmdrelandet om det
skulle vise seg nödvendig.

Så har vi den andre gruppen. Alle kjenner dem. Det tone-
angivende i denne gruppen er angsten for å bli overflödig.
De går omkring og er engstelig for at det skal vise seg-at de
ikke er så unndvmrlige lenger. För i tides-var-de store og
betydelige folk. De var samfundsstötter. Henrik Ibsen har 4å
nöyaktig truffet dem på kornet. I samme gruppen finner Vi også
de uvake og skjelvende som alltid .11A, ha ett eller annet å støtte
seg til. Som alltid må stötte seg til en av disse semfundstC5ttene.
De utgjör det störste flertallet i jössinggruppen. De -er
virkeligheten aldri sikker på seg selv. Og mange av dem har
kanskje alleede begynt å tvile på om alt var så strålønde og
utmerket för, og de er i all stillhet imponert over den gldd
og begeistring som de ser til daglig omkring seg hos N.S. Det er
bare det nt de våger ikke å ta det avgjiirende skritt. Også i denne
gruppen er det nok endel opportunister som regner med at det
gamle styret vil komme til verdighet igjen og da vil de være på
den sikre side.

Den tredje gruppen er den gruppen som er den aller störste.
Den består av -de nöytrale. De som vil ha alle veier åpne. Det er
de som tar hatten dypt av for de såkalte samfundsstötter, men som
like så gjerne hilser smilende på den förste og beste N.S. mann
de meter på gaten.

Jo disse personer er sannelig nötrale. De sier at de nldri
har hatt noen interesse for politikk sa hvorfor skal de ha det nå.
De skulle bare nu snart begynne å få dynene opp for at N.S. er
ikke politikk. Disse menneskene har alltid regnet med at i den
politikken som ble drevet för var det et dragspillx mellom
partiene og det.kunne forsåvidt være likegyldig hvem som dro best. .
Kunne de ikke få det beste så nöyet de seg med det somVar nest-
best. Slik er det ikke i N.S. I N.S. tåles ikke noe koppromis.
Bare det beste er godt nokk. Det cr slutt på det gamle politiske
renkespill. Nu skal arbeiderne av alle mulige fag bringes direkte
inn i statsstyrelsen og i denne styreform er politikk everflddig.
Det er galt i slike omstendighete14.4 vmre nöytral. Enhver har en
oppgave i livet. Såframt han eller hun tilhrer en stand, det
være seg hvilken som helst stand så 5nsker han at denne stand
skal komme fram og bli-sterk og levedyktig og utfolde seg tilgangs.
Men da går det ikke an å vmre nytral. En som er nöytral da har
ingen missjon i livet og så åndelig lat går det ikke an åa være
at han ikke kan ta standpunkt til det spörsmål som -Cr det mest
brennende for alle nordmenn idag.
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Terboven utferdi er amnesti for norske olitiske fan er.

S.R. 22.00.
Ifölge et telegrnm fra Oslo har reiehskommisar Terboven på

nnmodning fra N-,sjonal Samling utferdiget amnesti for flere
politiske fnnger i Norge. Det gjelder personer som hnr vært
dömt av sikkerhetspolitiet og amnestiet gjelder for frigivelse
eller strnffelettelse.

Interv'u med Zwil me er om den n c salmeboka,

O.R. 18.15.
anledningen det oppdrag som pastor Dagfinn Zwilgmeyer

har fått om å utarbeide utkast til en ny salmebok ble hnn
idag i kringknstingen intervjuet av Marie Steine. Zwilgmeyer
uttalte at Tyskland alltid har vært det ledende land pa salme-
diktningens amråde og mange av disse samlene har vi.fatt derfra
via Danmark. De blir derfor benyttet overalt.

Mange av Brorsons salmer har sitt norske preg. Det er
en egen måte hvorpå Brorson ser tingene. Og han uttrykker dem
med Kaanans språk. At dette har meget å si for oss skjönner vi
når selv de danske salmer er egnet til å skape landkjenning hos
oss. En mengde av de gamle kjære salmer må derfor bli beholdt.
På spörsmål om hvor mange snlmer den nye boka skal inneholde
svarte Zwilgmeyer at det sannsynligvis ikke kommtt:til å liggp
mye over 2100. Det er jo nokså mange nynorske salmer, men mange
av dem er så særegne og.vakrc at nynorsken må få sin andel i den
nye boka,' i et rimelig forhold. Det er meningen i förste rekke
å tilgodese kvalitenen og ikke språkforholdene.

Fordelen ved den nye salmeboka var etter pastorens mening
at mnn nu skal få en salmebok mot för tre og i de siste år to,
ha flere salmeböker tjener bare til å splitte menighetene.

I denne tid da hele folket må stå. samlet knn denne boka gjøre
godt på mange måter.

På spörsmål om hvor langtid hnn regnet med ville gå til
å utarbeide denne nye boka svarte Zwilgmeyer at dette jo i og
for. seg'er et meget vidlöftig arbeide. Landstad, sn han, begynte
jo med sin salmebok i 1852 og det ble 1869 för boka: var ferdig.
Også revisjonen av denne boka tok flere år. "Men med min ærfnring
og med det materiell som jeg har til min rådighet håper jeg nt
arbeidet skal gå raskt. Jeg regner med å kunne bli ferdig på
et par år," sa pastor Zwilgmeyer tilslutt.

Det n e lærersamband.

O.R. 07.00.
"tjefen for Kirke og Undervisningsdepartementet" Sehhnke

og lederen for det nye lærersambnnd, Orvar Sætherluttaler at
dette samband cr i förste rekke en rent faglig s.mmenslutning
og innebærer ikke pliktmessig medlemskap i Nasjonal Samling.
Men de understreker at med tiden vil nokk alle norske lærere
forstå betydningen av sambandet og da vil medlemskapet i N.S.
f5lge av seg selv. Videre understreket Schanke at det nu ikke
cr nokk med bare passiv lojalitet. Man krever også -ktivt sam-
nrbeide.
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Aviskommentatcr. (Iperersembandet).

O.R. 07.00.
"Fritt Pokk" skriver: "Idag blir det offentliggjort en

ny lov som skal he til hcnsikt å gjöre våre lærcre mere skikket
til sin gjerning og gi dem större answ,.r overfor sin srmtid.
Det nyc sembend gir også lærerne större innflytelse på strts-
styrelsen når det ang8er læreryrket sciPmtidig som det gir staten
2nledning til å skjalte ut de elementer som ikke vil samrrbeide
med den nye tid og dens krav til barneopplæringen.

Vi har lenge vært klar over at lærerstanden i dens tidligerc
org„misesjon har gått merc og mere i opplbsning. Dct nye sam-
b2nd vil derfor tjene som en refselse for elle dem som ikke
vil gjöre sin plikt over for staten og ungdommen."

Aftenposten skriver: "Den nye lov om lærersemb_Indet vil bli
mbtt med interesse både fre lærerne og fra hjemmene. Den bringer
håp om en ny tid for Lsrerstanden som i altfor lang tid har
vært forgiftet av det gemle atyret."

Nesjonen skriver: "Den nye loven om lærersembendet avsk=ffcr
alle de gemlesammenslutninger. Dissc var i fbrstc rekke 1=rnes
egne tiltak og var barc grunnet med det formål å ivrrete
13?,rernes egne interesser. Det nye Lerersemband derimot er et
skapende tiltak som fremforalt gir staten rnledning til
gjöre sin vilje gjeldende der hvor det Pnsecs påkrevet.".

T sk kulturfilm i Oslo.

O.R. 21.00.
Oslo og Aker skolefagkrets hadde igår i samarbeide med

de tyske stetsbaners kulturkontor forevisning av tysk kultur-
film i Colloseum. Elandt de tilstedevwende "minister" Schanke
og dr. Hornheuser. Over 2000 tilskucre var tilstede ved.den
meget vellykkede forestilling. Filmene var av meget ypperlig
kvalitet og de höstet stort bifall.

"Fbrerens" billede i skolene i T'öme.

O.R. 21.00.
Fre Tönsberg meldes at ordförcren i Tjbme laxx Riise her

enmodet folkeskolen om å henge opp et tillede av "Föreren i
hvert klesseværelse. I Tbnsberg her man ellerede hengt opp
"Förcrons" billede i alle klasseværelsene på skolene der.

"Idrettstin u.

O.R. 21.00.
Norges "Idrettsleder" Egil Reichborn Kjennerud meddeler at

"Idrettstinget skal holdes i Oslo i tiden 9de til llte mars.
Programmet for tinget" er meget omfettende og ialt vil 2000
representanter for alle norske idrettsgrener mötc. Den höytidelige
åpningen vil finne sted i Aulaen hvor Aksel Stang og "idretts-
ledercn" skel holde teler.
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Fiskdrimeldin er.

O.R. 12.15.
Det er intet å melde im vintersildefisket.Om det övrige fisket og bankfisket meldes fra 1.1.nnmark atfangstene i siste uke har vmxt stort sett små. For det mestehar det vmrt fisket hyse, kveite, flyndre og brosme.Til .7elesund har det i siste uke kommet inn bl.a. 3.5 tonntorsk og ca 7500 pighå. For Sogn og Fjordane og Hordland hardet vmrt fisket bra med sei og pighå.

Landbruksme1din ene.

O.R. 12.30.
Det er rent forlite poteter i Oslo,nu om dagen. Denstxenge kulde vanskeliggjor transporten av en så omfintlig vareog man har derfor måttet gå til å ta av reserve1agrene for ådekke behovet for restaurantene, hotellene og kafeene, Dettelager blir imidlertid ikke benyttet til privathusholdningene.For tiden er potetrasjonen i Oslo 1.5 kg. pr. person pr. uke.

Også av de forskjellige grönnsaker er det meget khapt iOslo. Det meste av kålrot som kommer inn til byen nu er varersom er blitt rekvirert tidligere og som har ligget lagret ikuler på jordene. Disse kålrptene er selvfölgelig transportertinn til byen i frossen ti1stand og må tines opp får de± kokes.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 11.00.
Horten holdt N.S. i helgenE et meget vellykket moteunder ledelse av Bj:.rne Stem. Rikstaler Myklebost holdt etmeget interessant foredrag hvor han gikk sterkt irette med degamle partipolitikkere.

En ulykke inntraff igår i Plandr hvorunder en gutt på 7år mistet livet. To gutter kom kjorende nedover en bakke på spPrkog kjörte mot en telegrafstolpe med den fölge at den ene guttenfikk brudd på hjerneskallen. Den andre gutten kom stygt til-skade men det er ikke fare for livet.

I gjövik er en leårs gutt blitt drept. Han ble hengendefast i cn lastebil og slept bortover veien. Da han endelig blesluppet lös var han så ille tilredt at han döde V5r han komtil sykehuset.

O.R. 18.00.
Ylanleggingen av våronna ex nå i full gang i Oppland.På Lillehammer er det sett Ligangmet kursus av Norges Vel ogOppland landbruksråd 21k,l,holde mOte for å dröfte hvordan arbeidetbest skal legges an.

På Mysen har det vmrt holdt en kaninutstilling. Det varMysen kaninavlslag som arretngerte og det var utstillet ca 100dyr.

I formiddag utbrot det brann i et hus i Kviteseid. Flereomliggende hus var truet men det lykkedes å begrense ilden til detene buset. k.poteket ble dog endel skadet. Huset aom brendtevar det  eetè sbm, stad-iNén  etter brannen i 1911. Skaden belöperseg til ca 60.000 kroner.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 07.00.
Den svenske avis "Sverig Fritt" skriver i anledningen

statshandlingen på Akershus: "A dbmme etter de svenske -_tvisers
kommentarer til statshandlingen på Akershus skulle man tro at de
såkalte toneangivende kretser i Sverige stiller seg helt
uforstående overfor hvad denne begivenhet innebm,rer, ikke bare
for Norge, men også for Sverige. Dette er imidltrtid en for-
h stet slutning fordi vet alle så utmerket godt hvad det dreier
seg om. De bare nekter å tro hvad de ser og fortsetter å spinte
seg inn i et spindelvev av lögn og falske forhåpninger og
nekter å se sannheten i dynene".

D.R. 17.55.
Tre arbeidere er i Stockholm blitt dömt til fengselsstraffer

for sabotasjeforsök. De hadde forsökt å sprenge et finskx skip
i luften.

Den svenske regjering har gitt innförselslicens for
innkjdp av 7 finske skip. De syv fartöyer er allerede under-
veis, men under finsk flagg.

O.R. 11.00.
Det svenske skip "Ingaren" ti1hdrende A/B "Transat1antJc"

og på 9000 tonn må nu ansees for krigsforlist da man intet
har hört fra det på lang tid. Besetningen var på 30 mann.
Skipet gikk i britisk tjeneste. Det var bygget i England i
1921.

D.R. 20.50.
Den svenske legasjonsråd i Moskva, Nylander er nå kommet

tilbake til Stovkholm. Han forteller at det nu bare er en svenske
i Moskva ved dmkassaden der.

S.R. 19.00.
Bt kull på 130 finske barn kom iddg til Stockholm med

en finsk båt. De var for det meste fra Hangö.

4 tyske fly flöy ilöpet av dagen innover Skånekysten. De
vendte alle utover igjen da det svenske luftvwnet skjdt varsels-
skudd.

I Dalarw, idag ble to skildpere så stygt skadet et den ene
avgikk ved döden. De löp mot et tre med full fart og den ene RV
dem döde momentant. Den andre fikk skadet lungen, men man tror
at han vil stå det over.

S.R. 22.00. 2i
Til det tredje svenske forsvarslånet kom det idag flere

nye millioner kroner. Bl.a. tegnerne var Lund Universitet som
tegnet for 400.000 kroner.

Overfor de svenske statsmyndigheter er det framsatt foralag
om opprcttelse av 10 nye yrkesskoler rundt omkring i landet.
Man regner med at planen vil kommet 134 ua 5 millioner kro4er.
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Værmeldin er.

Vestkusten:

Hele Norrlands 'elltr.:

Svak til moderat vind. Stort
sett oppholds= og noe koldere til
å begynne med.

Frisk bris. Sne enkelte
steder, men ingen nevneverdige
temperaturforrandringer.

N tt fra Danmar.

D.R. 20.90.
Kj6penhavns overborgermester har framsatt et på

på 49 millioner kroner til offentlige arbeider i Kjdpenhavn.

100 politifolk fra hele landet, vesentlig beskjeftiget
med å kontrollere omsetningen var idag samlet til möte hos
Justis og Handelsministeren.

Da man i Augustenborg i den senere tid har konstatert
enkelte tilfeller av difteri har man besluttet å beordre
vaksinasjon 300 barn i kommunen.

D.R. 17.35.
Hjemmefronten for de frivillige ved jstfronten meddeler

at det foreldbig ikke vil bli 'anledning til å sende pakker som
feltpost. Breve derimot vil fortsette å gg. som fdr.

N tt fra Finnland.

D.R. 17.35.
Den finske regjering meddeler at fra den lste mars vil det

til dårlig stillede familier som har sine forsörgere ved fronten
bli utbetalt et visst husleiebidrag.

Den finske industri har gode betingelser for å kunne klare
en ganske stor Produksjon, heter det i en melding fra Helsinki.

Således regner man med en ganske stor kobberproduksjon og likeledes
ökning i produksjonen av kunstsilke og kunstuld.

O.R. 18.00.
Det finske kommunikeet forteller at finake tropper på

den sydlige del av fronten har slått tilbake et russisk angrep
som ble foretatt med en bataljuns styrke. Bolsjevikkerne etterlot
seg 100 falne. På et annet sded ble et russisk angrep•slått
tilbake av artilleri-ild. 2 russiske fly er blitt skutt ned i
luftkamper. Igår vax det ingen luftvirksomhet på grunn av =-
forholdene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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FritzIhlen om den svenske resse.

O.R. 18.55.
I dagens "Verden og Vi" angrep Fritz Ihlen den svenske

presse for dens stilling til nyordningen inEuropa.
Han siterte fc3rst en artikkel i Stookholmstidr4ngen

hvori det rases mot det svenske folks likegyldige og materialis-
tiske ånd. vi3on 11:cide betcnet dette,.som ut degunerasjonsfe-
noen oi Fritz'Ihlenkunne..innrömme,t en slik erkjennelse vr-
vel og bra. Br;z nok tmr den,dogikke; . Stookholmstidnin-.
gan burde også ha nevnt at den svenske presse hndde den vesent-
ligste del av skylden for slike tilstander "der borte"'. Denne
presse hadde hele tiden stått i fiendens og jödenes sold.

Deretter kom han inn på den svenske presses amtale aV
statsnkten p. Lkershus og hadde en rekke innvendinger å gre
her.

Svenska Dagbladet f.eks. hadde sammenlignet statsakten
med "rovet av Jsterrike" og hadde byensynlig ment at det hele
var et taktisk skuespill iseenesatt nv Tyskland.

En slik uhört underkjennelse av hvad som skjer hjemme
Var ikke bare et angrep på Norge men også på Tyskland,for-
klarte han. Dette burde nabofolket huske pa. Det var ikkepo-
aitive skriverier om Noxge mnn foringte, men man hadde krav
på en objektiv bedömmelse.

Den ,3vrige del av "den aktuelle sending" bestod i en
biografi av redaktör Thommesen.l. .enmmtale-av de utenlandske
arbeidere i Tyskland og et filatelistkåseri.

NS-nytt. 


O.R. 11.00.
Nasjonal Samlings kvinneorganisasjons förerkursus på

Jessheim skole ble avsluttet igår kveld. Kurset har vart en
uke.

Et de siste foredrag ble holdt av "Minieter" Janas
Lie. Ved avslutningsfesten var "minister" Hustad tilstede,

O.R. 11.00.
Stabsjef Jon Throndsen har etter innvilging fra "mini-

sterpresident" Vidkun Qulslimg bestemt at Nasjonal Samling
Oslo heretter skal bestå av en krets.

Til kretsförer er utnevnt oberst Sundloe.

02R. 11.00.
Bodd krets av NS holdt et vellykket mdte igår.

O.R. 11.00.
Ordförerne i östfold hDr vist utmerket forståelse

av de nye tid. Ordföreren i Onsby f.eks. har understöttet
friv*lliges familier i over et *år, og ordfdreren i Tune
har fritatt de frivillige for skatt.

O.R. 18.00.
Samlesentralen fox vintertdy til den norske legion

ble åpnet igt!Lr.i-0810 St, 0lavaT1as'2defietaje.

O.R. 18.00.
Norderhov herredsting har bevilget 1000 kra td1 den

norske legion.
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jkonomisk ukemelding ved Bnnkenes Felleskontor for Statistikk.

O.R. 12.20.
Velutespbrsmålet hnr ikke stillet saerlig mnnge proble-

mer under krigen. Kontrollen setter en grense for all spekule-
sjon, og kursene holder seg derfor konstente. 1 Englend og i
De Forente Stnter dröfter man opprettelsen nv en alliert dol-
lars.

Vnremerkedet holder seg rolig uten merkbnre fornndringer
for Europas vedkommmnde. På de oversjöiske markeder er det inn-
trått en viss stramming i prisene. En undtagelse denner
prisen på bomull som er fallt-endel de siste 14 dager.

Aksjebörsene er uten særlig interesse. I Berlin er ten-
densen stadig fest, likeledes i Köbenhavn og Stockholm, eg i Am-
sterdam er holdningen bedre etter det sterke fnll i alle ost-
indiske papirer. Det er nå bestemt at ..?.. på ddsse papirer
skal vwe nvviklet innen den 15 februar.

0,.;så Oslo B3rs holdt seg stort sett fnst hele sl.ste uke.
Index for aksjer ialt steg fra 101.4 til 102.1, -til
tross for nt en rekke selskaper utdelte utbytte, og index for
treforedling steg frn 101.8 til 103.4. Skip og hval vnr endel
svekere.

Fiskerimeldinger.

Bergen 12.15.
Det foreligger idng intet nytt fra torskefisket. På for-

skjellige måter ser det imidlertid ut til nt fisket i Finnmark
ligger mindre vel til rette. I Tromsdysund er oppsynet'satt
meget senere enn vanlig og det hnr först foreg?,.tt fiske de
siste 14 dager.

Lendbruksmeldin er.

O.R. 12.30.
Det her vwt ganske bra tilf3rsler ev kj,5tt til Oslo

i det siste og gårsdagen betöd heller ingen undtagelse. ut
ielt kommer det betraktelig mer enn men hedde ventet.

Grönnsaksmarkedet er derimot fortsatt stille med liten
eller ingen tilgang. Det slenger litt rabarbre som forövrig
må brukes streks,og litt ufrossen kål. Kålrot Venter men en
av dagene.

O.R. 18.00.
Under elgjakten i Ringsaker, som foregr i disse dager,

har det vist seg at det er temmelig mange dvergelger i byg-
den.

O.R. 18.00.
Den kjendte gårdbruker Grinland er n,vgåttved döden,

meldes det fre Arendal.

O.R. 11.00.
Den 18 år gamle Gudleig Saltvold er omkommet ved et

sneskredd meldes det fra
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tt fra Danmark.

D.R. 17.55.
En voldsom snestorm har medfört en rekke trafikkvanske-

ligheter i Danmark siste dögn. På Fyn og enkelte andre byer
er trafikken praktisk talt helt lammet og jernbanene går med
store forsinkelser. Man venter foratyrrelser i melketransporten
til Wbenhavn. Ferjen 'Ta1mön som imorges forsökte å komme fram
til Ubenhavn, måtte snu. Den fikk mindre skader i isen og må
repareres. Også Helsinborg - Helsingör ferjen har måttet innstil-
le ruten.

tt fra Sverige.

S.R.
Over den sydlige del nv Sverige - s-2rlig over syd-östre

Skåne - har det et par dager rost en voldsom snestorm av syd-
vest. Trafikken hnr måttet kjempe med store vonskeligheter og
en rekke busser sitter fast i sneen. Veiene på den sydlige del
av J1nnd er fullstendig gjensnedd.

S.R. 22.00.
Isbryteren Göta Lejon hor i hele dag assistert en kon-

voy på 15 svenske skip gjennom sver is langs Vestkystn til Gö-
teborg. Skipene kom i havn ikveld. De bragte en samlet last
på 60.000 kull og koks fra Tysklond.

D.R. 20.50.
Stockholm Stod har vedtntt å oppta et lån på 24 mill. kr.

11-rvprsel. 


S.R. 22.00.
Vestkysten og
Maernområdet:

Norrinnds gjelltr.:

Frsik vind. For det mcste opp-
holdsver. Temmelig koldt.

Frisk, byget vind. Snebyger.
Ufornndret temperatur.

tt frn Finnland.

O.R. 07.00.
Den tidligere finnske stntsminister dr. Velander,

er nvgått ved döden.

S.R. .19.00.
Den finnske overkommando melder idag nt den hnr slått

en russisk divisjon etter flere ukers hårde kamper. Rusaerne
etterlot seg -3775 dUe, 145 fnnger, 19 knnoner, 12 granatkas-
tere og 100 automatvåpen foruten store mengder nv annet krigs-
materiell.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Man el å brensel i Nor e.

O.R. 07.00.
Direktoratet for Industri har utferdiget forskrifter

som forbyr bruken av f.st brensel til oppvarming av vann i
centralvarmeanlegg. Undtat fra forbudet er sykehusene, men
direktoratet kan i visse tilfeller gi undtagelser for andre
institusjoner og bedrifter.

N.S. Studdnterf lkin holder möte.

O.R. 07.00.
N.S. Studenterfylkings förste mdte i vs)rsemesteret

ble avhffildt i Universite-ts Aula igåg.Gruppeleder Paul (?Rder)
3nsket velkommen og det ble holdt flere taler, bl.a. av
"minister" Lunde.

Brand på Vikersund Bad.

O.R. 11.00.
Det store anlegg påVikersund Bad ble inatt herjet av

brann. Det ble anrettet skade for ca 100.000 kroner.

Innsamlin ag vintertö å Elverum.

O.R. 11.00.
På Elgerum er det i den senere tid innsamlet adskillig

vintertby til soldatene på istfronten. Det er kommet inn flere
pelser og skinnvester og en mengde uldundertöy.

De fleste rutebilene i Tbnsber nu _eneratordrevet.

O.R. 11.00.
Vestfold avdeling av Norges Rutcbileierforbund holdt idag

årsmöte i Tönsberg. Det ble opplyst at praktisk talt alle rute-
bilene i Tönsberg og omegn nu er generatordrevet.

Nordmann död i utlandet.

O.R. 18.00.
Nesten hver dig kommer det sörgebudskap til Vestfold om

folk som omkommer i britisk tjeneste. Det siste offer for
eksnordmennenes og"kskongens" politikk er fyrböter Lars inker
Berg fra Eik i Slagen.

Pen er til "Le ionen".

O.R. 18.00.
Stokke herredsting har bevilget 500 kroner til den "norske

Legion". En ukjendt person har gitt 100 kroner til "legionen".
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ppårl,ytt fra Nox e.

O.R. 18.00.
Halden krets av N.S. har i det forlöpne år öket sitt

medlemskap med 100 %.

Skogstiagfiten i Trysil fortsetter for full kraft og man
regner) med at man skal klare å hugge det kvantum som skal leveres.

Forsyningsdepartementet meddeler at fjorårets kornh6st
ligger noe under det for 1940.

O.R. 21.00.
Kjykkebi4 herredsting har holdt möte og ordförer

J. Lrnesen holdt en tale hvori han oppfordret alle medlemmer
om å gå aktivt inn for N.S. Det ble samtidig vedtatt å sende
et lykkönskningstelegram til "Ministerpresident" Quisling.

Endel Gjövikdamer har samlet inn adskillig vintertby
til soldatene ved östfronten.

Ved Stavanger byrett ble idag en ung dame dömt til 24
dagers fengsel fordi hun hadde sagt: " se på han der formderen",
da hun passerte en hirdmann.

En vil få se mange spennende 15p på Bislet lördag under
sköytestevnet som skal holdes da. Blandt deltagerne vil man
se1vfölgelig få se Hms Egnestangen, :33rvind Vold, Godtfred
Berntsen m.fl.

Også i kunstlöp vil det bli sterk konkurranse. Det sk-1
bl.a. konkurreres om kammerherre Ekebergs premie.

Statsbanene meddeler at det på grunn av trafikkvanskelig-
hetene vil bli foretatt endel innskrenkinger i passasjertrafikken
til fordel for godstrafikken.

O.R. 11.00.
Onsby herredsting har besluttet å sende et hilsingstelegram

til "ministerpresidenten".

Tjöme herredsting holdt idag Wte. Ordförer Rise holdt en
tale hvori han bl.a. sa at etter statshandlingen på .kershus er
Norge nu et langt skritt framover på veien mot nasjonal fri-
het og selvstendighet.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Om vintersildefisket meldes at bare noen få drivere hAr

vmrt ute inatt og derfor er bare et fåtall fangster kommet inn.
Fra Nordnorge meldes om snurpefangster på opptil 1500 hl.

tatt i Eivågen. I åkefjord er det fisket ca 100 hl.

Skreifisket har stort sett ligget litt bedre enn i uken som
endte den 31te januar.
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R tt fra Danmark.

S.R. 22.00.
Et stort pengebelöp er utlovet i Danmnrk til den som

kan gi opplysninger som kan lede til p4gripe/se av en en
fallskjermhopper som for byeblikket befinner seg på frifot
Danmark.

Den 28de desember ifjor hoppet to mann ut fra et fly
over Jyllund. Den ene ble drept og kunne ikke identifiseres
mens den andre kom seg unda og har siden ikke v-2rt sett.

D.R. 11.30.
Innenriksdepartementet har bestemt at det kongevalgte

borgermesterembede i Irhus skal nedlegges fra den 31te mnrs.

De snmvirkende fagorganisasjoner har meddelt at alle
löpende avtaler oppsies fru den lste mars.

D.R. 17.33.
I pålitelige kretser i Berlin bekrefter men at Quisling

skil besbke Berlin. Man venter ham dit ilbpet av de nwmeste 24
timer.

N tt fra Sveri e.

O.R. 18.00.
Den svenske jbde (?Eonnier) som er sjef for det forlag

som utgir de fleste svenske ukeblader har forbudt rek1amex for
de finske barn i alle de ukebluder som utkommer frax hans forlag.

Tallet på arbddslbse i Sverige er bket med 5741 i 1941.

O.R. 21.00.
Stockholmstidningen og Aftonbladet ktitiserer idag i

skarpe ord sir Stafford Cripps sovjetvennlige uttalelser,.

S.R. 19.00.
Den planlagte undsetningsekspedisjon til Gottland er

blitt utsatt på grunn av at noen viktige varer som skulle vm.e
med ble forsinket.

Brenselskommisjonen meddeler at p& grunn av den.etrenge
kulde og mangelen på brensel vil det ikke bli tillatt å fyre
opp til vermt vann i centralvermeanleggene.

Livsmedelskommisjonen har fastsPtt nye rasjoner for
kjött, erter og bbnner. For kjbtt gjelder det i tiden 18 feb. til
18 mars, og for erter og bbnner fra 12. feb.til 25 mars.
Rnsjonene er stort sett de samme som för.

S.R. 22.00.
Det finske dampskip Arkturus ventes inatt inn.,3til Stock-

holm med ca 400 finske barn,

Innsamlingen til belgiske barn er nå nådd opp i 340,000
kroner. Det er dessuten sikret 40,000 kroner til å frakte berna
over denavenske grense.
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N tt fra Sveil e. FortwItt.

S.E. 22.00.
Over Holkedalskilen i Nordre Bohuslen skal det nå bygges

en lflideveisbro. Broen blir på 107 meter oe kommer til å koste
ca 640.000 kroner.

De tre svenske forsvarslån er nå på tilsammen 2.029
milliarder kroner. Derav er det tredje nå kommet opp i 619
millioner kroner. Den störste tegning kom idag fra Livsfor—
sikringsselskapet Balder med 2 millioner kroner.

Det tyske svbmmeforbund har mrk1mrt seg vtllig til
å mbte de svenske svömmere i en kunkurrense i tiden 11 og 12
april.

Vmrmeldin er.

Vestkusten: 


Sbdra Norrlands f'elltr.:

Norra Norrlands f elltr.:

Vestkustens tre strbk:

Svak til moderat, senere
tiltagende-vind. Inatt oppholds=
men torsdag uttrykt for sne. Inatt
koldt og torsdag noe mildere.

til byget vind. Noen
Snebyger og uforandret temperatur,

Modefdt til frisk bris. Sne
og meget koldt.

Lett til god Sydvest1ig
bris. Imorgen tiltagende til hård.

vvvvvvVVVVVVvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER
ra

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

13. febr. 1942. Nr. 295. Fortroli .
a losen  i er ors a . e

"Minister residenten" reist å offisielt bestik til der Ffihrer. 


O.R.
"Ministerpresident" Vidkun Quisling og Leichskommisar

Terboven reiste i går til Tyskland for å avlegge et offisielt
besök hos der Fthrer. ""Ministerpresidenten" var ledsaget av
"ministrene" Fuglesang og Hagelin samt stabsjef Throndsen.

ettermiddag ankom-Quisling bg,Terboven til Berlin hvor
de skal oppholde seg i. flere dager. Stasjonen i Berlin var
pyntet med norske og tyske flagg for anledningen, og et mres-
kompani av Waffen SS hadde tatt oppstilling. Fra stasjonen
dro Quisling til hotell "Adelon" hvor han skal holde til under
sitt Berlin-bes8k..

"MinisterpreSident" Quislings besik i Ber1in, har et meget
omfattende program: -

kveld holder Reichsminister Lammers en mottagelsO for
Quisling.

morgen skal Quisling i en statsakt hos der Pfthrer i
Statskanselliet.

morgen kveld holder Terboven en mottagelse for Quis-
ling på hotell "Adelon". Dr. Funk, Alfred Rosenberg m. fl.
vil være tilstede.

Wrdag formiddag mottar Quisling.den.tyske presse-i
hotell "Adelon".

Lbrdag middag gir Göring en middag for Quisling.
Ibirdag kveld holdes det fest for Quisling og'hans fölge.

Fredrikstad så efabrikk brent ned.

O.R.18.00,
formiddag utbröt det brann i Fredrikstad såpefabrikk,

Den ene bygningen brente helt ned. Brannen oppstod i den
elektrokemiske (?) avdeling. Driften kan ikke fortsette för
alt er bygd opp igjen.

Ordförereren i  Moss ir kr. 1000 - til soldatenes slektninger. 


O.R.18.00.
Etter oppfordring fra Rikshirden har ordföreren i Moss

besluttet å gi kr. 10001- til koner, barn og foreldre til
norske  eoldater eom kjemper mot bolsjevismen. Bidrag skal
gis bare når de pLrbrerende har ökonomiske vanekeligheter, og
skal bare gjelde for eoldater p& Ostfrontea.

Videre har ordföreren i Moss gjortvedtak om at frivil-
lige i Den noxske legion og Waffen SS skal fritas for akatt
så lenge de er i tjeneste.

Fraktfrie kker til norske soldater. 


O.R.18.00.
Departementet har gitt tillatelse til at pakker til norske

soldater kan sendes fraktfritt og portofritt til Samlesentralen,
St. Olavsplass 5, Oslo.



2.

Radiosendin er torsda 12. febr. 1942. Nr. 295.

Fiskerimeldin

Vintersildfisket:
I går var det en betydelig utseiling av drivere på samt-

lige felter.

Fetsildfisket:
Fra Nord-Norge blir det b.nt annet meldt om snurpefangs-

ter i Tyssfjnrden på 400 - 900 hl.

Torskefisket:
I Wre o Romsda% har dette fisket nå pågått i halvannen

uke. Hittil hkr fangstene vmrt svmrt ujevne.

Syvende  hirdregimel-Lt får nyregimentsjef. 


T2i1 ny for syvende hirdregiment er valgt en
her2 Palkertb, og i kveld var han intervjuobjekt i Oslo '
Radio;

Den sjefen fortalte fbrst at som sjef for hirden i
Stor-Osle kommer han til å få et stort ansvar.

Om organisasjonen av hirden fortalte han at regimentet
i 'tor-Oslo er delt i tre fylkinger, og disse er igjen delt
i sveiter.

Av nyheter kunne herr Falkenberg fortelle at det skal
opprettes en våpenhird, som foruten den vanlige hirdutdannelse
også skal innöve våpenövelser.

Betingelsene for å komme inn i hirden er at man har et.
rent rulleblad. Hirden samarbeider her med politiet. Videre
må man være av norsk mtt og ha god helbred. Hvis man oppfyller
disse krav, kommer man inn på aspirantkurset som varer en
måned.

Aller sist fikk vi höre at hirden nå skal sette i gang en
vervingskampanje, og hirdsjef Falkenberg benyttet anledningen
til å rette en appell til alle NS-medlemmer over 18 år om å
gå inn i hirden.

J‘Tre Eiker skal betale sin 'eld.

O.R.18.00.
Ordföreren i Övre Eiker har besluttet å betale hele kom-

munens gjeld som er på ca. 1r. 175 000,-.

En skofabrikk i Kristiensand

har solgt tusen par sko uten tilvisning. Politiets under-
sökelser pågår.
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N tt fra Sveri e. Fortsatt).

S.R.19.00.
Aerotransport skal opprettholde flyruten Stockholm - Vise-

by så lenge de vanskelige isforhold tilsier det.

S.R.19.00.
Det svenske institutt i Rom har i de siste dager fått

flere donasjoner.

S.R.22.00.
De vedfors6rgingen til Gbteborg belaster trfikken sterkt,

har Livsmedelkommisjonen bestemt at en del av veden skal er-
stattes med koks.

S.R.22.00.
Man har i dag nådd fram til overenskomst i riksavtalen

i gummiindustrien. Den nye avtalen berörer 5700 nrbeidere.

S.R.22.00.
Brevpost fra Sverige kan nå igjen sendes til Japan og

japansk okkuperte områder og Thailand. Luftpostforbindelsen
er ikke gjenopptatt enda.

S.R.22.00.
Vinterfemlandskampen mellom Sverige og Sveits begynte i

Sveits i dag.

N tt fraPinnland.

S.R.12.30.
dagens finske kommunike heter det at russerne har fort-

patt sine resultatlöse angrep på .istfronten.

0.R.?1.00.
Fjorten finske pressefolk kom til Berlin i dag.

lvvvvirVVVVV vvvvv
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tt fra Nor e.

O.R.
På et mÖte i bcb herredsting er det blitt vedtatt å

sende et hilsningstelegram til Quisling. Samtidig ble alle
frivillige i Waffen SS og Den norske legien fritatt for
skatt.

O.R.
Nasjonalhjelpen har mottatt mange store bidrag i den

siste tid. En rekke hoteller og et forsikringsselskap har
gitt kr. 10 000,-. Dessuten har en innsamling som "Fritt
Folk" satte i gang brakt inn et betydelig belöp.

O.R.
Vedhugsten i Syd-Norge forlöper tilfredsstillende.

•/.• 011=1

tt fra Danmark.

D.R.
Det danske utenriksdepartement meddelcr: Den sveitsiske

regjering har planer om å legv en toll på ekspoxrt- Sveits
til Danmark for på den måten a gjöre opp for prisst
på varer som Sveits importerer. Prisstigningen skyl a dan-
nye verdifastsettelse på den dnnske kroneu.

Den sveitsiske regjering har utsatt denne toll m4h›K for-
handlingene mellom de to regjeringer pågår. Disse fordkRndlinger
vil begynne snarest mulig.

Det er derfor ingen grunn til å etterkomme krav.em en
forhöyelse i betalingen for sveitsiske varer.

D.R.
Det er kommet meldinger om en rekke brnner over hele

landet. I dag tidlig brente et lagerrom i rhus som tilhdrer
stjyllands korn og forkompani. I förste etage he.dde Ameri-
kansk tobakk Co. et-lagft. på 7 mill. sigaretter. 3 mill.
brente opp, eg resten ble skadet. Ilden bredte seg også til
to andre lagerrom i tredje etagc. Her ble blant annet 50 tonn
hvetemel ödelagt. Tobakklageret hadde en verdi av kr. 250 000,-
og hvetelageret hadde en verdi av kr. 220 000,-.

tt fra Sveri e.

S.R.
Politixetten i G3teborg avsa i dag dom i spionsaken mot

Sven Wolfgang Gunnar Jonsson og Ernst Konrad. Den förste
ble dømt til fire års hardt straffearbeid og den siste til
åtte måneders hardt straffearbt-id.

vvvv VVVVV vvvvv
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"Amnestief".i virksomhet. 3 n e,dbdsdommer.

O.R. 11.00.
En tysk feltkrigsrett har dbmt fblgende nordmenn til

dbden:

Lars Svanvig, Bergen - dömt to ganger til dbden for
ulovlig besiddelse av et vpenlager og begunstigelse nv fienden.

Charles Johnsen, Bergen for begunstigelse nv fienden.

IngVald Iversen, Bergen for begunstigelse av fienden.

De dimte hadde dessuten forsbkt flykte til England.

Dommen er fullbyrdet ved skyting.

Der Fthrer o "Fbreren" mdtes.

O.R. 18.00.
Fdlgende korte melding innlöp til Oslo fra Berlin kort

för kl. 18.00.
Der Fthrer tok idag mot "ministerpresident" Vidkun

Quisling til en samtale i Reichskanseliet.
Reichskommisar Terboven var tilstede.
Etter mottagingen var "ministerpresident Quisling gjest

hos der Fdhrer.

O.R. 21.00.
Senere meldes:
LUnsjen som der Fthret ga for "ministerpresident" Quis-

ling etter mottagelsen i Reichskanseliet varte frn kl. 14.30
til kl. 16.00. Hele opPholdet hos der Fthrer Vnrte dermed 3
timer.

Kl. 20.30 (BST.) gn Reichskommisar Terboven en mottn-
gelse p. hotell Adlon til m.e for "ministerpresidentem. Ner-
ges og Nasjonal Snmlinga flagg vaiet for förste gang over ho-
tellet.

Den tyske hovedstadspresse viSer "ministerpresidentens"
besök stor oppmerksomhet og bringer bl.a. en rekke billeder
fra ankomsten.

Deutsche AllgemeLne• Zeitung skriver at det er naturlig
at "ministerpresidentens" fbrste reise gr til Tyskland. Hans
innstilling har hele tiden v,','ert for et europeisk samband under
germansk förerskap.

N lov om forbud mot ut ivelse.av n e aviser o.l.

O.R. 21.00.
Etter forslag frn propagandaminister dr. Lunde har

"ministerpres," V. Q. utgitt en lov om forbud mot utgivelse
av nye aviser.

Loven lyder:
Nye aviser, ukeblad, tidskrift eller nndre regel-

messige publiknsjoner herunder ogs4 medlemsblad o.l. kan ikke
utgis uten tillntelse fra Kultur- og Folkeoppl.departemnntet.

Overtredelser straffes med bbter og eventuell inn-
draging. ø

Undertegnet Quisling, Lunde•og Fuglesang.
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Wemskremt skipskaptein forteller.

O.R. 18.00 & 18.30.
Kaptein Konrad Råum fra Tönsberg holdt igår et oppsikts-

vekkende foredrng i Stavanger om norske sjöfolk i britisk tje-
neste. Endel nv hans uttalelser ble også gjentatt i et intey-
vue i kringkastingen ved rednktbr Kringlebotn.

Kaptein Råum som förte tankskipet Meline 2V Tönsberg,
kom hjem til Norge i mars ifjor. Under et opphold i Syd-Amerikn
flyktet han frn skipet og tok ruten over Minmi, San Fransisco,
Japan, Russland og Berlin.

Den 9 april 1940 hadde hnn og hnns skip vlert på vei til
Curacao hvor de ankom et par dager etter. Senere var hans skip
blitt overtatt ved list av Nortraship eller "Nygårdsvold rederi"
for de mange som ikke visste hvad Nortraship vnr.

Mannsknpet på hans skip hadde erkIart en "sit down"-
streik da kongen og regjeringen rbmte fra landet. I det hele

,t5adde vende hjem, men det/ikke alltid v2.rt lett. De mönstret
tatt vilde de fleste norske sjbfolk gi opp på det tidspunkt og

av så snart de kunne og nektet stort sett å seile på
England. Bare de nmerikanske havner kunne til nbd gå an. Mange
hadde også erkl=t see meget missfotnöydeined de forsi4el1ige
trekk i lönningene - avskaffelsen av krigstillegget, skatten
og de tvugne 5% til "Håkon VII's fond".

De Porente Stater hadde imidlertid grepet inn på den
mest skamlbse måte og hadde shanghaiet sjbfolkene ved å nekte
dem pass hvis de gikk iland. Det ble valget mellom konsentra-
sjonsleir og å seile, og de fleste hadde naturligvis valgt
seile selv om det ikke ble frivillig. Man skulle derfor

ikke dömme dem for hårdt. Det var vaBkelig å rbmme og resi-
koen var stor. Mange hadde også latt seg på.vikke av propa-
gandaen fra London. Forholdene hjemme kjendte de ferreste
til.

Om norsk-amerikanerne uttalte kapteinen at de hadde
måttet tute med de ulver de var iblandt. Den norsk-amerikan-
ske presse var helt amerikansk og trodde på alle ryktene
hjemmefra. "Hele Norge en konsentrasjonsleir" vnr ingen
ukjendt overskrift. Men han trodde at både sjöfolkene og
norsk-amerikanerne vilde .-re snare til å se nyordningen
når krigen var slutt. Selv hadde hnn funnet nt alt var meget
bedre hjemme enn Ventet. Han var derfor moget glad for g.
=e'hjemme.

Norsk-finnsk handelsavtale underte nes mellom Pinnland o T sklnnd:,

S.R. 19.00.
De handelsforhandlinger som har vert fört i Helsinki

mellom Pinnland og Tyskland ble avsluttet idag "i fullstendig
samfbrstånd", meldes det fra Helsinki. Tyskland har forsikret
at alt vil bli gjort fra dets side for å sikre Finnlands for-
syninger.

Snmtidig ble det undertegnet en tilfretd;stillende av-
tale angående handelsforbinnelsen mellom Norge og Finnlnnd.

Redaktbr Thommesen be raves.

O.R. 11.00.
Redaktör Olav Thommesensbegravelse fandt ilag sted

i det Nye Krematorium.Res. kap. Schtbeler forrettet.
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Fiskerimeldin er.

Bergen 12.15.
Vintersildfisket:
Det var så godt som ingen utseiling av driverflåten igår

kveld. Meldingene som foreligger er derfor få og uten betydning.

Torskefisket:
Torskefisket på yttersiden av Lofoten har foregåttssidn

midten av februar med ganske bra fangster. IDe övrige vr i
Lofoten har utbyttet v33rt middels.

Fisket på Helgeland er ökende.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30.
Direktoratet for Provinntering og Raojonering har bestemt

at det skal skje en endring i bestemmelsene om normalvekt av
slakt for salg.

Store lysninger er det ikke over byens landbruksmarked.
Det kommer ganske bra med spekalv og snart ventes det endel
elgkjött. I de fire Hedemarksbygder er det gitt tillatelse til
å skyte 150 elg.

Tilfrslene av grönnsaker holder seg meget små på grunn
av kulden. Til Oslo er-det kommet noe dreven karvekål, men til-
gangen på epler er stoppet helt opp. Kristiaroisand har ingen
tilf3rsler av grbnnskker i det hele tatt og Alesund bare i beg-
renset målestokk. Hovedparten av potetene som•kommer er frosset.

O.R. 18.00.
Produksjonsdirektoratet i Landbruksdepartementet har

sendt ut melding om at det også iår vil bli unledning.til å
få kjpt grasfrö.

SbAn tt fra Norge.

O R. 11.00.
Lensmannen i Lardal har satt_igang en bedrift for

framstilling av trer5r.

O.R. 11.00.
Det Norske Teatret hadde igår en ve3„lykket festfore-

.stilling i anledning skuespillerinnen Dagmar Myrvolds 25-års-
jubileum.

O.R,.12.00 på tysk.
Die Auslandorganisationedes NSDAR!s, Landeskreis.

Norwegens, arrangerer mandag en festforestilling i Wehr-
machtskino.

O.R. 11.00.
Resultatone ved dagens politimesterskap ski ble:

Kl. A.: nr. 1: Johan Sollumsröd, Oslo P.. Kl. B.: nr, 1:
Jens Rå, Drammen. Kl. III nr. 1: Arthur, Bröggert Oslo P..
Kombinert-nr. 1: Horald Klövstad, Oslo P.
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N direktör for Sm4bruk- o Boli banken.

O.R. 21.00.
Socialdepartementet har utnevnt ..?.. Henriksen til direk-

tör for Småbruk- og Boligbanken.

Meidell am "de h i e brander".

O.R. 21.00.
Pörstkommende söndag vil prof. Meidell rette en apell over

kringkastingen i forbinnelse med de hyppige brander i den senere
tid.

Laksevå kommune etter ir le ionrer skatt.

O.R. 07.00.
Ordföreren i Laksevåg kommune har vedtatt å frita kommunens

legion=er for skyldig skatt sålenge de er i tjeneste.

O.R. 07.00.
Innsamlingen av vinterklm' til den norske legion har hatt

et overordentlig vellykket resultat på östre Toten.
•

"Dri nas'onale time".

O.R. 19.00-20.25.
Den nasjonale time "På vei mot Framtiden" ble idag som

vanlig innledet med fanfarer og forsikringer om Rt man kjem-
pet for Norge, rettferd og fred o.s.v.

Deretter talte dr. Eivind Mehle om jöden Brandes kata-
strofale innflytelse på norsk åndsliv.

Videre fortalte veteranen Ivar Mitland om Nasjonal Sam-
lings kamp mot marxismen under "Wviks1aget" Kristi Himmel-
fartsdag 1936, og tilelutt ble det gitt en oversikt over
"Norgespostens" eller Radiopostens eller Ulrikkens skjebne.
De opplysninger som framkom herunder stod alle i Norsk Ti-
dend av 11 febr. ("Mistet forstanden ...").

Sendingen over Oslosenderen ble avbrutt kl. 20.00 med
engelske nyheter for Eire.

Propagandaleder Klevenberg og ungsveitförer Berge skal
ha talt på det tidspunkt.

Den aktuelle sending bestod foruten intervuet med kap-
tein R4um av "aktuelt": pappa Björnstad om Turids måte å tre-
ne på, og "Verden og Vi": Sovjettrussiske industrifolks in-
speksjonsreise gjennom England.

Tsrvarsel. 


S.R. 22.00.
Langs hele norskegrensen:

Frisk, bygig bind. Sne her og der. Koldt.
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Siste.

S.R. 22.00.
nlinisterpresident" Vidkun Quisling avla idag et 1-ngere

besök hos reichsminister dr. Alfred Rosenberg. "Minister" Hage-
lien var tilstede.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Det danske utenriksdepartement meddeler at det ikke
foreligger noen mulighet for 4 få avgjort eventuelle

danske krav i "Randstatene" forelåbig.

D.R. 17.35.
Den danske forsvarsminister har søkt Finansutvalget om

en bevilling på 400 000 kr. til et magnetiseringsanlegg for
stårre jernskip. S6knaden er innvilget.

"Degaussing" av stårre jernskip som jernbaneferjer har
ikke tidligere vwt mulig i Danmark.

D.R. 17.35.
Det danske finansutvalg har ferdigbehandlet forslaget

til finanslov for 1942. Folketingets annen behandling vil anta-
gelig finne sted neste uke.

D.R. 20.50.
Det danske finansutvalg har bevilget 3 mill, kr. til

danske måller. Man har derved kunnet undgå forhöyelse av melm.
prisene ved salg til forbruker.

D.R. 20.50.
Kulde og snöstorm fortsetter å volde vanskeligheter

for kommunikasjonene i Danmark. Malmbruten pånytt måt-



tet innstille, likeledes ruten Kallundborg - rhus og stam-
banen mellom Nestved og Gedser er stengt. Melketransporten
til Kåbenhavn er helt i ulage og i Rwidersfjorden har isgang
ödelagt flere småhavner.

D.R. 11.30,
Ifålge statistisk kontor er Stor-Köbenhavns innbygger-

tall pr. 1 jan. oppe i 1 027 500.

N tt fra Finnland.

S.R. 22.00.
Den kijendte finnske skilåper, Viierto, Finnlands

eneste verdensmester i hopp, er fallt på åstfronten. Han er
begravet i Ukraine.

O.R. 21.00.
Dagens finnske kommunike melder at et fiendtlig angrep

er slått tilbake i Aunus-området.
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N tt fra Sveripe.

D.R. 20.50.
Sverige har nå hatt uavbrutt frost i 40 dager. Snemengden

ser også ut til å sette rekord. Stockholm har hittil brukt
1.3 mill, kr. til sneryddingmot mill, kr. hele vinteren ifjor.

Iggr og inatt raste det en voldsom snestorm over sydöstre
Skåne.

Den svenske regjering utnevnte idag prins Bertil til
kaptein i marinen og i Hallands regiment.

S.R. 19.00.
Ny lönnsavtele for bilmekanikkere ble undertegnet ida .

D.R. 11.30.
Göteborgs sjbrett dbmte igår 2 svensker til henholdsvis

4 års straffarbeid og 8 måneders straffarbeid for spionasje.

D.R. 11.30.
Svenska Dagbladet opplyser at 7000 finnske barn hittil

er ahkommet'-til Sverige.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Regjeringe X. L & Herens Overkommando.

16. febr. 1942. Mr. 2 P rtro
Radlosendi er leirda 14. tebr.

el s "NafiCak aamarbeid er en inue on."

O.R.18.00.
"Ministerpresident" Quieling ga ved middagstld i dag noen

uttaleleer ti1 den tyske presse. Hen se blant annet:
Det nye Norges mål er å vmre med på 4 bygge opp igjen

Europa. NS atkr for selvetendighet og frihet for Norge. Trose
sitt lille innbyggerantall kan Norge blt en viktig hjørneetein
det nye germanske samfunn i Europa. Det noreke folk er

negativt innetilt overfox England. NS ft3lger bare politiske
mål, og dete virksomhet vil derfor ikke före til noen religiona.
krig.

Om det nordiske samarbeid ea "miniaterpresidenten" at
det er en illuejon. Bt av de nordiske land forblbruten at
de andre vil hjelpe. I Norgehar man dertor valgt den direkte
2erMenske linje eom gir löfter om et fritt og stort Norge.

"Mtnister" Stang (som også er med Quisling til Berlin)
hadde i g4r en samtale med den tyske rikeungdameförer Aimann.
De talte om eriffirem&lsom vedrörer ungdomsbevegeleene i de to
land.

Nordliann elekbann arrestert for f 11 i Obtehor .

O.R.11.00.
En engelakmann og en norek emigrant er blitt arreetert for

opptbyer på en reetaurant i Miteborg. Det er ogeå kommet andre
meldinger norake amigranter i Sverige som har vist en meget
dårlig oppföreel på grunn av fyll. Diese effmrer har vakt an
pinlig oppaikt i Sverige hvor man er meget forundret over en
slik opptreden av "ex-kongena" tilhengere.

Imot eender hilsen til ieli .

O.R.18.00.
Etter forelag fra ordiareren har Åmot herredeting enIkeemig

sendt et bileningatelegram til Quieling i anledning hams utuevnel-
ee til "miuieterpreatdent".

eruer Mathieen n eekretemr i Norek a 45manneforbund.

O.R.18.00.
Styrmann Werner Methiøen fra Oelo er utnevut til ny eek-

retmr i Norsk ej6manneforbund.

Li  estad taler Baufoss.

O.R.18.00.
MKtnieter" Dippeatad talte i går for arbeiderne på Baufoes

ammuntsjonefabrikk.



2.

Radiosendin er lörda 14. febr. 1942. Nr. 297.

Fiskerimeldi

Fet- og småsildfisket:
Det meldes om forteatt godt fiske i Nordland. I 'iin-

mark har det vrt tatt snurpefangster på 400 - 500 hl. På
flere felter i Troms h_r det ikke goregått noe fiske.

Norske interesser i London o Berlin.

O.R.18.55. ("Verden og vi").
Gjennom London-radioen kommer det av og til meldinger som

viser at alt nok ikke er så bra blant norske sjbfolk. De så-
kalte forordninger som emigrantregjeringen er nbdt for å gi
fra tid til annen, viser oss medaljens bakside. På bakgrunn
av slike forordninger og andre meldinger og henstillinger er
det mulig å danne seg et tydelig bilde av forholdene.

Og foruten det vi hbrer fra London Radio, får vi også
fbrstehånds beretninger am de norske sjbfolk fra folk som
har klart å stikke av. Senest i går fortalte kaptein Råum
oss om stemningen blant sjbfolka da kongen og regjeringen
flyktet fra landet. (Taleren refererte her uttalelser fra
kaptein Råums radioforedrag, gjengitt i NYHETSOVERSIKT nr. 296.)

Smrlig interessant er kapteinens uttalelser om at norske
sjbfolk i Amerika får valget mellom konsentrasjonsleir og sjben.
Under slike forhold er det klart at de velger sjøen. Det er
ikke så lett for sjbfolka heller. I flykte er både vanskelig
og farefullt.

Norske sjbfolk'tvinges inn i dbdsseilasen på alle hav
for å styrke emigrantregjeringens posisjon i London.

Dette er altså tilstandene i London. Hvor mye annerledes
er det da ikke i Berlin. Quielings og Terbovens taler i Berlin
viser tydelig fors#jellen. Terboven kunne der uttale: - For
fbrste gang i historien har Norge fått en nasjonal regjering.
I sin tale sa Quisling blant annet at vår kamp gjelder selv-
fblgelig vårt land og vårt folk. wVi er fylt av takknemlighet
overfor f7årt tyske broderfolk for takket vmre det kan Norge
eksistere."

Jal her ser vi forskjellen mellom London og Berlin .
Daligrantregjeringen i London legger alt an p!), å bdelegge norsk
eiendom. I Berlin derimot ärbeider man for a bygge landet opp.

Minnesmerke over Oskar Bråthen.

O.R.18.00.
I juli i 193$ omkom Oskar Bråthen ved en bilulykke. Etter

oppfordring har nå "Aftenposten" satt i gang en innsamling til
et minnosmerke over ham.
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Preuthuns oversikt over LER's virksomhet i uken som ikk.

O.R.18.40.
Preuthun beskjeftiget seg i dag til å begynne med med

England og India. "Japans skygge strekker seg ut for å röve
kronjuvelen."

ksnevad åpnet denne uken med et av de vanlige angrep
på NS og dets menn. Talen var den vanlige kjede av lögner
og skjellsord over våre menn."

"K-j-aa-r-e ,3ksnevad, kunne De ikke friske opp deres ut-
gydelser med en spökefull bemerkning av og til. De ville ikke
lyde mindre fryktinngydende for det."

Dagen etter fortalte en mann fra Toronto. Preuthun inn-
skrenket seg til å referere deler av talen, men kom med iron-
iske bemerkninger som: "Ja, til og med et Skaugum skal de
ha fått der."

Preuthun gikk her igjen over til å snakke om utenlandske
forhold. Det gjaldt fÖrst Roosevelt og milliardbevilgningene.
Og: "London Radio har min fulle respekt for den delikatesse
hvormed den serverer dårlige nyheter." Her fulgte et eksempel
fra Singapore.

Etter å ha nevnt Russland og igjen Roosevelt, kom Preuthun
igjen inn på hjemmelige trakter:

Wmling-regjeringen syns ikke det blir gjort nok krus RV
den i England. Og da ingen skryter av den, sörger den selv for
skrytet og har derfor arrangert en utstilling av sine bedriftcr
Harrods. (Preuthun nevnte her flere av de ting som er utstilt.)

Den såkalte hjemmefront er heller ikke glemt. Den er represen-
tert ved et primitivt trykkeri i en mn"k, hemmelighetsfull
kjeller, hvor såkalte hemmelige aviser angivelig trykkes.

Preuthun refererte så statsminister Nygaardsvolds uttalel-
ser om at han er viss på at det tidligere Cikonomiske system
ikke vil vende tilbake i sin gamle form. Ingeniören hadde ikke
noe bedre kommentar til dette enn: "Selv kan Nygaardsvold v're
viss på at han ikke vil vende tilbake noen slags form."

"Torsdag aften skaffet Rytter oss et kvalfullt kvarter i
en tale om Nordahl Grieg. Vi ble igjen servert Griegs hate-



fulle lyrikk, og vi kan bare være glade over at denne emigrant-
dikter aldri kommer tilbake igjen - selv om han i annet hvert
dikt forsikrer oss om det motsatte."

Og fredag kom ex-professor Worm-Maller igjen, litt anpusten
som vanlig. Han hadde denne gang maskert foredraget sitt under
titelen: "Slaget om Atlanterhavet", men.allexede i förste
setning fikk vi höre at ex-professoren igjen aktet å snakke om
sitt vanlige emne: "Sjömennene er alltid i våre tanker . . ."
(Preuthun gjorde et ikke absolutt mislykket forsök på å etter-
ligne professoren.)
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Smån tt fra Nor e.

O.R.
Det er muligheter for en enda stbrre ökning av saueholdet

i Oppland fylke. For tiden er det ca. 100 000 sau i fylket.
I de siste dager er det utnevnt en sauevlsnemnd i hver bygd
i fylket. Ihnindene skal undersöke mulighetene for nye beiter„.

Hedmark fylke skal i år dyrke 7 100 mål grdnnsaker.

Por tiden arbeides det med planer om et badebygg i As-
gårdsstrand. Det skal ikke bli et vanlig hotell, men et sted
for badeplasser og hvileplasser.

Idrettsn tt.

Kommende helg vil bli av gammel, god idrettskvalitet.
Politimesterskapet på ski fortsatte i dag med patruljelöp med
skyting og granatkasting. Wypa var to km. Et tysk lag vant.
Deretter fulgte: Oslo politi, Drammen politi. I morgen
avsluttes mesterskapet med hoppxenn.

Oslo sköyteklubbs nasjonale sköyte].6p begynte i dag.
kunstlöp leder Turid Helland Björnstad etter dagens 15p. I
ettermiddag begynte hurtiglöpene. Engnestangen vant begge löp
på tidene: 500 m. 43,4 og 3000 m. 5,08,5. Nr. 2 i begge 15p*
ble livind Wold. Ldpene goregår på Bislet og fortsetter i mor-
gen.

Ellers skal det holdes mange store skiarrangementer i helga.
I bedriftsldpet ved Skimuseet starter 200 mann. Dertil kommer
håndballkamper, svömmestevne i Drammen og innenddrsstevne i fri-
idrett i Sarpsborg.

Storm SÖrlie, som fortalte dette, var ved å regne opp alskens
små bygdearrangementer - som aldri ble nevnt i Oslo radio för i
tiden i stand til å få liten tid på slutten og måtte lese seg
anpueten for 4 bli ferdig med alle helgens arrangementer.

N tt fra Danmark.'

D.R.
På grunn av snden er det fremdeles store trafikkvantlkelig-

heter i Danmark. Alle danske nyhetssendinger i dag inneholdt
meldinger om ferger, jernbaner og bilruter som var midlertidig
ute av drift. Verst er det på Nord-Jylland hvor pxaktisk alle
veier er blokert av snd. Også Storbeltoverfarten er meget
vanskelig foT tiden på grunn av isforholdene.
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tt tra Menmark.

D.R.17.35.
Pra mandeg 16, tebr, torandree igjen mørkeleggingebeatea.

- meleene * Denmark. Wrkeleggingen ekal må vare fro 19.00 til
7.45.

D.R.11.30.
Pnkker til og fra Bornholm mottas eom luftpoet med en

tilleggeporto på kr. 1.00 pr. kg.

D.R.17.35.
Btter torbandUnger i tobakkeanduetrien ør det beeteat

at store eigartyper skal utgå. Det vil ieteden bli trametilt
mindre eiffitrtyper. Det er ikke tale am generelle endringer
* eigarettraejonene.

D.R.20.50.
Som bekjent ekal Århue amt tra 1, epril delee opp i Jrhue

og Skanderborg amt. Wåleerende amtmann * Arbue amt, Waldemar
Widt, bar valgt å tortsette eom amtmenn i det nye Irbue amt
med bwa * Århue.

W tt tra Sveri e.

0.3.11.00.
Pem evenake tratøyer * marinen akel utrangeree og eelgee.

Eventuelle kjøpere kan beee tertøyene. Og Oelo Radio la til;
Det vil ikke torbaune verden om Ohurobill.dettor inntinner eseg
Stookholm en av de mrmeete dFgertor & uttylle ein torminekede

flåte med de utrangerte eveneke båtene.

8.3.19.00.
Sverige leder over Sveite * vinterlekene i Sve*te.

s.R.19.00.
Juniorlandekampen i tennie mellom Sverige og Danmark

tortiwtte i das. Sver*ge 1eder med 2-1.

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

Radiosendin er lörda 14. febk. 1942.   Fortroli .

Nytt fra Norge. 


Quislings bevegelser i Berlin har også fått plass i tyek
Her er en oversikt over den publisitet han har fått

i den tyske kringkasting:
Under en mottsgelse i hotell i Adlon understreket Ter-

boven at Norge var det förste land til å marsjere sammen med
Det tyske rike, og det ville for alltid marsjere smmen med
Tyskland. Quisling talte også selv iulen tyske kringkasting.
Han sa at Tyskland og Norge hadde de samme interesser, og at
en ny tid var i ferd med å opprinne) og den forlangte samar-
beid mellom de germanske folk hvis de önsket å eksietere. -"Vi
skal bygge vårt sosiale og nasjonale liv på nasjonalt norsk
og nordisk grunnlag. Det krever naturligvis en stor forandring
i holdningen til en stor del av vårt folk. Men den nasjonal-
sosalistiske id blir mer og mer forstått av hele nasjonenf."
Quis1ing ble også intervjuet av den tyske presse. Han sa at
hans regjerings oppgave var å redde Norge fra en katastrofe.og
at det norske folk var negativt i sine fölelser overfor England.
De britiske langgangsforsök på forskjellige steder i Norge
hadde til hensikt å terrorisere det norske folk. Videre sa
Quisling at det var mulig å opprette et vennlig forhold til
Sverige, Danmark og Finnland, men han avslo en hver tanke om
nordisk samarbeid, Det hadde vist seg å vmre en illusjon, og
det hadde alltid Tsrt fört på bekostning av Norge. Quisling
ville söke samarbeid på en annen måte, nemlig på vennskap med
Tyskland.

Fölgende ble sendt over WGEO 12.00:
Hitler hadde en lang samtale med forreder Quisling i Bexlin

går. Man går ut fka at Quisling vil prbve å oppnå en ordning
som vil forminske hans upopulmritet i Norge. En amerikansk
talsmann mener heriå finne bevis for at Hitler hadde forberedt
planer om å innlemme Norge i Riket. Nazistisks propagandister
sår hat mellom Norge og Finnland. "Stockholmstidningen"s Ber-
linkorrespondent melder at Quisling-administrasjonen håper å
kunne annektere hele KolahalviJya opp til Hvitehavet, men finske
statsmenn har alt kastet sine byne på denne halvöya. Finnland
fortsetter derfor å före Hitlers krig. Forreder Quisling vil
derfor mote betraktelig motstand fra finnene som imidlertid må
godta en hvilken som helst avgjörelse Hitler måtte gjøre.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ra losen in er sön aeb.
Fortro1i .

Lytteforholdene har idag vært me/get dårlige for alle
de skandinaviske stasjoners vedkommende. Nyhetssendingen
fra Sverige og Danmark f._7.1t bort i middags og det samme gjaadt
for Oslosendingen kl 21.00.

Pris olitiet i arbeide.

O.R. 18.00.
Prispolitiet i Sogn og Fjordane har idömt 25 gård-

brukere ca 300 kroner i bbter fir å hn tatt altfor höye
priser på smågris.

N undervisnin splan for Aker Landbruksskole,

O.R. 18.00.
Aker landbruksråd har utarbeidet en ny undervisningsplan

for Aker landbruksskole. Etter den nye planen skal det
utdannes 80 eleber ved et 1 årig kursus. Man regner også med
at utgiftene bli 500 kroner lavere pr. elev.

Kl. 18.15 holdt Arthur Krohn et foredrag om billig og
dyr hjelp til bonden. Det övrige Aaktuellc" program var
forruten dagens dikt og melodi, en sketsj om en fatal jern-
banetur og et musikalsk program og tilslutt den militære
ukeoversikt.

Dessuten var det et referat ved Storm Sörlie fra Bislet
hvor det ble holdt et stort "nasjonalt" skZiytestevne. Blandt
deltagerne var selvfngelig de gamle kjendte Egnestangen & Co.

Videre refererte han kunstlöpene og der var det særlig
Gerd Helland Björnstad som han ikke hadde superlativer nokk
for. Hun var elegant og pikant og abelaktig enestående og han
framhevet flere ganger at men måtte helt tilbake til Sonja Henies
dagex for å finne noe lignende. Vel å merke da Sonja var på sitt
beste. Hennes oppvisning, fortalte han, höstet et alldeles
enormt bifall, men det var kanskje litt vanskelig for radio-
lytterne å hZ5re noenting da de fleste hadde votter og hansker
på hendene. (Det var iallfall ikke mulig for vakthavende
h3re noe av bifallet bortsett fra en eneste gang da det hörtes
ut som endel mennesker hadde sm1et seg rundt mikrofonen og hadde
tatt av seg hanskene.)

A ell om brannfaren.

Kl. 09.00 kom "direktör" Meidell til mikrofonen og rettet
en appell til folk om å utvise forsiktighet med ild. Han fortalte
om hvor meget brannene hadde kostet landet. Bare siden nyttår
dreiet det seg om ca 5 millioner kroner. Om brannene på Oslo
3st — og Vestbanestasjoner ville han ikke uttale seg. Det var en
sak som politiet fikk ta seg av. Ellers artet hans foredrag seg
nærmest som en henvendelse til alle de nye lensmennene om å gjöre
sitt og lese Norges Brandkasse's nye forskrifter og å holde motet
oppe hvis det var noe de ikke forstod. Det skulle bli sendt
hjelp rundt omkring i landet til dem alle.
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Radiosendin er s nda 15 feb. 1942. Nr. 298.

\-

N tt frL: Danmark.

D.R. 20.50.
Trnfikkmeldingene melder at det framd,e1es er meget  fm

v_mske1ig for landeveistrafikken til og fra Arhus.

Fyrvokteren på Kristiansb melder at bya nu i 14 dager
har vmrt uten forbinnelse med omverdenen.

De samvirkende leieforeninger har rettet en henvendeles
til regjeringen og riksdagen om at det må bli satt igang
en utvidet byggevirksomhet for g avhjelpe boligndden i Kjöpen-

Videre heter det i henstillingen at leiene må settes ned
med ca 15 %.

N tt fra gveri e.

S.R. 22.00.
I alle svenske kirker ble det idag lest opp et budskap

fra den svenske kirkes biskopper om  Rel nordiske lands stilling
under krigen. I buuskapet het det bl.n. at Norge nu lider
sterkt under fremmedåket og det norske folk ser med uro 124'

den rettsordning som nu er under utvikling i landet,-Den norske
kirke kjempeer med troen på Gud for at rett og rettferdighet
ikke skal ga til grunne.

Budskapet sier videre at det er den svenske kirkes
plikt å forsöke å hjelpe de nordiske land så langt den fbrmår.

S.R. 19.00.
På Uand har det i de siste dager -brt et voldsomt uvmr

som igår krevet et dödspffer. En mann ble funnet dbd J4ke ved
sitt hjem. Han hPdde vært hos noen slektninger va  km borte
•g  blitt utmnIttet på hjemveien.

Avtalen for sukkerindustrien omfattende 4500 mann er nu
blitt forlenget 1 år.

Vmrmeldin er.

Vestkusten. 


Hele Norrlands f'elltr.:

Svak vind. Styrt sett opp-
oppholds=. Först fallende senere
noex stigende temperatur.

Frisk til hård vind. Sne p4
enkelte steder. Til å begynne med
fnllende og senere noe stigende
tenmerpatur.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Ra iosendin er manda febr.

F lkesmannen i Vestfold 4b r hö ere takster.

O.R.  11.00.
Skatteligningene for kommunene i Vestfold er nå ferdig-

behandlet  fra Fylkesmannens side.  Enkelte takster er blitt  /34-
budt  forilZyet.

NSK får e et or an.

O.R. 18.00.
Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon har nå fått sitt

eget medlemsblad - "Heim og Ett" - som fore16big.vil-litkomme
grig.om_mneden. Fru Olga Bjoner er redaktör.

Bondebladet "Norsk Jord" er utkommet med et nytt nummer.
Det inneholder en rekke interessante artikler bl.a. av redaktör
P. Lauranson.

Radioteatret o f3rer "Storken".

O.R. 18.45 - 20.30.
Radioteatret oppförte iaften "Storken" av Hans nerud

iscenesatt av Jens Hetland. Blandt skuespillerne merket vi oss:
Ingolf Schancke, Hilda Fredriksen, Frk. Gerd H3st, Bjarne
Einar Våge og Jan Våge, Turid Håland og Marie Hedemark.

Dagens Aktuelle sending ble avkortet et kvarter
på grund av oppförelsen. I "Aktuelt" fikk vi 1Wre et
intervue mcd noen av skuespi1lerne i "Storken"; deretter fu1g-
te som vanlig "Dagens Dikt og Melodi"; så et besök ved Osla.
Kommunes potetlagre under stbanestasjonen - lagrene dekket
et areal på 1500 kvm., bg bestod av 70 binger ca. 1.4 m.
höye -; og tilslutt "Verden og Vi" - et kommentar til Chur-
chills tale (Faller Singapore, faller det Britiske Impe-



rium).

Ben norske mis'onw K.L. Reichelt ey i sikkerhet.

O.R. 21.00.
Den rtorske misjon-er K.L. Reichelt og hans medarbei-

dere Budhistmisjonens stasjon 13 km. utenfor Hongkong
f.?.r• i sikkerhet, heter det i en privat melding som er
innlöpet fra Bankok.

Studentersamfundets st re s avsatt.

O.R. 21.00.
Innenriksdepartementet har avskjediget det nåvwende

styre ved Yks Landbruksh3yskole - jordbruksstudent Magne So-
lum ok meieristudent sheim. Dösent Erling Styri cr utnevnt
til ny formann.

Det "Norske Studentersamfund" i Oslo har mottatt et
hilsningstelegram fra den finnske studenterforening.
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17 febr. 1942. Nr. 299. Fortroli .
Radiosen in er man a e r.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Vintersildfisket:
Det foreligger ingen meldinger iformiddag om at det har

vert drivere ute. Utenfor Haugesund og Utsira har det foregått
noe settegarnfiske.

Fetsildfisket:
Angående fisket i Nord-Norge lördag meldes det at det

er tatt fangster.i Eidsvågen påå opptil 400 hl., i
Ylsfjord, Troms, på opptil 1500 hl., i Tjelsund opptil
1400 hl. og •i Tysfjord på opptil 1300 hl. pr. båt.

Torskefisket:
For dette fiske har forholdene ligget mindre gunstig

tilrette siste uke. Fangstene har derfor ikke nådd noen störrelse.

Riisnes å turne.

O.R. 18.00.
"Minister" Riisnes talte igår kveld for fullt hus på

Elverum. Etterat lagförer Asphaug hadde introdusert ham, grep
han ordet og dro opp hovedlinjene i det som nå går for seg.
Han erk1rte bl.a. at det vilde bli slått hårdt ned på dem
som brukte terror imot NS. Snart vilde den tid komme da man
vilde kreve medlemskap av alle statsfunksjonærer. Krigens ut-
fall var sikkert.

Ikveld taler Riisnes på Gjövik.

Ulykker. 


O.R. 11.00.
Under en storm forleden fikk motorsköyten "Heia" fra

Kvrva på Sdr-Frbya rorhuset slålt overbord. En mann druknet.

O.R. 11.00.
En 45-år gammel mann er omkommet ved et sneras på

Surnadalsöra.

O.R. 18.00.
Sverre Olsen fra Arendal er d5d etter en ulykkeshen-

delse.

O.R. 18.00.
Til familien i Arendal er det kommet melding om at

sjömann Olav Sörensen har satt livet til ved krigsforlis.

Gau e å Sörlandet.

O.R. 18.00.
Fra forskjellige stedex på Sdrlandet kommer det mel-

ding om spor etter gaupe, telefoneres det fra Arendal. En
mann i Iveland er sikker på at han har sett en.
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Nytt fra Sverige. 


S .R. 19.00.
Det svenske skip "Oddevold" fra Elleholm som sank etter

en kollisjon med "Kategat" i desember, er nå berget, melder
det svenske konsultat i Hamburg.

O.R. 18.00.
Redaktr Torgny Segerstedt har fått de svenske böndene

på nakken for en artikkel i sitt blad Gbteborg Handels- och
Sjöfartstidning. "Svenska Landsbygden" angriper ham for for-
sik på å dra Sverige med i krigen på Englands side.

S.R. 12.30.
Den hittil störste transport finnske barn - ialt 600 -

kom imorges med tog til Happaranda. Onsdag ventes 500 finnske
barn til Stockholm med båt.

S.R. 12.30.
Isblyteren "Atle" som har sittet fast i isen utenfor

HerradskMr et par dager, kom los igår kveld.

D.R. 17.35.
Göteborgsposten meddeler at isen nå har drevet bort

mange steder langs den svenske sydkyst. En rekke fiskesköyter
har kunnet gå ut.

N tt fra Danmark.

D.R. 17.35.
Arbeidslöshetstallet i Danmark pr. 31 januar beldp

seg til 117 915 d.v.s. 4n stigning på 48 000 siden desemb4r.

D.R. 17.35.
aernbanetrafikken i Danmark er nå på det m3rmeste nor-

mal igjen når man undtar fra Bornholm. Storebeltferjen har
gjenopptatt regelmessig drift, men en rekke andre ferjer
ligger fremdeles i havn.

N tt fra Finnland.

D.R. 17.35.
J11rasjonene i Finnland ble satt ned med en tredjedel

fra idag av. Staten har beslaglagt 2 mill. tons korn.

O.R. 20.30. på tysk.
En finnsk-fransk handelsavtale ble undertegnet idag

i Paris.

Vwvarsel. 


S.R. 22.00.
Langs hele norskegrensen:

Svak vind. Oppholdsv33s. Noen få kuldegrader.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Nytt fra Norgc.,

O.R. 07.0.
Nasjonal Samling arrangerte et stort officiellt mote

i Filmteatret i Stavanger hvor lederen for Rogaland Fylkc,
dr. Hareid talte om det arbeide som nå gjöres fer Norges
frihet ng sclvstendighet.

O.R. 11.00.
Skatteligningen for alle kommuner i Vestfnld er nå

ferdigR. For de fleste kommuners vedkommende cr alt vedtatt
undtatt noon få tilfeller vedrbrende ciendomsskatt ng skog-
beskatning.

O.R.
Finske studenter har sendt ct svartelegram på det

telegram som ble sendt av norske studenter til Helsinki.
Dc finske studenter takker de nnrske studenter for deres
vennlige hilsinger og sier at de er stolte over å ha anledning
til å kjempe for Europa's frihet og framtid. "Lenge leve
kameratskapet mellom de norske og de finske studentern.
Det finske telogram.var undertegnet av Triv VuorenjuUri.

Nytt fra Danmark. 


O.R. 1735.
Vcd Kjöpenhavns byrett ble det idag avsagt dom over to

personer for brudd på ky5ttprisreglenc. Den cnc fikk 30 dagers
fengsel og inndraging for 5000 kroner. Den andre fikk 50 dager.
rg inndraging for 40.000 kroner.

Nytt fra Finnland. 


Lahti 11.10. På finsk.
Et fiendtlig forsök på å tregge igjennom våre linjer

på det Karelske Ness ble slått tilbake.

På Oloncts nesset har det vært patruljevirksomhet p?1,
beggc sider.Livlig artilleriild enkelte steder. Gjentatte
fiendtligkangrepsfnrsök ble slått tilbake av artilleri.

På östfronten har det vært artilleriduelI ng patrulje-
virksrmhet. Et angrep av et fiendtlig kompani i den nordlige
del av fronten ble slått tilbake.• Tionden mistet 25 mann.

vvvvv VVVVV vvvvy
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18, febr. 1942. Nr. 300, Fortrolig.
Radiosendin er tirsda 17. febr.

"Föreren" gir  der Fthrer gave, 


0,R,20,30 på tysk.
Under sitt opphold i Berlin har "ministerpresident"

Quisling overrakt Hitler en gave i form av en modell av et
vikingskip,

Kirsten Saltvold til Tysk1and.

O.R.18.00.
Rikshirdleder Kirsten Saltvold er reist på studictur

til Tyskland,

"Ministerpresidenten" utnevner,

O.R.18,00,
"Ministerpresident" Quisling har utnevnt byrettsdommer

Carl Benneche til justitiarius i Stavanger byrett,

Nordlandsordförer ir en hel årslönn til "Le ionen".

O.R.18.00.
En ordförer i ordland fylke har gitt hele fjorårets

lönn til "Den norske legion".

Drukningsulykke. 


O.R.18.00.
19-åringene Olav og Magne Roth (?) fr. Stavanger er

druknet på fiske.

Bwum skiklubb skal arrangere Norgesmesterskapet på ski.

O.R.21.00.
13~2rum skiklubb skal arrangerc Norgesmesterskapet på ski'

1942. Rennene får stor deltagelse idet nnmeldelsene strömmet
inn til siste anmeldelsesdg. Det ser ut til at ca.• 300
15pere kommer til å deltn. Mesterskapet begynner torsdag
19. februnr med 30 km. langrenn.

01 a B'oner taler i 'en.

O.R.11.00.
NSK's leder Olga Bjoner taler på et mbte i Folkets Hus'

store sal i kveld kl. 19.30.

Oslo Radio 


kringkastet i kveld en stor festkonsert i Aulaen. En
finsk sangerinne sang. Konserten hadde samlet så å si fullt
hus.
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Fiskerimelding. 


(Utydelig). Ifölge meldinger som er innlöpet i dag,
ser det ut til at drivgarnfisket endelig slår til på begge
sider av Stadt.

51conomisk ukemeldin .

Både Stockholm- og Köbenhavnbörsene er rolige. I an-
mark steg den offisielle indeks. Den danske smör- og melke-
produksjon gikk ned med 33 % sammenlignet med 1939, og fles-
keproduksjonen med 50 %.

Oslo bbrs hadde en relativ fast uke. Treforedlings-
gruppen v;r ujevn. Skipsaksjene er kommet noe i bakgrunnen
i den siste tiden.

Landbruksmelding. 


Kjöttilförselen til Oslo tok seg ganske betraktelig opp
uka som gikk. Og det fortsetter å komme bra med spekalv.

Det ser ut til å lysne litt på grbnnsakmarkedet. J.Jet
fortsetter å komme rabarbra.

Den norske Ie ions samlesentral.

dag var "Aktuelt" et besök til Den norske legions
samlesentral på St. Olavs plass 5.

Hallomannen - det var forresten en kvinne - så svmre
hauger k1r, skinntby og undertdy. Man hadde allerede en hel
stabel med ferdig töy som skulle sendes. Det var sikkert en
full jernbanevogn.

Det er Olga Bjoner som har tatt initiativet til donne
samlesentralen. Fruen kom selv foran mikrofonen og fortalte
at det alltid hadde vmrt ën norsk skikk at norske kvinner stod
ved mannens side når han kjempet for fedrelandet. Helt fra
sagaens tider hadde det vmrt så. Men da kvinnene ikke kunne
kjempe med våpen, mente de at de best kunne hjelpe sine menn
og sönner "der ute på slagmarken" ved å samle gode vinterklær
til dem.

En annen frue det hörtes virkelig ut som cm. hun het
fru Skinndal - fortalte at de-L var kommet mange herlige skinn
fra hele landet. Også folk som ikke var medlemmer av NS hadde
kommet med gaVer.

I systua satt det tyve damer over symaskinene. De var
alle frivillige. Deres arbeid.var å sy vester av gamle frak-
kor og skinn.

Ellers kom alle damene som ble intervjuet, med en del
höytravende snakk, om "menn og sönner som kjempet for Norge
på fronten i öst" hvor det V.ar så styggelig kaldt.
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Radiosendinger tirsdaL17. febr. 1942.

Den aktuelle sendin

Nr. 300.

bestod ellers av "Dagens dikt.og melodi"; en av de van-
lige tåpelige sketsjene; et intervju med den finske sanger-
inne'Altavaara (?) som skulle synge i Aulaen i kveld. Hun
fortalte at hun hadde v2art i Norge for tre r siden og at
hun denne gangen kom fra Stockholm og at hun ikke skulle
synge i noen annen norsk by i Norge under dette besöket.
Etter intervjuet sang hun en sang. Deretter kom Julius
Haugen fra Kristiansand igjen med en samtale med "sin kone".
Denne gangen gjaldt det silkeströmper. "Kona" hadde både
punkter og penger nok, og butikkene var fulle 3V silke-
strmper, men de hadde ikke de rette farvene. "Verden og
vi" var i dag am: "Nederlandsk India i faresonen."

Toårsdagen for nöytralitetskrenkelsen i Jössin

O.R.11.00.
Oslo-avisene inneholder i dag redaksjonelle artikler fom

nöytrlitetskrenkelsen i Jssingfjorden. Det er i dTtg to-
årsdagen for begivenheten.

Under overskriften: "To år" skriver "Aftenposten" blant
annet: Det er i dag to år siden Norge ble trukket inn i
krigen av England i samrbeid med den civ-3rende norske regjer-
ing. Den 1. febrwr i ,årfikk vi hdre en bekreftelse av at
den ene av partene hadde interesse av at Norge stod utenfor
krigen, mens den andre part ville ha Norge inn i krigen.
Denne bekreftelse kommer fra ingen ringere enn biskop Berggrav.
Eskorteringen av "Altmark" viJer at til og med den dawerende,
tyskfientlige utenriksminister og den engelskvennlige konge
var klare-over at Tyskland var i sin fulle rett.

I "Morgenpostens" leder heter det blant annet: Den norske
befolkning var av samme oppfatning som den tyske regjering.

"Nationens" leder: Det britiske innbrudd i Jbssing-
fjorden va.kte forferdelse og fortvilelse på alle hold
Norge.

"Morgenbladet" har ingen kommentar til aff=en i dag,
men henviser til hva den skrev i sin leder for to år•siden.

Oldfunn i Tvnset. 


O.R.18.00.
Et nytt oldfunn cr gjort i Tynset. Funnet er et jernstyk-

ke fra tidsrommet 8. til 11. århundre. Jernstykket har antake-
lig v:3rt brukt som bor.



Radiosendin er tirsda 17. febr. 1942.

N tt fra Danmark.

Nr. 300.

D.R.11.30.
Den laveste tempertur i Danmark i janunr i år var

31 grader celvius. Den ble målt natten mel1om 25. og 26.
jnnuar. I fjor var den laveste temperatur i januar 30,7
grader, målt natten mellom 27. og 28. januar.

D.R.17.35.
De danske trafikkmeldinger fortsetter å melde om ferger,

jernbaner og rutebiler som er midlertidig innstilt.

D.R.17.35.
Litteraturhistorikeren, professor Waldemar Wedel er

avgått ved döden 76 år gammel.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Et unnsetningsfly til Gottland gjorde i dag et mislykket

forsök på å starte. Dår1ig vr var grunnen. Nytt forsök vil
bli gjort i morgen:

S.R.19.00„
En svenske ble i dag dömt til 7 år og 6 måneders straf-

fearbeid for spioneri. Han hadde gått en fremmed m-).kt til
hårlde.

D.R.17.35.
Seks finske studentinvalider er kommet til Lund. Der

skal de fortsette å studere på svensk bekostning.

D.R.17.35.
To skip er kommet til svenske havner med oversjöiske

varer.

Nytt fra Finnland. 


D.R.1735.
De finske statmyndigheter har besluttet å oppta et

innenlansk statslån på to milliarder finske mark.

O.R,18.00.
Hittil har 82 000 mennesker vendt tiibake til de områder

som finnene har gjenerobret.

O.R.21.00.
På det Karelske Nes har finsk artilleri ödelagt flere

fientlige stillinger. På den sydlige front er et bolsjevikisk
forsök på å trenge fram slÅtt tiltake. Finnene ödela også
et viktig fientlig forsyningssentrum.

vvvvv VVVVV vvvvv



til NYHETT,OVERSIKT Nr. 300.

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

Radiosendin er tirsdag 17. febr. 1942. Fortroli .

Nytt fra Norge. 


O.R.
"Minister" Fulesang er kommet tilbake fra Berlin.

Han er den fdrste offisielle norske representant som kommer
tilbake fra statsbesdket. Tyskerne hadde gjort alt mulig for
det norske statsbesök. Det viser hvor viktig de anså det
for å være. Det var stor interesse for Norge og norske for-
hold over alt, og de ble alle mottatt med stor vennlighet.
Etter denne ettalelse fortalte "ministeren" om de forskjellige
mottagelser som ble gitt til ære for dem og hvorfor Quisling
ble tilbake i Tyskland. Han hadde fått en spesiell innbydel-
se fra riksleder Rosenberg, og Fuglesang trodde de ville
diskutere forholdene i Sovjet-Russland. Deretter uttalte
Fuglesang: "Det er mitt inntrykk at det utelukkende skyldes
Quisling og hans sterke nasjonale politikk at han har klart
å skape dette vennlige forhold til Tyskland. Dette vil
bety at Norge kommer til få en sikker stilling i det nye
EurOpa. Statsbesdket stadfester på nett Hitlers löfte om
frihet og uavhengighet for Norge under Quislings ledelse
og antyder den nasjonale norske regjerings stilling."
Til slutt sa Fuglesang at det tyske folk ikke lenger dis-
kuterer seier eller nederlag, men er travelt beskjeftiget
med å organisere arbeidsforholdene etter fredsslutningen.

O.R.
I dag, på toårsdagen for "Altmark"-affren, hyldet en

tysk æresgarde og en avdeling hirdmenn minnet til ofrene
for den britiske pirathandling. Det ble lagt kranser på
gravene, og en nordmann understreket i en tale at alle som
var tilstede husket alle de senere britiske angrep på Norske-
kysten.

Lahti Radio på estnisk.
"Helsingin Sanomat"s Berlin-korrespondent skriver: - I

forbindelse med Quislings besdk opplyser halvoffisielle kretser
i Berlin at det ikke er noen sannhet i ryktenc om at det skal
sluttes fred mellom Tyskland og Norge. Norge er og vil forbli
et militært område, og Tyskland vil også i framtiden ha baser
og garnisoner der. Terboven skal fortsatt v-2re i Norge og
holde öye med tyske interesser, men Quisling vil få mer makt.

_
Nytt fra Danmark. 


Hilversum Radio.
Den finske regjering har fdrt forhandlinger med danske og

svenske myndigheter om å få arbeidskraft fra disse land til
gjenoppbyggingsarbeidet i Finnland. Både den danske og svenske
regjering har erklært seg villige til å hjelpe Finnland.

D.R.
På et mdte i Dansk skipsrederforbund i dag ble det opplyst

at 34 danske kapteiner er drept under krigen, ti i löpet av
1941.

N tt fra Svcri e.

Toulouse Radio. Det svenske skipet (?Ingaren) cr torpedert i
Atlanterhavet. Det er 129. svenske skip som har gått tapt
siden krigen bröt ut.

vvvvv VVVVV vvvvv
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oeen:  eta

"Miniéter reeident tilbake fra Berlia

O.R. 21.00.,
Berlin: Ineieterpreeideat" Vidbia Quieling tae idag"

mottatt av reichemlnieter dr. Prick. Sammenmed "minieter-
preeidentet" var "minieter" Hagelin.

Ved avreisen var flere hbytetående tyeke militmre ng
eivile pereoner tiletede.

0e1e: Minieterpreeldent" Vidkun Quieling kom
ettermiddagtilbake fra etatebeebket i Berlin. På Pnrnebu

var mtitt tramen rekke repreeentanter fer den eivile
adminietraejon. (Her ble nevnt bl.a. alle de hjammeværende
"ministre" eamt "general" - Haneen.) Også mange
hbytatLende tyeke pereonligheter var mbdt fram.

"Mtnieterpreeldenten" ble hilet hjertelig velkomman
av de tiletedeværende. Avdelinger av hirden, politiet •g
årbeidetjeneaten paraderte på flyveplaseen ng like etter
ankonaten foretok "minieterpreeidenten" ea inepekajon av
avdellngene mells politietsmuelkk-korpe epillte.

Brann alluminiumsfabrikk.

O.R. 18.00.
Ved *7 tiden edegmorgee utbrbt det brann i valseverket

til A/S Nnrdiek Alumminium. Brannen nppetod i en nybygget
traneformator som brendte helt npp.

U1e/44 ere I tere i Dran edal dbmt.

0.11,
De ulovlige lyttere i Drangedal har nå fått sin,dom.

Dommene 156. på dele fengeeletreffer, dels bbter. 4 av de
dbmte fikk 6 måneders fengsel. Bladet "Varden" opplyser et det
er enmå 6 personer som venter på å bli dbmt.

Gunnar tenereen tormann i "Porle ersembandet"

0,R. 11.00.
ifinister" gulbrand Zunde har utnevnt forlegger Gunnar

Stenereen til tormenn i det nydannede "Por1eggereemband".

elin besbker Reeder.

YMinisterpreeident"Vldkun Quisling besbkte mmndag
grdsaadmiral Raeder.

Drammene utt får .Jernkoreet.

O.R.  18."
Ndk an dremmenairatt har'tått Jernknreet for 'u.tvist

tapperhet ved trenten. Det er laTIC Methisen enm denne gang har
fått denhe hbye utmerke1sed. Han har veart medlem av N.S..helt
fre begywieleenbg alltid arbeidet aktivt for partiet.
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Skattefrihet for le ionærer i Nötterö .

O.R. 11.00.
Ordföreren i Nötterby har bestemt at alle deltagcre

i "legionen" fra Nötterby skel være fritatt for skatt.

Lnndsinnsamlin en av klær år str kendo.

O.R. 11.00.
Landsinnsamlingcn av kIær til soldatenc på Östfronten

går nu inn i sin 2den ukc og en mengde nnsjonaIsinnede
kvinner og menn over hele landet her gjort ct strålende
arbeide med å snmle inn godt og vermt vintertöy.

Skö testevne H'unar i år.

O.R. 11.00.
Hemar Sköyteklubb arrnngerte igår et nasjonnit sköyte-

stevne. (Egnestangen vandt alle löp).

Smån tt fra Nor c.

O.R. 18.00.
A/S S ndefjord Mckaniske Verksted har skjenket 1000

kroner til Norsk Selsknp For Skipbrudnes Redning.

I Snnd i Ryfylke er en menn ved navn Magnus Ugelvik
iddmt 9 månedexs fengscl i forbinnelse mcd en knivstikker-
affære for en tid siden.

O.R. 11.00.
Vang herredstyre holdt igår möte under ledelse ev

ordförer Aksel Röer. Det ble vedtett å sende et hilsings-
telegrem til "lWinisterpresident" Vidkun Quisling.

O.R. 21.00.
Aker kommune har nå gjennomfört en kommunel nyordning

i 1 år. .\rsdagen ble fciret ved at •rdförcren s-mlet nlle sine
rådmenn og fagsjefer til et festmöte i råds lenog holdt en stor
tale for dem. Som tnkk for sitt store nrbeide som ordförer
i den tiden som har gått siden nyordningen tråtte ikraft ble
han overrakt en pTaltfull blomsterdekoresjon.

Norgesmesterskapet på ski begynner imorgen mcd 30 km.
langrenn. Lördag går 17 kilometeren av stabelen og söndeg blir
det hopprenn. Lægeundersdkelsen begynner imorgen kl. 11.00.

Fire kjendte skil5pere fra Telemark hnr bestemt seg for
å gå aktivt inn for den kommcndc skisesong. Blnndt dem er brödrena
Ketil og Olav Mårdalen.
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Fiskerimeldin cr.

O.R. 12.15.
Til Finnby er,det kommet inn drivere med f'ngster fra

100 til 250 hl. Til Alesund 90 - 500 hl. Målöy drivere 60 -
200 hl. Bremanger drivere 100 - 200 hl..Flörby drivere 80 -
90 hl. Bulandet drivere ca 100 hl. 5ygarden drivere 5 - 60 hl.
Glosvmr drivere co. 180. hl. Espevær drivere 40 - 130 hl.
Haugesund drivere 40 - 180 hl. fra Sirehavet.

Om settegarnsfisket meldes det ved Ferkestadbyene har
vmrt forholdsvis bra nattfangster. Ved Håskjærene har det vært
endel småfangster.

Om fetsildfisket meldes fra Nordnorge at det i Lerrids-
fjord cr tatt opptil 100 hl. Tyssfjord fangster opptil 1800 hl.
Tjelsundet snurpefangster 200 - 600 hl. Kalstadfjord snurpe-
fangster på fra 300 - 800 hl. Silden var av atörrelse 8 til
14 stykker pr. kg.

N tt fra Sveri e.

O.R. 18.00.
10 svenske prester i Gbteborgsdistriktet nektet å lese

opp det budskap som ble sendt ut av de svenske biskopper söddag.
En av dem, Ivar Redin i Svve uttaler at årsaken til at de
nektet var at de ikke vil ha politikk innblandet i gudstjenesten.
De har intet usnakket med biskoppene og önsker heller ikke å
bli styrt av biskoppene. Bare en avis i hcle landet har
uttalt seg truende mot de 10 proster. Det var en litenavis
i Stockholm, Ingen av de andre avisene i Sverige har nevnt
saken med ot ord.

D.R. 20.50.
Den svenske kommisjon for hjelp av finske barn har

besluttet å gi hvert finsk barn som kommer til Sverige en svensk-
finsk ordbok for å lette oppholdet for dem.

Som et ledd i læreutviklingen mellom de nordiske land
skal den finske professor Aino Kailla holde en serie på fire
forclesninger i Lund Universitet.

D.R. 11.30.
Det svenske forsvarslån er nå kommet opp i 651 millioner

kroner.

D.R. 17.35.
Det kommer stddig nye svenske frivillige til Finnland.

Med hvert skip som kommer til Finnland fra Sverige er det et
större eller mindre antall svensker.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Danmarks Ingeniörforening feirer söndag den 4de mars

50 års jubiluum. Kongen har tilsagt sin tilstedeværelse og det
vil bli bl.a. bli holdt tale av statsminister Stauning.

Post og Telegrafvesenet meddeler at salget av julemerker
i 1941 kom opp i 393.000 kroner.
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N tt fra Danmark. Fortsatt,

D.R, 17.35.
lindelsminister Halvdan Hendriksen hnr frnmsatt forslng

om endring nv knpitnlforholdet i Burmeister & Wein mnskin
verksted. Ifölge hans pinn skal den gamle prefernnseknpitn1
på 12 millioner kroner oppsies og erstnttes med en ny på
16.9 millioner kroner med rett til et utbytte på 5.5 % mot
för 6 %. Starruksjeknpitnlen som cr på 1.5 millioner kronor skal
forhdyes•til 9.8 millioner og skal senere kunne utvides slik
nt den snmlede aksjekapitn1 vil komme opp i 35 millioner
kroner. Selsknpet hnr siden avviklingen i 1933 hatt en bntraktelie
ökende emsetning og denne nye ordning vil ha meget st.)r betydning
med henblikk på kommende vanskeligere tider med mindre
virksomhet. Folketinget vedtok forslaget etter tre behnndlinger
enstemmig. Tre nv bondepnrtiets medlemmer undlot å stomme.
Det gikk doretter til lagtinget som vedtok det cnstemmig
hvoretter det var ferdig til å forclegges riksdagen.

Nedgangen i svinebestnnden i Dnnmark fortsetter og
det samlede antall svin pr. 7de februnr iår var 1.458
millioncr stykker. Dette cr 248 lavere cnn for 6 uker sidon.
För krigen var tnllet oppe i vel 3 millioner.

Tiltross for do vanskelige transportforhold hnr det
vært.liten minsking i tilgangen på smb.r. Bnre ca 2 % lnvere
men derimot cr tilförselen av egg stadig nedadgående.

Oblignsjonene steg idag med fra 1/4 til * point med
en omsetning på cc 2.4 millianer kroner. Skipsnksj-er fnit
et pnr points mcd en omsotning på 28.000 kroner.

Fyens flyveklubb holdt idag årsmöte. Hole styret
stillte sine plasser til rådighet. •

På jrhus havn bröt.det idag ut brann i et större skip.
Det lykkodes brnnnmannskapet otter kort tid å bli herre over
ilden.

N tt fra Finnl=md.

D.R. 17.35.
Dcn finske riksd g h-r vedtntt å senke stemmeretts-

nlderen fra 24 år til 21 år. Som årsnk til dette skritt hevdes
at ungdommen er egnet til å före ny krnft inn i det politiske
liv i Finnland.

”Huvudstadsblndet" skriver idng at en 80.000 mennesker
nå er vendt tilbake til Karelen og störstepnrten av dem har
begynt gjenoppbyggingsarbeidet der. Bare cc, 7 % av dem har
stdtstilskudd,

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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(Fra lyttetjeneste),

Radiosendinger onsdag 18,  febr, 1942. 	 Fortroli

tt fra Nor e.

O.R.
' Hamar og Nes Dampskipsselskap har holdt et ekstramdte

for å diskutere anskaffelsen av en ny båt. Det ble foresltt
at man skulle gå til en slik anskaffe1se.

O.R.
StaAsbanene opplyser at passasjerer som önsker å reise

med tog nr, 243 (?343) om lördagene til Gjdvik som går fra
0s1o.J. 17.30, kan bare gjöre det etter å ha skaffet seg
srksilt billett.

O.R.
i.11e amerikanske tilgodehavender i Norge og all kapital

som tilhdrer amerikanske undersåtter i Norge må anbeldes innen
30. mars 1942, ifölge en forordning som er utstedt i dag.

tt fra Danmark.

D.R.
En dansk arkitekts sdknad om stilling som byarkitekt i

Linkdping er blitt avslått av de svenske myndigheter. Det er
ikke dnskelig å ha utenlandske byarkitekt I Sverige i krigstid.

Radiosendinger mandag 23. febr. 1942.    Nr.  306.

tt fra Sveri e.

S .R.
På et forsvarsmdte som ble holdt i Stockholm i kveld,

talte general Torsten Nothin. Han uttalte at Sverige ærlig
og oppriktig 'Snsket fred, men ikke fred på bekostningav
frihet og uavhengighet. Disse to ting var Sverige forberedt
på å forsvare til det siste. Det var av avgjörende betydning
at hjemmefronten var sterk, ellers ville militær makt bli av
Iiten betydning. Det som trengtes var offervilje, pliktfdlel-
se og objekttivitet. Hvis disse egenskaper var tilstede,
ville ikke situasjonens krav föleb som en byrde.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER. 1.
Fra-

Regjeringens I.F.K. & Hi,w'ens Overkommando.

20 febr. 1942.Nr. 302.
Radiosen in er tors a.-e r.

Fortroli .

Quislin mottar pressen.  Und år å svare å hvad som hendte mel-

lom ham og Hitler.

O.R. 18.15 - 18.50.
"Ministerpresident" Vidkun Quisling tok iformiddag mot

representanter for den "norske" og utenlandske presse i den
Råde sal på Grand hotell i Oslo for å redegjdre for sin reise
til Perlin og for elt som stod i samband dermed. Intervuet
var i det vesentlige opptatt på gramofon og dannet emnet for
kringkastingens såkeldte "aktuelle sending".

Eivind Tehle ledet reportsjen. Etter et musikkstykke
skildret han den store spenning og interesse som rådet ble,ndt
de frammdtte pressefolk, de lysvirkninger filmfetografenes
lyske.stre frmkelte i de röde gobeliner og den stramme holdning
hirdens .9,resvekt hdde inntatt ute i foycren. Vekten ble ledet
av  sveitfdrer Wold.

"Ministerpresidenten" tråtte deretter inn i salen og
hilste på hver enkelt med et vermt håndtrykk. Hen tok så sin
pless.

I "ministerpresidentens" fdlge såps "ministrene"
Lunde og Fugles_ng. Pressedirektdr Peggerud kom derimot litt
sent. Han hedde • fått i oppreg å dnske de tilstede-



v2rnnde velkommen.
do ferrest mulige ord gjorde hen dette. "Minister"

Lunde fendt imidlertid at dette ikke ver nok. Han reiste seg
og forkl::rte hvorfor mdtet ver kommet istend. "Ministerpresi-
denten" hadde nylig forettt noen degers reiso til Berlin -
Det Tyske Rikes hovedstad og hedde blitt mottatt -v en rek-



ke ledende menn dernode. En kontekt mellom "ministerpreseden-
ten" og pressens represententer kunne derfor he sin betydning.

Quisling innledtt sin edresse med "Mine damer og
herrer". Deretter se hen stort sett dette:

Når vi nå er kommet så lingt som vi cr idag mente jeg
at det var riktig nt vi opptok nöyere kontakt med den norske
presse for å det norske folk forstå at det nå må innta en
positiv holdning overfor Nsjonal Semling og den nye tid.

Lv forskjelligc grunner cr jeg overbevist om et NeÆjo-
nel Semlings vei er den cneste vei for Norge. Alle andre vil
uvergerlig fåre til katestrofale ulykker. Det vi ellerede
har gjennomgått viser dette. Hvilke forferdelige dumheter -
politiske dumheter for å si det slik har ikke våre mot-



stendrre begått. Nasjonal Samlings hensikt og pLen er deri-
mot ren. Vi vil hele folkets vel, og den vei vi her gått
har v-2rt den riktige.

Norge her igjen fått et ensikt med opprettelsen av
den nasjonale regjering. Vi er nå ikke lengt fre full frihet
og selvstendighet. Tiden er derfor kommet d det må were
slutt på elt ennet politisk tdv.

Forholdet er det et det norske folk er delt i tre
grupper Nsjonel Semlings medlemmer og alle som arbeider
positivt for Norges gjenreising; de ndytrele og den lille
klikk som ektivt erbeider for Engl:rnd og bolsjevikkene.

(Fortsatt)
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Quislins  adresse.,

(Fortsatt).
Denne siste klikk må betraktes idag som forrædere mot

Norge. Virkeliggjöreise av hvad de arbeider for vil bety öde-
leggelse av vårt land. Det vil bety fryktelige krigshendelser
på norsk grunn og tilslutt total utslettelse av Norges frihet
og unvhengighet. Ingen gode nordmenn kan s-Wtte denne klikk i
dens kamp.

Man må huske på at Nasjonal Samling idag har större makt
enn noe annet politisk parti tidligere har hatt i Norge. Vi viker
ikke for noe middel for å undgå et disse folks mål blir virke-
liggjort. Dette må nlle forsts— Vi vil delegge dem totalt
hvis de fortsetter.

Det er ingen overdrive1se .?1 si nt Norge langt fre er
noc fnttig land. Det står store muligheter 'hpne og jeg må insi-
stere på etter engang nt alle nordmenn tnr aktiv del i vårt ar-
beid, Ingen knn bifnlle de britiske strnndhugg på kysten. Ingen
liker dem selv ikke de som tvinges å vrwe med tilbake til Eng-
land ved list og nndre knep.

Den bande.som sitter derborte i London er den samme ben-
de som i sin tid forskrev Norge til bolsjevikkene. Den avtele
de undertegnet dengang om nvståelse av Nord-Norge til Sovjett
her de fornyet, ren dc vil.aldri komme til å vende tilbake
igjen. Det kan tidligere rådmann Hertmenn og de andre flyktnin-
gene were forvisset om.

Vi i NS kan he mange feil, men vi er gode nordmenn. Vi
vet nt vi kjemper for Norges. vel. Vi vet et Norges og Tysklends
interesser faller semmen. Vi lar imidlertid intet skje på be-
kostning nv Norges sk. Nere;es og Tysklands mål kan forenes.
De må også forenes.

Jnhver objektiV nerd:dann som ser -erlig på saken, kan
ikke undlate å måtte innr?imme at vi gjbr vårt beste for Norge.
Hvilken skyld b-,-erer ikke våre tidligere politikkere. Selv om
man hadde hugget hodene av dem hundre genger kunne man ikke
gjenonprette 91t de har forbrutt. Det er lettsindighet å set-
te sitt folk på spill. Det cr enhver erlig pressemenna plikt
å le folket forstå dette.

Etter fuislings e‘dresse ble du frmmdtte pressemenn
tillatt å stille sp3rsml. Selve spCirsm21.1ene hörte vi imid-
lertid ikke. De ble gjentett av Mehle. Quislings sver gjengir
vi nedenfor.

1. Hved cr tyskernes mening om krigens utfell'?
Tysklands ledende menn er neturligvis forvisset om

en scierrik slutt på den nåve3rende krig. I Det Fjerne isten
har jepanerne allerede slått den ene veggen inn på det Bri-
tiske 1.2erium, I Nord-Afrike satte men inn nlle krefter, men
offensinien misslykkees og i Kerelen "7i2C2 de siste degers
hendelser den britiske sikre

e.

(Fortsatt).
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• Quisling svarer.

(Fortsatt).
Hvordan stiller Tyskland seg til sp3rsmålet om Norges

politiske stilling etter krigen?
Herpå kan det svares at Tyskland fullt ut forstår at

det nye Europa ikke kan bygges opp på undertrykkelse-av nasjo-
nene aller minst av de germanske broderfolk. Tyskland har
aldri nrt en slik tanke. Norges utvikling er et meget viktig
ledd i den europeiske prosess og det som skjer i Norge på det
innenrikspolitiske område har den störste betydning for det
nye Europas framtid.

Hvad skjedde mellom "ministerpresidenten" og der
Fthrer i Berlin under deres opphold der nede?

Det er det vanskelig å utttale seg om. Det ble talt om
en rekke viktige spörsmål og resultatet ble meget tilfretstil-
lende. Vi ble også m3tt med hjertelighet og kammeratakap av
Tysklnnds ledende menn. Det kan de "ministre" som var med meg
bekrefte.

En ting merket man dog. Det var ingen tendes til å gjö-
re Norge til en vasalls'tat. Tvertimot. På alle områder gjordes
det alt for å hjelpe oss.

Jeg kan ikke annet enn å komme med en personlig bemerk-
ning her.

Er man hjemme virkelig klar over hvad vi gjör for Norge?
Vet man hvor meget forsyningene betyr? Oppnådde vi ikke disse
vilde vi sulto. Og sån er det på alle wsjonale områder. Jeg
skal dog ikke komme n=ere inn på disse ting.

Hvad er Deres mening om Norges kulturelle og 3ko-
nomiske betingelser i det nye Europa?

Innen rammen av et system hvor arbeidet settes i My-
setet cr det ingen tvil om at Norges xaturrikdommer vil kom-
me til sin rett.

Norge beh3ver heller ikke oppgi sin plass på havet.
Tvertimot. Såsnart havenes frihet er gjenopprettet åpner de
stirste muligheter seg også her.

Om de kulturelle betingelser kan mnn bare si nt Norge
naturligvis vil få en ledende stilling. Vi har lenge hatt den
og slik vil det fortsette.

Kan "minSterpresidenten" gi noen opplysninger om
Nasjonal Samlings stilling og vekst?

Nasjonal Samling har hatt og hnr en veldig frwllg2ng.
Til,zangen har til og med nådd et slikt omfnng at vi nå må ta
til overveielse å stoppe rekruteringen.

Vårt syn er her at Nasjonal Samling sknl danne den
ledende bevegelse i lnndet. Den skal gi folket en politisk
oppdragelse og lederstillinger vil ikke bli tilgjcngelige
for alle.

Det firste skritt har vi tatt blandt ungdommen ved
loven om den nasjonle ungdomstjeneste. Vi vil oppdra ung-
dommen og senere ta de beste ut av massen - f.eks. en tien-
dedel - til politiske ledere. Et såpass stort antall må vi
ha for å kunne beherske statsappnratet og for å kunno beset-
te alle kulturelle og dkonomiske stillinger. Den faglige
forutsetning settes naturligvis 113yst, men blandt de fag-

(Fortsatt).
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Quislin svarer.

(Fortsatt).
lige forutsetninger regne2 vi også pålitelighet. Enhvervungdom
må w3re klar over at hans vei mot lederstillinger er NS's vei.

var slutt. Det hadde vrt en spennende
stund. Föreren foriater salen med sitt fölge. Bare nocn enkelte
pressemenn blir tilbake før å diskutere uttalelsene.

Norgesmesterskapetki.

O.R. 18.50 & 21.00.
Norgesmesterskapet på ski tok sin begynnelse idag med

30 km. langrenn. Föret var godt og arrangementet fra7111.erum
skiklubbs side vur försteklasses. Rundt start- 6g innkomstplas-
sen var det samlet en masse tilskuere. Leyxpen ble gått to
ganger.

Resultatene ble:
1. Johan Solomslök, Oslo politi 2.22.11.
2, Knut Schou, Bragd 2.27.08.

Olav Brobakken, 3sterda1slaget
Sigurd Grimstad. Politiet.

Arne Solberg, Våler
' 6. Reidar Carjisen, V. Aker.
Blandt andre deltagere merket vi oss: Busterud, Vang;

Godbakken, jsterdalslaget; Leif Storhaug Studentene;
Hovde, Vikersund.

NS-nytt. 


O.R. 21.00,
NSUF's fererskole på Ringsaker begynner mandag et

14 dagers kursus for gutter.

O.R. 18.00.
15 NSUF gutter reiste idag til Tyskland for å delta

i et kursus i iærhcten av Braunschweig. "Minister" St-ng
var mött fram ved avreisen.

O.R. 21.00.
Norsk-Tysk Selskaps mete i Aulaen ikveld ble meget

vellykket. Det ble oppfört en symfoni av Bruckner,

"Fvlkesmann" Eliesons senn fallt på östfronten.

O.R, 18.00.
Jon Colett Elieson, senn av "fylkesmann" Elieson,

AustTAgder,er fallt på estfronteh, meldes det fra Tensberg.

i arbeidslösheten påNetterev.

O.R. 18.00.
Arbeidslösheten på Nöttery er gått veldig ned den

siste måned. I Januar var tallet oppe i 267. Idag finns det
bare 54 arbeidslese i bygden.
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Fiskcrimc1dinger.

Dergen 12.15.
Vintersildfisket:
En rekke opplysninger fra drivgarnfisket viser at det

er bra mcd sild fra Bulandet og nordover til On.112:vet. Fangste-
nc i dygaxden cr ujevne mcd de bcste resultater i Korsfjord-
avsnittet. U Haugesundsdistriktet drives det et ganske godt
settegarnfiske.

Hd ere riser på potetcr o stråfor.

O.R. 12.30.
Prisdirektoratet har forhdyet maksimalprisene på matpo-

teter og settepoteter.
‹Forhdyelsen er fastsatt for å gi jordbrukerne dkonomisk

interesse av 4,3ke potetarealet. Betydningen a:v dette kan ikke
overvurdcres.

Under den strenge kuldc for en tid siden frds en hel
del poteter. De frosne poteter kan imidlertid utnyttes hvis
man tar dem dirckte inn c)3 legger dem i kokende vann. istfold
Fylkesforsyningsnevnd har derfor bestemt at det inntil videre
ikke kan selges annet enn frosne poteter. Slik bör det også
gås fram over helc landet.

Prisdirektoratct har også utsendt nye prisbestemmelser
for stråfor. Halmprisen blir forhdyet mcd 2 kr. pr. 100 kg.
(43. höyprisen med 1 kr.

I.Jndbruksmeldin cr.

O.R. 12.30.
Tilfdrslene til Oslo slaktemarkedvar idag forholds-

vis bra. Enkeltc griscskrotter er meget magre.
På grdnnsaksmarkedet var det dödt. En enslig sclger

framböd en del kålrot og det dannet scg hurtig en lengere
kö. Imorgen venter m.n imidlertid bcdre tilförsler.

Til tross for at den sterke kulde har gitt seg h'ar
grdnnsakstilförselen til Oslo holdt seg minimal helc forrige
uke. Også til byer som Bergen. Kristian=d og ,lesund kom
det nesten intet.

0.R. 18.00.
Iindbrukssekret,2r Solli forteller at det ifjor ble

gitt offentlig tilskudd til 333 frostfrie potetkjellere i
Vestfold. Iår blir tallot trolcg mcget större.

O.R. 18.00.
Oppl.nd Fylke trenger 20 mill. kg. settepoteter iår.
Forsyningsncvnden i fylket har fått en v-rckvote på

10.600 kg. flesk; 80.000 buljonterninger, 2000 k-ssey hcr-
metisk rogn or,r 240 kg, h vregryn til fordeling bl-ndt skogs-
arbeiderne.

O.R. 18.00.
Huslydlaget i 3stfold har satt igang spinnekurser.

O.R. 21.00.
. Norges landbruksråd meddeler at det ikke vil bli

arrangert noen Landbruksukc iår.
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Ubåt senket utenfor norskek sten?

O.R. 13.45.
Dagens tyske kommunike melder bl.o. ot det cr blitt sen-

ket cn "fiendtlig" ubåt utenfor norske-kysten.

Skiens Nye Spefbrikk utdcler utbytte. 


O.R. 11,00.
Skichs Nye Såpefabrikk A/S ho,r vcdtrItt å utdele 8% til

aksjonærene. Til pensjonsfond cr det o,vsott 5000 kr.

-- ---- ---

Lytt fro Gr5nn1,-,nd op Islomd.

D.R. 17.35.
Grönnlmds Styrclse har mottTtt moddclelse om -t Grönn-

lmdskipet "Gertrud Rsk" cr str-mdet utcnfor den nord--meri-
krnske kyst. Skipet blir ontogclig vro,k men wmnskopet cr i sik-
kerhet.

"Gertrud Ro,sk" v r på 662 br. reg. tons og bygget i 1923.

D.R. 17.35.
Det isl=dske iJting cr i disse doger trått

ordir= sesjon.

Ntt fro:, Danmrk.

20.50.
Sttsi=cnea tro,fikkmelding er ufo=dret.

D.R. 17.35,
I Folketingets möte icbg kom fi=sloven til 'nnen

behmdling. I Landstingets möte vrr lmdvinninsforsloget
til fjrste beh-ndling. Neste möto holdes förstkommendc
onsdag.

D.R. 17.35.
Ministcriet for Lmdbruk og Fiskori har utstedt et

midlertidig forbud mot b2uk o.v f:rsk sild til saltsild o.1.

D.R. 17.35.
Priskontrollr4det hr idag fastsott nye mo,ksimolpri-

scr på koffe og koffesurouter.

D.R. 17.35.
i[irkeministwrict har f-,sto-tt at det sk31 utskrives

4.1 mill, kr. i 1-ndskirkesk,tt.

Y.E- 17.35.
et%=-Idc; brt (3.J ut n uIJaa.ab=3.

sans Enkcs fbrikker i Lldersrogoten i Kjbenhovn. Bronden
ser ut til å få et större amf=g.

(1\irmerc opplysninger =gler).
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Nytt  fra Sverige.

0.F. 11.00.
If31ge en melling fr- New York over Lisboa cr den svenske

" damper "ingaren" på 5 200 br. reg. tons torpedert og antagclig
senkct i Ltlanterhavet. Skipct hadde en besetningp 36 mann og
förtc to pass-sjerer.

S:R. 19.00,
iDet svenske motoxskip Dagmar Salen" kom onsdPg til

Gdteborg etter en reise over Atlantoren.

S.R. 22.00.
Ferjetrafikken me1lom Trelleborg og Satsnitz kunne opp-

rettholdes idag.
Priesse Sibylla o,g hennes far kom med forjen til

Trelleborg

S.R. 22.00.
Hjelpekommiteen for Finnlands Barn regner med fullt

belegg på alle gjennomgangstasjonene i helgen. ^
Söndag kommer skipene "I,rcturus" og "Heimdal" til Stock-

holm med 600 finnske barn.

S.R. 19.00.
Et godstog som 2vsporet imorgos mellom .nge og Alby

stoppot trafikken innpå 7 timer.

S.R. 19.00.
Et tysk fly som ved middagstider fors3kto å fly inn

over Happeranda ble avvist av luftvernet.

S.R. 19.00.
Levnedsmodelkommisjonen h-r fastsatt max-priser på

strömming.

0.R. 18.00.
Lftonbladet er blitt forbudt å offentliggjöre sine

meddelelscr om bolsjevikkenes herjinger i Estland.

N tt fra Finnland.

D.R. 11.30.
Prist-llet i Finnland steg i januar mcd 4% i forhold

til j nuar ifjor, og mcd 2.20 i forhold til desembcr ifjor.

D.P. 20.50.
Fra Helsinki meldes at finnene n vil sotte de russis-

ke krigsf=gor merc aktivt inn i jordbruket.

Varw,rsel.

S.R. 22.00.
Vestkysten og VMnernområdet: Svak vind. Oppholds=.

K .1dt inatt. Stigende temperatur imorgen.

Norrland ljel1trakter: Svak vind. For det meste opp-
holds=, mcd snebyger i Nordro Norrland. Nocn grader under 0.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Radlo!..yng fFAag 20.  febr.

"På vei mot framtiden 	 en nasjona1 


"Minister" Lunde taler til og om norske akademikere.

O.R.19.00.
"Den nasjonale time" var i dag arrangert for norske

akademikerc. Akademikerne, som skulle vn-e 1-1ndets c1ite,
hadde ikke forstått sitt ansvar og hadde sviktLt sitt kall.

"Minister" Gu1brnd Lunde ville derfor ta1e til aka-
demikerne om den unnfalne akademiske stand Noygc har hatt,
og om den nasjonale, ansvarsbevisste akademiske stand som
holder på å vokse fram i dag.

Men fbr Lunde ble sluppet lös, fikk vi hörc Lt ar
"visdomsord" fra "Quisling har s-st": "Studervår‘htstorie
og du vil få ny tro på vårt folk og vårt land. Dette: merke-
lige folk på knappe tre millionor mennesker med et par mil-
lioner utenfor landets grenser har vist evner som nå skal
komme til sin rett."

Og så kom "kulturministcren" foran mikrofonen:
begynte med å tale om nasjona1f51c1se og nasjonale

amTreg. Den nasjonale tanke og idbicrden er knyttet til
folket, til rasen. I et hvert folk finner man noc som cr
nasjonalt og s?,grpreget. Det cr det som cr uttrykket for
folkets egenart. De fleste mcnnesker erkjenner at det er
en åndelig mcning med deres liv, og at det materielle ikke
må V-we noe mål i seg selv, men et middel.

En slik erkjennelso er det som gir folkekraften et over-
skudd som tar forskjellige voier, som kunst, vitenskap m. m.
Men selv om en kunst kan forståes av alle så cr det ikke
dermcd sagt at .den er internasjonal. Det er nemlig det

. s33rpregede nasjonale i kunsten som uttrykker nasjonens karak-
ter og som har blivende vcrd.

Bak kunsten, vitonskapon m. m. står folkets åndelige
elitc. Det cr de store menn som ser klart ut over dgens
problemer. Dc bör derfor gi uttrykk for det best i nasjonen,
dc må wy3re seg sin nasjon, sin rase bevisst. Hos ct hvort
kulturfolk danner det slike åndelige kultursentra. Et slik
sentrum kan for eksempel ha en h3ysko1e som kjerne. Og de
fleste kulturland fikk tidlig slike åndclige sentra som ga
uttrykk for det sterke og'srpregede i nasjonen. Men Norge
fikk ikke slike nasjonle kultursentra på samme tid som de
andre europeiåke land. Unionen mcd Danmark hindret det.
Likevel levde den norske kultur blant folket, og det var
fra denne norske folkekultur at vårt fålk hentet kraft til
frigjbringsverket i 1814. Også et eget universitet fikk vi.
Dormed haddc 7i fått frunn1aget for et eget norek åndsliv.
Men unionstiden haddc satt så sterke spor i vårt land at
selv om universitetet var norsk, var kulturen dansk.

Den nasjonale reisning kom först scnexe i århundrct,
den kom vcd våre diktere, med .rbeidet for,ot norskere språk,
og mcd Studentersamfunnet i dets fdrste tid.

(Fortsatt.)
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"På vei mot framtiden . . . "  (fortsatt). 


Man skulle derfor ha ventet at det neste slektledd av
akademikere ville ha forstått det store ansvar som var lagt
på dem. Men disse akademikere forstod ikke at den oppgave
som vr overlevert dem, var å arbeide videre for det nasjo-
nale og særpregede norske hos folket vårt. Historikerne
ved Universitetet förte an i den unorske kultur. I akadem-
iske kretser ble det moderne og fint å tale hånt om for-
svarct vårt. De norske akademikere manglet norsk ansvars-
fåle1se. Og den unasjonale og forsvarslöse ånd grep om seg
i akademiske kretser. S'',1edes ble det akademikerne som förte
an i den unasjonale utvikling her i landet.

Studentersamfunnet ble et arnested for undergravnings-
arbeidet av vår nasjonale kultur. Det ble en farsott blnnt
våre såkalte åndelige f3rere å rakke ned på alt norsk. De
skulle være objektivel og fant ingen bedre måte å være det
på enn ved å være unorske.

Under Grbnn1andssaken tok Studentersamfunnet stand-
punkt mot de norske interesser. Arnulf Överland ble Sam-
funnets husdikter og holdt foredrag som: "Kristendommen,
den tiende landeplage" og "Ja, vi selger dette landet."
Og Överland håner forsvaret pa samme måten som hele denne
ykkelige klikk gjorde det.

Også seksualprofeten, den sencre medisinaldirektör og
militærnekter, nåværende oberstlöytnant i emigranthæren, Karl
Evang,hörte til dette selskap. Evang ville avfolke landet.
I tidsskriftet sitt underviste han i hvordan man ikke skulle
få barn. Også dette spörsmål satte akademikerne i spissen.
mars 1940 vcdtok studentene i Trondheim en resolusjon hvor

de krevde at loven om abortus provokatus skulle gjennomföres.
Bare dette systems sammenbrudd en måned senere, den 9. april,
hindret at loven ikke ble vedtatt, Avfolkningsspörsmålet
komm også inn på Universitetet.

Lunde henviste her til artikler og forelesninger av
ouis Mohr.

Også filologene begynte å beskjeftige seg med rase-
sprsmålet. Tidligere professor Sommerfelt uttalte i et
foredrag i 1939 at det hverken eksisterer en jödisk eller
arisk rase.

Det er bare å vnnte at man finncr disse akademikere og
såkalte forskere fremst i de rekke2 som motarbeider Tyskland.
De avfattet tallrike protester mot jddeforfölgelser og over-
grep snart mot den ene og snart mot den andre, men vi hörte
aldri noe om de röde morderc i Sovjet. De ble sgar'innbudt
til Norge som hedersgtlester. Jeg k n bare nevne kommunisten
Toller og svindleren Wilhelm Reich som takket være professor
Schjelderups hjelp ble ansatt som foreleser ved Universitetet.
Ja, det akademiske åndsnivå stod sannelig på et höyt plan.

Akademikerne sviktet sitt kall. De var nesten alle
fiender av vårt folk. Hvor mye annerledes innstilt var ikke
tåre historikere fra forige århundre?

(Fortsatt.)
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En av de store historikere vcd vårt Universitet i vår
tid vax Halfd-n Koht - denne nnsjonale marxiet mcd den in-
ternasjonale innstilling. Han var fornyd mcd å love vre
fiskere en noenlunde levemåte.

Det er en -,vgrunn mellom dette analyserende, nedbrytende
syn og de nasjonale krefter som må vokse fram, siur Gjelsvik.
Men fårc få nasjonale akademikere talte som i en brken.

Kam man undre seg over at den norske ungdom ble deretter?
Akademikerne hadde glemt at de hnddc utdnnnelsen og dermed
også forpliktelsene. De norske akademikere haddc ikke for-
ståels'en nv dette ja, en stor del dom synes fremdeles
ikke å forstå dot. Derfor vil dc havne på skraphaugen. Og
en ster del av dem cr alt havnet på skraphaugen i London
sPmmen med ex-kohgcn og emigrnntregjeringer.

Men i dag vokser en nasjonal akademisk ungdom fram.
Den vil gå inn for den frie forskning, for ingen vil mer
enn jeg hevde forskningens frihet. Men vitenskap og forsk-
ning må ikke kunne drives for sin egen fornöyelses skyld.
Akademikerne skal ikke v3.5re i noen priviligert særstilling.
Våre akademikere må fble det som sin hellige plikt å gjöre
störst mulig innsats for vår nasjon.

Til slutt talte formannen i NS' studentgruppc, Holm, men
han hadde intet nytt å föye til.

Ved bortförelse av nordmenn skal det tidobbelte antall sikres.

O.R.21.00.
Midt blant en del uviktige nyhor kom plutsclig fölgende

korte melding:
"Politidepartementet" meddeler:
Ved framtidige bortförolser av nordmenn er "Politidepnrte-

mentet" bemyndiget til å foreta sikring av inntil det tidob-
belte antall personer av folkegrupper som virkelig sympatiserer
med fienden.

Ry  forsyningsnemnd 1 Oppland fylke.

O.R.18.00.
Fyilesmannen i Oppland hpr oppnevnt ny forsyningsnemnd

for fylket. Den nye nemnd består av: Bakken, 0. S. Jöst''.d
og Tilla Holter. Fylkesmennen fortsetter selv som formann.
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Fiskerimelding. 


Vintersildfisket:
Også i dag foreligger det meldinger som tyder på at det

vil bli bra drivgarnfiske,på strekningen Bulandet - Onahavet.
Settegarnfikket i Haugesundsdictriktet viser seg også å vre
tiltagende.

Fra Ilesundsdistriktet meldes det om snurpefangster på
50 - 300 hl.

Torskefisket:
I B6 i Vesterålenhar fangstene vrt på 100 til 2200 kg.

Juksebåter hJ-tr ht inc;ster opP til 900 kr. Dette bcd-



rer utbytte på dette felt. Tranivesenten har vært på 50.
I Helgeland og Salten var fisket lite siste uke.
I Mrt'eg Romsdal foregikk det intet fiske av betydning

sicte

Landbruksmeldin .

Bestyreren fer sauestasjonen på (Gol ?) opplyser at man
allerde för jul begynte med sellulosefor til sauene, og de
trives bra med det.

Kjbttmarkedet i Oslo.er uten större forandringer. TU-
förselen har vwt jevn med unntagelse av spekalv som har gått
sterkt opp. I går ble det slaktet 40 griser på FellesSlak-
teriet.

Det er bedre tilförsel av kålrot om dagen. Kvaliteten
varierer dog storkt. Ellers kommer det bare litt kål, grönt-
kål og litt rabarbra. Dessuten kommer det litt kruspersille
nå og da.

Skogsdriften i 3sterdal

lover bra. Det ser ut til at alle bygder vil klare å
hugge de fstsatte vedkvoter.

Nordmann belönnes av encraladmiral Böhm.

O.R.13,00.
Mrtin Larsen fra Skjær3 har mottatt en gave ledsaget

a.kt et takkeskriv fra generaladmiral Whm fordi han for noen
tid c:1 reddct -21ere tyske sjömenn fra å drukne.

StabSief 12.ondsen til Tyskland. 


O.R.11.00.
I morgen reiser stabsjef Trondsen med fölge til

Reisa skal gå over store delcr av landet og er en studictur.
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O.R.11,00.
"Buskerud Blad" keddeler at på möte i Modum herredsting

i går ble det enstemmig besluttet å sende et hilsningstele-
gram til Quisling. Samtidig ble Quisling bedt om å over-
bringe sin frue de beste lykkönskninger,

O.R.18.00.
"Minister" Riisnes talte på et möte på Lilleström i går.

Mbtet var arrangert av NS. Ridsnes takket "föreren" og sa
videre: "Vi vender oss til den del av folket åom er minst
smittet av de fremmede åndsideer, nemlig böndene, fiskerne
og arbeiderne."

O.R.18.00.
En av våre beste jödekjennere fru Halldis N. 3stby

taler om jödedommen på Klingenberg kino i kveld kl. 18.30
(B.S.T.)

O.R.18.00.
Ekspedisjonssjef i "Kultur- og folkeopplyaningsdeparte-

mentet", Bjarne Holst, holder foredr2s om Hålogaland i.
Nordlandsforeningen i morgen kveld.

Den aktuelle sendin&,.

18.15. "Aktuelt": Kringkastingens medarbeider, kaptein
Dugstad, besöker Melkeforsyningen i Oslo og opplever et lite
vintereventyr: friske jordbm' i februar. Dette er noe nytt
av året Og skyldes en ny frysemetode Som Melkeforsyningen har
innfört. Ideen er amerikansk. Også andre bær og grönnsaker
var behandlet på samme måte. Prisene på disse varer er endn

ikke fastsatt av Prisdirektoratet.

18.35. De umyndiges röst. En sketsj.

18.45. Et konsertintervju. Intervjuobjektet var fru
Dagmar Schjelmann som skal gi sin fbrste konsert i Aulaen
tirsdag neste uke.

18.50. "Verden og vi": Den totalitære krig.

N tt fra Danmark.

D.R.11.3`).
På et möte i går kveld ble,det stiftet en forening av

danske deltagere i krigen 1914-18. Foreningen skal hete:
"Dansk avdeling av 4nderjyl1andske soldater". Det ble sendt
et hilsningstelegram til kongen hvo4å svar er innldpet.
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N tt fra Danmark.

D.R.17.35.
Dansk luftfartsselskap meddeler at flyruten Köbenhavn-

Jylland skal innstilles inntil videre fra i morgen, lördag.

LiziA fra Sverige.

D.R,17,35,
Svenske Röde Kors sender i slutten nv denne uke et

parti legemidler og levnetsmid1er til Hellas.

D.R.17.55.
Svenske landmenn kan nå få frie lån på kr. 5000,- på

grunn av fjorårets dårlige hbstninger. Lånene skal betales
tilbake i löpet av fem år.

O.R.18.00,
I Vestmannland hnr man gjort forsök med furubnr til

kyrne. Forsökene har hatt uventede gode resultater. Furu-
baret har vist seg å inneholde mye næring, og melka er blitt
feitere.

S.R.22.00.
I en tale i kveld uttalte forsvarsminister Skjöld blant

annet: Det er to ting vi må holde klart for oss: 1. Vi
må ta vare.på den pågående krigs lærdommer uten å glemme at
forsvaret av Sverige også byr på flere spesielle problemer.
2. Sverige må ikke stille seg for imötemommende overfor den
nye tid, det er sterkt nok til å skjötte seg selv. På mange
områder står Sveriges forsvar foran andre lands. Dette gjelder
særlig nye banebrytende våpen.

Værvarsel. 


Svak til moderat vind.
Enkelte lokale lette snöbyger.
Kaldt.

Svak vind.
Lokale lette snöbyger.
Noe kaldere.

Svak vind.
Oppholdsvær.
Noe kaldere.

Svak til modernt vind,
Oppholdsvær,
Temperaturen omkring 0 i nordre
distrikter, ellers temmelig kaldt.

Vestkusten

VMnernområdet

Södra Norrlands
fjelltrakter

Norra Norrlands
fjelltrakter

vvvvv -VVVVV vvvvy
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Preuthun svorer LER„

O.R. 18,40.
Preuthun begyntc idag sine utgydelser med å sn_kke om

Churchill og hans tale i radioen sbndag. Preuthun sa at i
fortellinger hnn hadde lest om 30 års krigen hadde han sott
at mnn da kunne se på et menneskes nese at vedkommende ikke
hadde lenge igjen. Den ble så meget lengerc ng tynnere. Men
han hadde lagt merke til en annen ting som vnr et sikrere
tegn på det snmme. Det var stemmen. Den kan alltid fortelle
em et menneske har mistet troen og tilliten. Og slikt hadde
han (Preuthun) tenkt siste sdndag da han satt og lyttet til
Churchills tale. Det var noc beseiret i tonefallet. Akkurnt som
en fektr som går trett og som stiller seg opp mot en vegg
for å stdtte seg og vinne tid. Slikt virket Churchill og da,
hnn så meddelte at Singnpore var faldt så kom det på en slik
måte nt man kunne tenke seg nt hnn var helt utkjdrt og 1=e
hadde lyst til å kaste korden. Men så tok han seg sammen igjen
og meddelte at England  er  ikke alene."Vi har 3/4 av menneske-
heten med nss".

Preuthun bmerket viderc at Churchill ikko hadde nevnt
noe ,)m de tre tyske singskipene som hadde passert kanalen, mens
han vnr rent vemodig i stemmen dn han fortnite om. "Prince nf
Wales" som han hndde reist over til USA men. Prcuthun gjentok
her Churchills ord på dårlig engelak.

Fordvrig snnkket Preuthun endel om dcn engelske militær-
kommentdr Mr. Stewnrt og hans uttlelser om krigsopernsjonene
i Östen.

Preuthun hadde også ct par omd.om foramdringcne i det
engelske krigskobinctt.

Om jksnevad fortnite Pruuthun at han denne gang hadde
nngrepct N.S.'s forhold til skolenc, lærerne og skolebarna.
Jksnevad hadde crklært at det skulle Være i 1,2ererned interesse
vwe seg sitt ansvnr bevist og lære opp barna til det som

var rett og riktig. Sålangt var altså Öksnevad og Preuthun enige.
Men her skiltes også veiene. Jksnevnd oppfordret bnrna til
pssiv metstand mot N.S. og på alle måter motarbeide N.S. og det
mente Preuthun var helt uriktig.

Viderc fortnite Prcuthun at det for lenge siden Var blitt
annonsert at"rdmlingeflåten" hadde fått n ny ubåt som var
blitt ddpt "Uredd". Fdrst nu kunne imidlertid båten bli over-
tatt og i den anledning haddc LER laget stort nummer med refernt
og gode greier. "Rbmlingendmiralen" Korneliussen hadde holdt
en takketale for engelskmennene og framhevet viktigheten av
at den norske mnrine hadde fått et så viktig nngrepsvåpen. "Jn",
sn Preuthun, "dct er vel en av de tingene som han har 1=t å
verdsette etter å ha betraktet de tyske ubåters bcdrifter".
"Så kom sjefen for ubåten fram og sa noen smörrete ord om hvor
vondt hnn hadde av de scm satt hjemme og han sendte snmtidig
hilsen og de vnlmeste dnsker hjem. Ja det neste han sender blir
vel en torpedo i et eller a net fredelig kystskip for å hjelp• oss
av med noe av maten vår".

Viderc snakket Preuthun endel om de amerikanske bevillinger
til forsvaret og hvis krigen kan vinnes bare med penger så må
vel USA kunne vinne krigen bnre på rentene av det som bevilgcs
der.

Treuthun nevnte også litt om dr. Ordings siste miliU2re
ukcoversikt og mente at den malte sitwsjonen tommclig sort for
de iliorte.

Om Sch=ke Jo=sen fortalte Preuthun :vt han nå var blitt
redaktör for "römlingenvisen" Norsk Tidend cg at han passet der
hadde man et tydelig bevis for i hans siste innsats i radiocn
hvor han snkket om Quislings bcsök i Berlin og kom mcd nocn
alldels fantastiske påstander orn en avtale mellom "F5reren" og
TyskLand som sdkte sidestykke,
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ithy Gru carbeider fra Svalbard skal intervluesjOillu 4

O.R. 11.00.
Grupearbeider lq-iders Halvorsen var den encste som undgikk

å bli bortfört da engelskmennene kom ti Svalbard. Han vil
imorgen kl. 18.15 (BST) bli intervjuct i kringkastingen og vil
da komme med noen avslöringer av de hjerteskjærende soener
som ble utspillet da befolkningen ble bortfört.

Ny generi1direktör ved Oslo  Wsverkor

Ordförer Frits Jensen har utnevnt ingenidr Trygve Armand til
ny generaldirektör for Oslo Lysverker.

Bra nn i Styyn.

O.R. 18.00.
Inatt bröt det ut brann i byggmester Skald's elendom

Stryn. Hele bygningen brendte ned og alt iimboet blc PidelPgt.

Ny oppfinnelse,

O.R. 18.00.
En ung mann i Elverum 2  Birger Langmoen har gjort on

oppfinnelse som kan virke helt revolusjonerende på tömmer-
trnnsperten i frmtiden. Det er en lZfteen.ordning som kan drives,
av bilmotoren og kan gjöre fire mnrns arbeide  på 1/5  av tiden.

Den nktuelle sending  bestod  foruten av Prcuthuns  ukentlige
utgydelce nv et intervju med Oskar Bråtens 90 årige mor og
hnns sdster. ressuten var det en sketsj: Lj2rt tnrn har mange
navn, og Verden og Vi  som  var en beskrivelse av en moderne
restnurant i USA med kubanak orkester o.s.v.

Smånytt fra Yerge.

O.R. 18.00,
Den 27 årige snekker Jonan Lier fra Askim döda ing undcr

merkvendige omstendigheter i sitt verksted. En puescskive lösnet
under fart og traff hnm  171,_d så stor-t krt i nodet at hPn avgikk
vcd döden.

Frn Drammen meldes nt der 45 årige murer Knr1 Torperåsen
ble drept ved et ulykkestilfelle idng. Knn ble truffet nv en
stor sten.

Frn i\rendn1 meldcs at dct  1.13 sknl bli n.lvår i skolehngc-
arbeidet, Landbruks12get i Grilistad sk-.1 gi pl-ntor til skolere
og hjemmene og til hösten skal det så -rr-ngeres en utstilling
nv de oppnådde resultater.

Norgesmestskapet på ski s3utter imoisen med hopprenn
i So]bergbakken i Bærum. Ca 100 mann delt=r d2t skP1 komkurreres
om en vakkei' )0kn1 skjenket  n7  IT)essite
hnr damelle i  L:311.JA »kjenket en mcget aeker pokal  u3,2.
beste hopper. Blandt deltagerne neyntes Ole Hegsbro, rne Soloerg
og Birgcr Kongsgåro.
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Smånytt fra Norge...

0.R. 18.00.
Sande herredstyre har bLvilget 1000 kroncr som sk-1

benyttes til 5 kjpe skr til sko:!.ebarn.

17 kmg langrenn i Norgcsresterskapet p ski idr£
seiret .Lsbjdrn Berg, To2pa med tid 36 27. Nestc mann var
e.hur RMnningen med 56 5C. Olaf Obakken kom inn som nr. 5 eller

tiden 58,44,

fra Danfflark.,

D.E. 17,35.
I s:lutten av fe:bruar blir de nye bensinkort utstedt. De

bliu gjeldende fra lstc mar,e og skal vmrc gyldige for 5 cller
6 121:er. Kortenc j:or gassgeneratorbrendsel blir gyldige for
tiden Iste mars tIl 50 april. De blir utdelt etter de gjeldonde
regler men kvantumet blir antagelig litt mindre. Noe nytt er
et gasgeneratorer skal förste rokke forbeholdes landbruks-



maskiner og trakto= for derved å sperc på bensinen. Det kan
ogs i enkelte tilfeller gis tillatelse til at enkelte privat-
personew benytter gessgeneratorer til drift av personvogner.
Dette gjeldor i fbrste rekke lmer og dyrlger, Bensinnevnden
vil skaffe SJS opplysninger orn alle motorkjöretöyer som frakter
varer j_nnenfor en avstand av 30 kr+- fra det sted hvor kjöre-
1Zyet hörer hjemme. Det er ikke dermed sagt at all trafikk vil
bli stanaet utenfor dette emråde, men det vil bli underskt
om de verer som skal frektcs ikke kan fortsette rcisen mcd andre
midlcr.

Nytt fra Sverie.

0.E. 21.00.
En av det svenske fagforbunds viktigste avdclinger er

nylig blitt tatt av kommunistene. Ved et overrc,skende kup fikk
komuunistene i 12 avdeling i Kiruna spm'ket formannen og fikk
inn sin egen mann, Formannen som under vinterkrigcn i Finnland
var kjendt for sin Finnlandsvcnnlige innstilling pesset nok
ik-e for de svenske kommunister s derfor måtte han vekk.

D.R. 17.35,
Idag kom det ialt 600 finske barn til Stockholm med to

finske skipe.

S.E. 22.00.
Til svenske lesarc-1,ter og sykehus er det rettet en hen-

vendelse om å ta imot så mange syke ftnske krn som mulig.
For byeblikket befinner ca 500 syke finske barn seg på svenske
sykehuser, men det trcnges ytterligere pl-ss for 500 til.

Hjelpekommiteen fc+r finske brn har av svenske undcr-
officerers forening mottatt lo.5e0 kroner.

I Jniitland cr en utlending blitt arrestert for spionasje.
Hans virksomhet var ikke rettet mot Sverige.

Nytt fra Finnland.

•D.R. 17,35.
På grunn av frosten er en stor mengde poteter blitt U.elagt

i Helsinki og byen er nå helt uten poteter.

yvvvvv .VVVV7"-vvv-vv
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Norsk motorskip torpedert og sntt på land.

O.R. 11.30 på tysk.
Det norske motorskip "Kongsgård" fra Stnvnnger er torpe-

dert utenfor Curacao, meldes det frn Washl.ngton. 1-)et bröt ut
brrid på midtskipet og "Kongsård" måtte.fsettes på lund. rnnnskr4-
pets skjebne er ukjendt.

"Kongsgård" var på 9 467 br. reg. tons og bygd 1937.

Den enestegjenblevne på Svalberd forteller.

O.R. 18,15.
I programposten "Aktuelt" ikveld bragte Oslo rndio et

intervue med grupearbeider imders Halvorsen som såvidt det vites
er den eneste som ble igjen på Svalbnrd etterat cnnndierne had-
de bortf3rt befolkningen der i august ifjor.

Hr. Halvorsen som talte vossemål, fortalte nt han til å
begynne med hadde tenkt å bli med over til England, men nt han
hndde ombestemt seg av religibse grunner da det kom oppslng om
at alle som  var  under 55 år skulle inn i 11,3ren. Han vi1de ikke
slåss og han vilde ikke vwe med i noenslngs krig.

För avreisen hadde han og de nndre hntt god tid til å pnkke
for de fleste nv skipene vnr gått til Russland med den russiske
grupebefolkning. Han hadde dog ikke sett noe til dette. Senere'
hndde han fått beskjed om å komme ombord - ikke akkurt ordre
på en bestemt dag. Skipet var en 25.000 tunner visstnok med
n2vnet Canadn. Det lå lngt ute på fjorden og sivilbefOlknin-
gen ble bragt ombord i et par nrmerte trawlere. Selve inn-
skipingen tok noen dager da mnn skulle ha med alle, fangst-
folk og 2ndre. Hver person fikk lov til å tn med seg 50 kg.

Det ble også foretatt noen demonteringer för avrei-
sen bl.n. av krftstsjonen.

De fleste tok ordren om å komme ombord som en skjebnens
tilskikkelse. Få var begeistiet men det ble ikke.gitt noen par-
don selv om mnn ikke akkurat ble drevet ombord.

Kort för hns tur kom bestemte Halvorsen seg til å bli
igjen. Bngasjen vilde han miste på den måten, for den hadde han
allerede bragt ned på kaien, men hnn syntes at han med sitt
religiöse syn ikke kunne in3re med. Av frykt for å bli oppda-,
get ved opprop eller lignende gjemte han seg under gulvet i
en nv brkkene. Han hdde mnt og vann og ble der i 1* dbgn,

Da fnndt hnn situasjonen uholdbar og kom seg unda på en
g=e1 fjellvei som f(3rte opp til en nv de brennende gruper
ved nattetider.

Hans senere vandring - fbr han vnr sikker på at ingen
var igjen - fulgte en rute som gikk opp Sverdruf.dalen, Stei-
tippdnlen, Brödrene Lunds Hytte, munningen nv Snxen Bay, til
Reveneshytten, som h.n fandt "oppbrekt", videre til Moskushavn,
Ytre Hjortd:,1shytte og tilbake til brbdrene Lunds Hytte. Han
hndde h2tt lykken med seg og fndt ingen da han vendte tilbake
til "byen". Andre hndde ikke klart å komme seg undn. (Forfer-
delig sa intervueren).

"Byen"virket uhyggelig, dn h=1 kom inn i den igjen.
Wrene stod åpne og vinduene stod og slo i stormen. Inne i
husene var det rumstert veldig og rotet i kesser og koffer-
ter. Hnn kunne ikke fntte hvad de rotet etter.

(Fortsntt)
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tIL vn1:-erL t: 1 e r ,

(Forts-
a,rdnei: .?app s2),.&ot han kanno. Vin

duer h,adde h<a,n spikrt igjeL og hde han 14st og lukket
for at sieoi 1kke rulio fyko inn, DeTt-Lei dde han Ippet
do L7 olje sDn v r igjen, og hud senere tenkt 4 bru-



ke denne teLl dr:tft ev et par motorbter som 1 icJ t. De kom
t:»skorne, • .

i. epösmI c;.u. b.Jri 1,160 canadj.ene had-
de bent ncid angrepet, swrto Hals2n ee cm n2dde ftt inntrykk
av i:. :nm iJbde til Torg n e det hade g4tt verst ut over

gi.kk mest til Abre,
ogFÅ at dc.f. hdde mod.

"fte syntr:s intervueren var forforlig,
iLiGU e*2.k1rte han seg gl.a.d. for t V220 hjemme. Han

likte ccc meget bedre der i elle fall enn om "wn skulle h. kom-
met "de.:7er",

Solv ettor kniem ikke tilstrekkelige kuiltilfbrsler,

i)en. nye "generldirektCyr for Osio Kommunale Lysverker,
Ingenir erygiye .ihrmann, som overar sitt ambede 1 mrs, utt,a-
ler til man ikke kan regne mc selv ette2 krigen

kull epo til Norge. Han vil. derfor i. d ll krft
elektrisk oppvarming.. Detto De-L.,:aktor h cio. som en stor

og vikti sak.

Stor ndg.nrY

18.00.
Bergen Kommunes stetistske :ontons oppgaver for 1941

viser on nedgang i arbeidslöshoten .ffra 2 419 til bare 86.
Födselsoverskuddet ver 357 mot 457 .ret för. Dct 7ar os6 fer-
re som gifiet seg. Rilsdrikko-vetrede1ser gikk ned fra ca. 3000
til 12,.)0 og det var :f4 akkorder og konkurser. Fordselen. med
sporveiene viste en stor öking - fre 12 til 17 mill. kr.

O.R. 18.00.
22 jente,- og smhiT:'dledere til Tysk".ind

for (3' delta i et 14-CL,sers kursus i I3;abolsbrg, utenfor Berlin-
01;2.ug Bergflb -, leder fordali.

N„M„

O.R. lb,4P 21,0().
-Norgosmoserskpet'' pt ski olc -vsluttet idag mcd hopp-

re,.1.-1 i. $olbenghekken. V-.3ret \T-.r sJ:r;-lende og föec utrLielket.
M?r, SeVnLEt b re "Dikkjci i hekken" D t v r ,r15-ct fr-,m c-.
4000 tilskurere u(7 -3re‹:Jaibunen fullt bei,t-

Posulttene Die;
1. Lrne .3clberg. ..T pok-).1.

2. Reidr Calsen, Mjöndalen Damen.es Foke 3, 03E:v neiud
'sla.ndet og Skabberud,

(Forttt'2,
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N.M. på ski.

(Fortsatt)..
Klassc n ble vunnet av Reidar Carisen med Heggsbo Liun-

gen på annenplass. lasscn 18 til 22 år ble vtnnet av Hans
Jacob 3yrum som også ble tildelt istbycs pokl for lengste stå-
ende hopp (47 m.).

Smån tt fra Nor e.

O.R. 21.00.
Kirke- og Undervisningsdepartementet meddeler: I henhold

til loven om L-Brersamband av febr. 1942 gjbres gjeldende ordens-
regel etter lov av ..?.. overfor 1-3rere og l'3rerinner.

O.R. 21.00.
Eneboligen til anleggsrbeider Fosse i Solum er brendt

ned til grunnen, meldes det fra Skien.

O.R. 21.00..
"Minister" Riisnes talte på Jcvnaker igår for en stor

og interessert forsamling. Han holdt oppgjbr med alle dem som
ennå tror på England.

200 tillitsmenn av NS Var samlet på Stekjr i helgen.
Under avslutningsfesten erklrte "fylkesmann" Eggen at man ikke
vilde godta den såkaldte nbytralitet overfor NS lengor.

Nytt fra Sverige. 


S.R. 12.40, 19.00 & 22.00.
Det 19de Vasalopp ble avviklet idag mcd scier for

Ole Vicklund som satte ny rekord 5.31.50.

S.R. 19.00.
Sverige vandt landskampen i bandy mot Finnland med

S.R. 19.00.
Isbryteren wYber" har funnet isforholdene for vanskelige

til å assis4,:ere "Visby" fra Nym,Ishamn til Gottland imorgen.
"Ymer" har drevet undersökelser utenfor Landsort.

Vwvarse1. 


S.R. 22.00.
Vestkusten og
V.,nernområdet: Svak vind. Oppholds=. Koldt.

Norrlands Fjelltr.: Middels vind. Enkelte snebyger.
Koldt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Utmeldelse av Norges D.3rersamband er avskjedssbknad. 


O.R.21.00.
"Xirke- og Undervisningsdepartementet" meddeler:
I forbindelse med det nystiftede Norges Im'ersamband

gjöres det bekjent at utmeldelse av Sambandet vil bli opp-
fattet som avskjedssöknad.

"Föreren"s bilde på skolene i Oslo.

O.R.21.00.
Oslos ordförer Fritz Jenssen har gjort vedtak om at

Quislings bilde skal henges opp på alle skolene i Oslo.

Sveriges forfatterforening .ör henstilling til Kongen

om å hjelpe norske forfattere som sitter i fengsel. 


S.R.19.00.
Sveriges forfatterforening har meddelt Kongen ht den

har opplysninger om at flere norske forfattere sitter i
konsentrasjonsleirer eller fengsler, og at de er utsatt for
dårlig behandling. Foreningen henstiller derfor til Hans
Majestet å gjdre hva han formår for 4 lette disse forfatteres
tilvrelse.

Film om strandhugget i Norge oppföres  i Stockholm. 


O.R.18.00.
I Stockholm fremvises det for -Vd.en en film som viser

engelskmennenes siste brutale overfall på Norskekysten. Filmen
viser også at nordmenn deltok i denne piratvirksomheten.

jy sekretw i Norsk kemisk industriforbund.

O.R.11.00.
Som ny sekretr i Norsk kemisk industriforbund er ansatt

Nygaardsmoen fra Askim.

Oslo Radio

hadde usedvanlig lite å by på i dag. Foruten at den
hadde meget få nyheter fra Norge, innskrenket "ren aktuelle
sending" reg til en dialog av Julius Haugen fra Kristiansand
og "Verden og vi" som enda en gang behandlet krigen i f5sten.
Resten av kvelden ble brukt til å oppfL5re et eller annet
skuespill, eller kanskje det var en lengere sketsj enn de
vanlige.
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Piskerimeldins

Vintersilelike*,
Det har vert lilen utsciling av driverflåtun. Og av de

få som seilte ut, er bare enkelte komiet inn, De innlöpne
meldinger gir derfor :Ikke noe riktig ide av oltuasjonen.

Til Foseevåg kem det 13rdag fangster rå 50 - 100 hl. I
går ble det gjort drivgarnfangster pe, opp til itD0 i1, Fra
distriktet nord for Stadt mangler det meldinger.

Fra Bulandet meldes det om fangster på 5 - 70 hl. Ved
Jervevågen har fisket vmrt ubetydelig, Ved Blomvåg er det
gjort fangstor på 12 hl, Fra Storesund meldes det om drivgarn-
fangster på 15 - 35 hl.

Om landnotstengene fcreligger det ingon moldinger.

Landbruksmelding~:.

Tilfrslene til Oslo i uka som gikk var ganske bra. Kj3tt-
tilförselen bket således i forrige uke, og tilgangen på spekalv
er stadis tiltagende) et s3rgolig tidens tegn. Også gris kom
det litt mer av i uka som gikk.

Ettur at Departementet har gitt tillatelse til at det
skytes ytterligere50 elger r Hodmark, har dut begynt å kom-
mc noen elgst

Nytt fra Danmark.

D.R,
I trafikkmeldingen i formiddag :ler det blant annet:
Forel3pig sendes det ikke ut fc .)P7' eller skip på Kalund-



borgruten og et par andre rutcr, De igelmessige drift over
Storebelt er avlyst.

	

Statsbanenes trafikkmeldingJ heter det at det
er normal drift på alle baner.

D.R.11.00.
Post og telegrafvesenet meddel: Postpakker mottas for

befordring i retning Sjelland - Jylland, men ikke omvendt. Den
ordinære portoen jelder.

D.R.
Viborg var uten gas til ut på ettermiddagen i dag. rsaken

var brudd på et av hoyedtilförselsr3rene, Tilf3rselen av gas
vil likevel ikke foregå normalt f3r onsdag.

D.R.17.35.
Köbenbvn her i de siste da,eer hatt stole tilförseler av

sild. Da Hardelsdepartementet hPr ;-itt midertidig forbud
mot sild til konserveringL er det meget sild i handelen.
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Nvtt fra

s.n.
Det er i ort flere -c.ye stre milliontegninger

til det tredje svenske forsvars1net_

S.R.19.00.
If51ge en melding fra konsulate i Batavia til Utenriks-

departementet befinner, 3å vidt viteT, alle sveilsker i eder-
landsk India seg el. Det er ogs,°1. i 7Imet melding om at svenskene
i Bankok har det bre,

0.E.21.00.
Det skel opp:(ettes ytterligere :n svensk jagerflyavdeling.

S.R,22,00.
Svensk scoutråd trdte sammen i Stockholm i dag. Med-

lemstallet i Svensk Scoutforbund har bket sterkt i den siste
tiden.

S.R.22.00.
Det er konstatert et tilfelle av munn og klovsyke på

Sbderholms grd str:::ks nord for Le,ndskrona, Grden er blitt
isolert.

Værvarsel.

S.R.22.15.

Vestkusten, Svak vind
V .nernomrdeh Oppholds.

Temmeli,(2.

Sbdra
fjelltrakter

Norla Norrle'idF
rHte

Svak  ir
For det nicetA oppholdsvr.
Lett.sn'Jfdll på enkelte steder.
Keldt,

Svak til ioå ra vind.
Etter hvert for det meste oppholdsve.
Kaldere,

vvvvv  VVVVV vvvvv
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Norges fbrste dieke1lokometiV,

O.R. 11.00.
Norge har fått sitt fbrste diesellokomotiv. Det ble

kjbwt inn på Oslo di.banestasjon idag. Lokomotivet veier ca
86 tonn og skal kunne trekke et tog med on höyeste hastighet
av 100 km. pr. tiMe. Prdvene med Irkomotivet har faldt meget
heldig ut rg det er nå meningen forelbbig å sette det inn på Gjbvik
banen.

Ka ellmester Reidar Bremer til T skland,

O.R. 11.00.
KapellmeSter Reidar Bremer reiste idag til Berlin. Det

er også meningen at han skal besbke andre steder i Tysklaid.

Dosent Kristian stber dbd.

O.R. 11,00.
Dos, dr. jur. Kristian stberg avgikk igår ved dbden.

Verden o vi. Nortraship  o s illet med norske ski' o s'öfolk.

O.R. 18.55.
Hver dag kommer det meldinger om de t1intetgjbrende

slag som blir tilfbyet Englands og Amerikas Skipsfart på 21Ie
hav.

Det er med en kviss tiIfredshet at vi ser-hvordan deres
skip styrer mot havets bunn, men vår tilfredshet b1ir blandet
med en fblelse av uhygge når vi tenker på de tallrike norske
skip som befinner seg blandt dem og på alle de norske sjbfolk
som blir tvunget til å ta hyre rmbord på dem for så å bli
sendt av emigrantene til det sted hvor stillingen er svakest.

Emigrantene så snart at den store norske skipsfart måtte
smles på en hånd eller rettere sagt på en britisk hånd. Derfor
ble også Nortraship dannet med direktör Lorentsen som leder.
Nu ex han ganske betegnende kommet over til USA hvor han sitter
og tar imot ordre fra Washington.

At emigrantene ser framtiden imbte med uhygge- er klart
nok for de vet at det eneste som resultatet kan bli er en
bdelagt norsk handelsflåte med ingen utsikter til erstatning. De
vet utmerket godt at det ikke vil bli tatt'hensyn til Norge
Englands og Amerikas gjenoppbyggingsprogram. Hvorledes, vil man
spörre, kan vi her hjemme uttale oss så sikkert om dette. Her

skrevet av/har vi en artikkel statsråd/Arne Sunde i Norsk Tidend hvori han
forteller at Norge har undertegnet en plan for arbeide med
•fornyelse av handelsflåten. Hermed er saken klar nokk. I lbpet av
to år har emigrantene fått 1 nytt skip som nylig gikk av stabelen
og ble c9pt Kong Håkon 1.TIIJ fblge planen skal cmigrantene få
delta i fornyelsesarbeidet j»henhold til stbrrclesen av flåten.

Vi har gjennomskimbugen for lengc siden, men det er
snart på tj,de at folk her.lijemme også får bynene opp for hvilken
politikk den gamle rgjeri.ng driver og tar 2vstand fra den.
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4kik, Landbruksmeldinger.

O.R. 12,30.
Tilförselen av sl,kt til Oslo Kjdtthall er fortsatt

beskleden. Dog er det forholdsvis bra med speknlv.
,s7ni det

Det kom inn ndskillig med kålrot bde frosset og ufrosset.
Dessuten er det endel selleri og kål og se og idag kom det
inn 1000 kilo rabarbra. Dette er rekord for iår. Alt gikk
imidlertid strykende.

Det ble også sendt en oppfordring til alle gårdbrukere
om å ta godt vare på alle gummistövler og annet fottdy da
det ikke er mulig å få produsert mere enn det som trenges til
fiskere.

Nyhetssendingen kl. 21.00 faldt bort på grunn av
atmosfmriske fortstyrreleer.

O.R. 18.00.
"Landbruksdepartementet" har nå foretatt fordeling

av midlene til skog - gröfting. Dessuten er det også iår gitt
tilskudd til fredskogplanting.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Flere skoler i Nordsjelland har måttet lukke på grunn

avm mangelen på brendsel.

På alle kinoer i Danmark skal det n1 vises fram flere
kulturfilmer som viser billeder fra forskjellige grendr av
industrien.

I Helsingör er det foretatt arrestasjoner i forbinnelse
med en rekke tyverier av metall. 9 personer er anholdt. Bare
i Helsingör dreier det seg om stjålne metallvarer fra Helsingör
Skipsverft for flcre tusen kroner.

D.R. 17.35.
Alle offentlige tjenestemennsorganisajoner er blitt

innkaldt til möte hos hndUsministeren for 4 forhandle om lönns-
spdrsmål.

Idag begyntes forhandlingene i land- og skogsbrukct.

Obligasjoner lå idag endel lavere på Kjöpenhavn börs med en
omsetning av 6.5 millioner kroner.

Det store sildefisket ved Hirtshals fortsetter og det
bringes daglig inn ca 10.000 kasser sild. Over 100 svenske
fartöyer deltar i dette fisket.

Den svenske kunstindustriutstilling skal åpnes
Kjöpenhavn den 28de mars og skal vare til den 26de april.
Utstillingen vil komme til å omfatte glass og keramikk og möbler
og dessuten blir det en grafisk avdeling.
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D.R. 11.30.
De svenske statsbaner melder at for 4 lette godatrafikken

vil det i mars bli trukket inn endel hurtigtog og passasjertog.

På en gård nord for Landskrona konstaterte mann igår et
tilfelle av munn og klovesyke. Hele besetningen må slaktes ned.

S.R. 19.00.
Det tredje svenske forsvarslån knm idag epp i 686 millioner

kroner.

S.R, 22.00.
Et tysk fly måtte i ettermiddag •ödlande i Lappland.

BeSetningen var uskadd og kaskinen ble tatt av de militære
myndigheter:

Det svenske tankskip Sve2 Jarl på 16.415 tonn d.w. kom
idag inn til en svensk havn med full last av korn og mel fra
Buenos Aires.

Nytt fra Finniand.

S.R. 19.00,0
Ved ^bo overrett faldt det i dag dom i den såkalte

"seksmanns—sak". Dommene löd på fra 8 ars tukthus med trx
med 12 års tap av statsborgerlige rettigheter til 2 års
tukthus med 4 års tap av statsborgerlige rettigheter.

I Karelen er det aatt igang 23 skredderverksteder som
skal sy tby til befolkningen der.

Værmelding. 


Vestkusten:
	

Svak vind. Stort sett
oppholdsvær og koldt.

Hele Norrlands Svak vind. Oppholdsvær.
Sterk kulde inatt.

Vestkust tre strök: Lett til god norclost bris.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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B,B,C,'s 13rttetjenoste)-

Radiosendin er tirsda den 24. feb. 1942. Fortroli .

kbp,N tt fra Nor e.
O.R. 18.00.

De nye statutter fow Noregs Ungdomslrg (D,Itert Oslo
23 jan. 1942 og undertegnet av Eilif Trahaug, "Parti og
kommiteformann"og Gulbrand Lunde) er inndelt i 11 paragrafer
som behandlor fölgende punkter: Lagets formål. 2. Status.
3. Organisasjon. 4. Faste oppgaver. 50Spesielle oppgnver.
6. Arbeidstjeneste, 7 MedleMskap: f.r8möte. 9. Nasjonalråd
og Nasjonalkommite. 10. Juridisk personlighet og finansiell
organisasjon. 11. Undermrde1inger.

Menhold til de nye statutter for "Noregs Ungdomslag"
har "miniSter"Gulbrand Lunde utnevnt fölgende som medleMmer
av kommiteen:.Landsleder, landbruksImrer Eilif Trahaug,
Telemark. Kommite: Overlmrer J:S.R. Vogt,. EidsviD11; Imrer

Håkon Odding, trondheim; )yvind Bolstad, Ostordalon, Imrcr
Sverre Tveito, Bergen.og redaktdr Harald Moen, Ôstfold..

Med virkning fra og med 23. feb. 1942 har "Innenriks-
departementet" bestemt fdlgende: Opphevelse av alle tidligerc
lover og regulativer vedrdrende Noregs Ungdomslag..2... Ikraft-
settelse av de nye statutter. 3. Tilsluttning av.alle ungdoms-
foreninger og nlle by og bygdelag i Noregs Ungdomslag, med
undtagelse av Kristelig Ungdomsforbund, avholdsforeninger og
Noregs Bondelag'e Ungdomsfylking; 4. Dc lag og erganisajoner
som er tilsluttet Noregs Ungdomslag kan ikke trekke sog til-
bake fra sine medlemskapor;5. Funksjonmrer i Noregs Ungdomslag
-og organisajoner tilsluttet dette må forbli i sine stillinger
inntil videre..

O.R. 07.00.
Formannen i Norskc Margarinfabrikkers Landsfarbund,

B. Christensen, utt'ller til Bergens Tidende at fabrikkene er
blitt lovet tilstrekkelig råmatcriale for on tid framover og at
produksjonen er i full sving. Lagrene er forholdsvis storw

uinskrenkede forsyninger kan derfor ventes.

Et kursus i lokalpolitikk er blitt åpnet for Bergcn og
Hordlrnd fylker. Det deltar 200 elever.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Radlosendin er ons a. febr.

Norsk o nederlandsk statsbor er ddmt til döden o skutt. 


O.R.21.00.
En tysk feltkrigsrett har dbmt den norske statsborger

Iversen og den nederlandske statsborger Windemtller til
dU.en for virksomhet til fordel for Tysklands fiender og
for å ha stjålet en moto±bå't i.denhensikt å flykte til

Dommener fUllbyrdet ved skyting.

Samtidig er tre nederlandske statsborgere dömt til
fengselstraffer, en til 15 år og to til 10 år.

To norske statsborgere ble frikjent.

(Iversens fornavn ble ikke oppgitt, heller ikke hvor
han var fra).

F'e11 bruk i Romedal brent ned.

O.R.
går utbröt det brann i Fjell bruks h6vleri i Romedal.

Bruket ble lagt i aske. ...rsaken til brannen er ikke oppllart
enda. Skaden belöper seg til kr. 150 000,-, mens bruket
bare var forsikret for kr. 70 000,-.

Den norske dam er "Blink" torpedert.

S.&D.R.
Det norske dampskipet "Blink" er blitt torpedert utenfor

Den amerikanske kyst, melder Det amerikanske marinedepartement.

N tt st re i Norsk murerforbund.

O.R.11.00.
Ifölge en melding til "Fritt Folk" hmr (?Alfred Haugen)

fratr&tt som formann'i Norek murerforbund, og nytt styre er
blitt oppnevnt.

0 psiktsvekkende oppfinnelse på sellullindustriens område. 


0.R.11.00.
"Aftenposten" bringer i dag en melding om en oppsikts-

vekkende oppfinnelse .som er gjort på sellullindustriens om-
råde.

Pelsskinnauks'onene i Oslo be nte i dag. 


O.R.18.00.
I dag begynte pelsskinnauksjonene i Oslo sitt siste store

salg i denne sesong. Auksjoncne skal vare i fjorten dager.

r•å,
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Vintersildfisket:
Da det bare er innkommet en del av driverflten, er det

ikke mulig å danne seg noe riktig bilde av fangstresultatene
enda.

Settegarnfisket i Haugesunddistriktet viser seg å were
bra etter de meldinger som er kommet hittil. Men det er
umulig å få noen oversikt over det endelige resultat enda.

Til Ylesund er det innkommet drivgarnfangster på 2 til
50 hl.

På ebre Sunnmdre har fangstene vært på 10 til 200 hl.
Fra Svindyfeltet er det kommet 150 hl. snurpesild.

Fra Målby meldes det om drivgarnfiske på 50 til 70 hl.
Til Florö er det kommet 10 til 100 hl.
Ved Bulandet har fangstene vært på 2 til 70 hl. Fisket

har her vmrt meget ujevnt.
Til Salthella er det kommet fra svarte garn til 2-0 hl.

Om landnotfisket foreligger det ingen meldinger.

Landbruksmeldin .

Det var stille og rolig såvel på kjött- som på grönn-
sakmarkedet i dag. Onsdag er heller aldri noen god dag.

Prisene er uforandret.

"Departementet" har foretatt utdelingen av de bevilgede
beldp til griJfting og skogkultur.

Prissentralens landsoversikt.

Det kommer atskillig med kålrot til Oslo om dagen, men den
er ikke pen å se på. Det kan spörres om det er noen hensikt i
å sende så dårli vaxe. Til byene ellers på Östlandet er det
også ves‘nt1ig kalrot som kommer.

Prisdirektoratet har gitt smrskilte bestemmelser for priser
på settepoteter. For settepoteter med passende groer kan det
taes 3 og 4 öre mer enn for vanlige matpoteter. For andre sette-
poteter er prisene de samme som på matpotetfr så fremt de er
av samme kvalitet.

Dessuten har Prisdirektoratet forhöyet prisene på 113y og
halm fra 19. januar i år. Forhdyelsen er kr. 1,- pr. 100 kg.

For tiden hugges og kjdres det tömmer i alle skoger hvor
det har vært mulig å skaffe hester og arbeidshjelp. Föret i
skogene er godt.

Slaktemarkedet var i det store og hele uforandret i uka
som gikk. Det var Oslos vedkommende var siste uke
den beste på nyåret. SaJxlig kom det bra med spekalv, men det
kom også mer sau enn vanlig.

(Fortsatt.)
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Landsoversikten . . . (fortsatt).

Tilförselen av sild og fisk har inrt god på Vestlandet i
det siste. Til Bodö er det også kommet en del fugl.

Medisinaldirektoratet har nedlagt forbud mot tilvirkning
og omsetning av pultost. Y\rsaken er at man har funnet bak-
terier i denne osten. Forbudet gjelder for hele landet.

Heim  og samfunn: Olga Bjoner om  NSK' nye tidsskrift. 


Fru Bjoner hadde kaldt "foredraget" sitt: "Vi leser".
Fbr fruen kom til sin egentlige oppgave, å lage reklame for
NSK's nye tidsskrift "Heim og Ett", kom hun med noen frser
om de lesende nordmenn.

Årsaken til at nordmennene leser så mye, er at de er
et lite folk i et stort land. I Norge er det ikke så lett
å komme i samband med addre mennesker, og derfor tyr man til
lesning. Dette er etter fru Bjoners mening ingen feil, for
på denne måten slutter familien seg bedre sammen. Nordmennene
sitter i hjemlyets (sic.) fred og kommer ikke så mye ut, der-
for må utenverden og nyhetene komme til dem.

Intet folk har etter folketallet så mange aviser og tidS-
skrifter som nordmennene. Dessverre blir det lurt inn mye
unyttig og skadelig litteratur gjennom alle disse publika-
sjoner, som for eksempel kommunistisk litteratur.

Men den nye tid vil skape ny mentalitet. Fra nå av skal
nordmennene se fellesnytten foran egennytten. Dette er noe-
somNSK har gått helt inn for. Et av de viktigste midler til
å nå dette mål vil bli det nye tidsskriftet som NSK har gått
i gang med å gi ut. Förste nummeret er alt kommet. Tidsskriftet
heter "Heim og Ett".

Heimen vil bli viet stor oppmerksomhet i dette bladet. Det
mest ansvarsfulle av alt for kvinnene er barnas oppdrage1se.
Det nye skriftet vil gi veiledning om det. Dernest kommer
etten, slekten. Nordmennene holdt på å glemme slekten. Etten
er en levende kjede som skal hjelpe oss til å finne tilbake til
oss selv. I förste rekke er det kvinnene som må holde tradi-
sjonene oppe.

Gjennom "Heim og Ett" vil NSK pröve å veilede kvinnene
på alle områder. Barna vil heller ikke bli glemt. De skal
få sine egne epalter.

Men f3rst av alt skal tidsskriftet vre viet den nye tids
ideer. Det skal settee inn i kawpen for et nytt, fritt og
lykkelig Norge.

Heil og sæl!
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Folk sveises 1 kkeli sammen med

("Aktuelt").
Oslo Radios medarbeider avla i dag et besök i et gull-

smedverksted hvor man i lange tider hadde laget forlovelses-
ringer. Verkstedet mente å ha arbeid i lang tid framover,
Selvsagt merket man at det ble knappere om råstoffene, men
mange folk har gammelt gull på lager. Og folk som önskerg,
fo-Kove seg, må selv ta med seg det nödvendige gull når de
kommer ringer. For å gjöre det litt lettere
for dem solli har lyst til å forlove seg, har man begynt å lage
forlovelsesringer som ikke har full vekt av gull. Ja, n3y-
aktig uttrykt så består bare en tredjedel av dem av gull, det
vil si yttersiden, mens det innvendige er laget av selv. For
å få disse ringer må de lykkelige levere inn både sblvet og
gullet.

Men selv dette kan bety en liten besvg3rlighet på veien
mot lykken, og for at ingen skal behöve å gå uforlovet på
grunn av mangel på en ring eller to, har man gått enda et
steg videre. Man har begynt å fremstille forlovelsesringer
av spesiullegert stål. På grunn av dette ståls likhet med
platina, kaller man det for platinastål. Dette er noe helt
nytt, og dette slags stål ruster ikke, ei heller anlöpes ået.
Ja, selv publikum er godt forn3yd med det, og symbolsk sett
så tjener de jo den samme nytten som gullforlovelsesringer.
Det skulle ikke være noe i veien for at folk skulle kunne bli
sveiset lykkelig sammen med stålringene. Faktum er at Mange
alt er blitt lykkelig forlovet ved stålets hjelp.

Den aktuelle sendin

18.15. "Aktuelt".
18.24. Dagens dikt og melodi.
18.30. "Vårt gamle håndverk skaI komme til heder og ver-

dighet igjen." Vi fikk höre at også handverket skal nyordnes-
i alle fall skulle det nyte godt av den nye tid. Det norske
håndverk skal gi et bilde av det norske folks nasjonale sr-
preg. Og den som skal sörge for det, er NS's håndverksgruppe.
I denne gruppe s4.tter nemlig det beste vi har av fagfolk. Og
dermed har man full garanti for at håndverket skal reise seg
til heder og verdighet igjen etter nedgangen og forfallet i
den gamle tiden.

18.35. Den tyske sjbkrigen. Det var en opplesning av
en norsk oversettelse av et foredrag som en tysk admiral har
holdt i tysk kringkasting. Det fylte ut resten av "Aktualitets-
sendingen."
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Smån tt fra Norge.


O.R.18.00.
En kone fra Idd kom i går inn på en bank i Oslo og ville

heve kr. 500,- på et lodd ipengelotteriet. Ved undersöke1se
viste loddet seg å være falsk. Kona ble fengslet.

Om generatordrevne biler i Hamar og 3sterdal politi-
distrikt meldes det i fjor var 240 generatordrevne biler
gang i Hedmark og 150 i Österdalen.

N.S.U.F. i Oppland og Hedmark holder stort skirenn fbrst-
kommende söndag. Da anmeldelsesfristen utlöp, hadde det meldt
seg over 100 deltakere. Mange av dem er ikke medlemmer av
NS.

O.R.21,00.
Arbeidstjenestens store skimesterskap begynner i Drum

lördag med langrenn. Söndag holdes hopprennet i Solbergbak-
ken.

Ordförcren i Klepp har gitt kr. 1000,- til Den norske .
legion.

Nytt fra Danmark.

D.R.11.30.
Köbenhavns fiskehandlcre og fiskegrossister vedtok i gr

en protest mot fiskesorteringen. Hvis sorteringen oppretthol-
des, vil fisketilförselen til Köbenhavn svikte.

D.R.17.35.
I Landstinget og Folketinget ble det idag fremsatt ikke

mindre enn 13 lovforslag. Begge ting holder neste möte i
morgen.

D.R.17.35.
Statsbanenes trafikkmelding melder i dag om en del tog-

forsinkelser på Sjælland.

D.R.17.35.
Fra 1. mars forandres igjen mörkeleggingsbestemmelsene

for Danmark. Fra da skal mörkeleggingen vare fra 19.30 t4.1
7.15.

.11.1 1.1• ••• 

N tt fra Sveri e.

D.R.20.50.
Fiskeriene langs Sveriges vestkyst cr på nytt stanset

av drivisen.

S.R.19.00.
Det-var flere lengere togforsinkelser ved Centra1stat 'onen

i Ztookholm i dag på grunn av den sterke kulde.
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N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Forhandlingene om ny avtalc for Affærsbankene er stran-

det. Noen forutsetninger for 4 fortsette forhandlingcne
foreligger ikke.

S.R.22.00.
Forsvarslånet fikk i dag nyc betydningsfulle tilskudd.

Det gjenst?Ir fremdeles tre tegningsdagor.

Nytt fra Finnland.

S.R.19.00.
Helsinki hadde flyalarm i dag. Den ble avb1P,st etter

fire minutter.

O.R.21.00.
Dagens finske kommunike forteller at finsk artilleri

har ödelagt fientlig motstand i flcre avsnitt på den nordlige
front.

O.R.11.00.
De finske myndigheter har satt i verk rujonering av

tobakk.

Værmelding.

S.R.22.15.

Langs hele Norskegrensen: Svak vind.
Oppholdsvær.
Fortsatt streng kulde.

vvvvv VVVVV vvvvv



TiIle til NYHETSOVERSIKT Nr. 308 -.309..

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

Radiosendin er onsda 25, febr. 1942. Fortroli .

tt fra Nor e.

0.t.
De norske statsbaner meddeler at &Jknader om tillatelse

til å reise ved personlig framm(3te eller pr. telefon i de
fleste tilfeller er tahkeIbst og unyttig og i de aller fleste
tilfeller virker forstyrrende på arbeidet i reisekontoret.
Personer som önsker å få sine tillatelser forandret, må
sende inn nye skriftlige söknader. For videre detaljer hen-
vises til dagspressen.

O.R.
Rjukan kommune har vedtatt å kjöpe å en tomt fra Norsk

Hydro til bygning av en busstesjon.

tt fra Danmark.

D.R..
I Landstinget er det lagt fram forslag pm en bedre kon-

troll av utlendinger. Forslaget går ut på strengere pess-
forskrifter for personer som önsker å. forlate landet, og
strengere straffer for personer som skjuler utlendinger,

D.R.
Den danske nasjonalbank opplyser at tyske Pengesedler og

mynter, Reichsbanknoten og Reichskreditkassenscheine, j_kke
kan brukes som lovlig betalingsmiddel av tyske soldatex. De
vil ikke bli innlöst av danske banker, og en hver som mottar
dem gjör det på egen

Radiosendin er torsda 26. febr. 1942. Nr. 309.

tt fra Nor e.

Wmmerhugsten viser gode resultater.over alt i Vestfoll
hvor 75 % av de fastsatte 6 500 kbm. allerede cr hugget og
kjbrt fram. Hele.vedkvotaen på 5 500 favner er ggså hugget
og kjört fram,

O.R.
På grunn av de rådende kommunikasjonsvansker vil sjoko-

laddforsyningene som kan fåes på kupong 196 i perioden
m.Slutter 28. febr, muligpns ikke komme fram i tide Over

alt. Direktoratet for proviantering og rasjonering har der-
for forlenget.gyldigheten av denne kupong til 20 mars.

vvvvv VVVVV vvvvv
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27. fob. 1942. Nr. 309. Fortroli .
Radosen ingor,torsdag 2 cb. 


Biskop Berf rav avsatt.

Han cr na å repne som privatperson. 


O.R. 21.00.
Ettor e kompromiterende opplysninger som i den sencre

tid er,framkommet mot biskop Berggrav har han i cn skrivelse
den 24 ds. bedt om å bli löst fra sitt mbedc.

I statsråd idag cr derfr,r biskop Berggrav blitt lbs1att
fra sitt embede utun rett til ombedstittel og verdighet.

Herr biskop Berggrav er fra nå av å betrakte som privatpers

Lundc holder forodrag på Licx. 


O.R. 18.00. -
• Lunde beskte igår Lier og holdt et foredrag på Haug-
stad.• Han foxtalte om historiens utvikling fra 1814 r)g fram
til vår tid•og sa at den lste februar 1942 var noe som var
ennu större qnn noe annet. Nu sku1le alle få noc å si•i statens
styrelse. Dette var den- nye tids fr)rm for f±ihet.

Fritatt for skatt.

O.R. 18,00,
Fra Stavangur meldes at ordföreren i VelmesUy herred

har besluttet at alle deltagere i "Legionen" skal v!„-re fritatt
for skatt.•'

A.I.V. foret anbefalcs.

O.R. 18.00.
Landbruksskolebestyrer Erik .71s uttaler at man må sette

mere inn på å produsere for.

Snauhu st å Botne restc ård.

O.R. 18.00.
30 mål av skogen pa Botne prestegård cr nå snauhugget

for å omdannes tLl kulturbeite.

"Nordmann" falt å östfronten.

O.R. 18.00.
Til familiei i Gjvik kemmer det melding om at Even

Stenersen Langencs er falt i kampene på ,3stfronten.

Sko shu sten i Vesffold går bra. 


O.R. 11.00.
Det meldes at det na gar raskt framover med skogshugsten

i Vestfold. 65 % av det fastsatte kvantum cr allerede hugget
og.framkjört. Også ryddingen av, kulturbeitc går framover med-
raske skritt.
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Skolene tar l månedS ferie . .a. brendselsman el.

D.R.
Det"nbrske kirke og undervisningsdepartement" har

besluttet at på grunn av de vanskelige brendselsforhold vil
det bli gitt 1 måneds ferie ved alle forskoler, folkeskoler
og fortsettelsesskoler.

Hele SetesdaI som sauebeite4

O.R. 18.00.
Fra Arendal meldes at Austagder landbruksselskap hnr

planer oppez om å lage hele Setesdal om til sauebeite til
sommeren.

Brandbu Almmnin sst re holder årsmöte.

O.R: 18.00. .
Brandbu Almeningsstyre har holdt årsmdte hvor regnskape

for det forlöpne år ble enstemmi vedtatt. 'rets nettoinntekt var
125000 kioner mot 60,000 kroner aret för.

Aktuellt. 


O.R. 1815
denne progrnmprbst blex sjefen for lste distrikt av A.T.

.0dd Gran intervjuet i anledningen av helg-ns store sports-
begivenhet som er mesterskap på sKi. Han opplyste at
ialt 298 mann allerede hadde meldt seg som delt,Igere. Derav var
74 til det spesielle hopprennet ng 3i kombinert. Rennet skal
holdes i Bærum og Bærum Idrettslag har hjulpet til med mange
gode råd ng vink i anledningen arrangementet. Det blir parade
söndag for L.T.'s sjef "general" Frdhlich Hansen og musik
og gode greier vil det bli under rennet.

Rennet blir også åpent for A.T. gutter som har gjort seg
ferdig med tjenesten.

Blandt britter.

O.R. 18.28.
Dette var et kåseri av en skipskaptein ved navn A. Tollefse:

om engelskmenn. Han fortalte om hvor usedvanlig konservative
og gammeldagse de er og fortaltc et par opplevelser fra den tid
da han seilte på östen. Her fortalte han bl.a. om en skottisk
maskinist som spillte salmer på et lite orgel og drakk whiskey
ved siden av. En annen var veddelöpsgal og spillte hele hyren
sin bort på hester. Disse to skulle såvidt kunne forståes være
typiske eksempler på utdannede engelskmenn. (Eton, Cambridge og
Oxford) Videre trakk han fram noen eksempler på hvor snobbete
og lite omtenksomme de engelske everklassemennesker er i CSsten.
I förste rekke var det her i havner som Shanghai og enkelte
steder i India. Han fortalte om en losstilling som ble besatt
av en ukyndig skipsofficer bare fordi han var frimurer.
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Fiskerimeldin er.

O.R. 12,15, '
Om vintersildfisket meldes at det har bare vgart ubetydelige

drivgarnfangster i Sdndre Sunnmdre. Enkelte drivgarnsköyter
er kommet inn med fangster på omkring 70 hl.

Til Alesund kom det siste uke inn gjennomsnittlig 70 hl.
på settegarn,

For Trondheimsdistriktet har det gjennomgende vwt bra
fangster på oversatte og gårsatte garn.

Torskefisket var for Finnmarks vedkommende noe smått. Uk
fangsten var på vel 300 tonn.

Ogs%, for Tromsd har det vært mindre bra. lirsakene har
for det meste vwt av lokal karakter.

Landbruks risene.

• O.R. 12.30.
Rapporten av 4de ds. viser en större tilgang på korn

i siste uke. Ialt kom det til Statens Kornforretning over 5000
tonn korn og det samlede kvantum er nå 102.477 tonn korn.
Avx  det kvantum som kom inn siste uke er 3000 tonn havre, bygg
500 tonn, blanding det samme, hvete 42 tonn og 32 tonn rug.
Dessuten er det kommet inn 66 tonn erter.

Etter to ukers stans er det nå igjen kommet fart i
skinnauksjonene i Oslb. Igår begynte de igjen på ny frisk.
Det er meningen at det sknl frambys 10.000 sdlvrev, 3000
platinarev og 4000 blårev.

Tilfdrselen av kjdtt til Oslo kjbtthall vnr igår igjen
bra, særlig for storfe's vedkommende.

På grönnsakmarkddet var det intet vesentlig. nytt å merke.
Det er framdeles kålrot som dominerer markedet. Dessuten ventes
dmorgen inn endel rabarbra.

Gartnerhallens uke meldi' .

Til Oslo har det i siste uke vwt.bra tilfdrsel av kålrot.
Denne vare går godt sålenge kulden varer og man kan holde varen
frosset, men i den senere tid har det vært meget usortert vare
på markedet og mye har man bare kunnet bruke til dyrefor.

Til Bergen er det i siste uke kommet inn endel gulerdtter
til videreforsendelse. Hodekål har det v3aist liten eller ingen
tilförsel av. Man hnr dessuten hatt endel epler, også for videre
forsendelse.

Til Kristiansand har det vg3rt fdrt endel hodekål fra
bstlandet. Også endel rabarbra, men eller svrt ltte av alle
grönnsaker..

Til hcsund har•det vwt liten tilfdrscl av alle grönn—
saker. Dog har man nu og da sett endel rödbeter. Potettilförselen
cr rent for liten.. Man har også sett endel småpartier av
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tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Fyrvoketer på Kristiansö me1d,r at bya stadig er iso1ert.x

Ellers kan han bare mclde at alt cr vel og bra der.

D.R. 17.35.
Det er blitt bestemt at det skal opprettes et nytt

prisadvokatur som i framtiden skal ta seg av alle prissaker.

O.R, 21.00.
Store avdelinger av britiske fly fly inatt innover

Store deler av Danmark. Det ble sluppet bumber ned over en
by i -5stjylland og på Fyen. En kvinne ble drept.

tt fra Sveri c.

D.R. 17.35.
I Sverige arbeider man nu mcd plancr som går ut på

å evakucre befolkningen i de fleste svenskre byer under krig.
For Stockholms vedkommende har man allerede plancr ferdig for
evakuerirg ,n7 barn og arbeidsudyktise voksne og oldinger.

I Sverige noterte man siste natt 35 graders frost.

O.R. 11.00.
Den svenske avis "Socialdemokraten" har idag en artikkel '

som på det skarp,ste fordömmer kommunistenes aktivitet i Sverige.
.Lvisen peker på at det er en hver virkelig selvstendig regjerings
plikt ubarmhjertig å bekjempe kommunismen med alle midler.

Under luftmanbvrer i JMmtland ‘:;r et svensk fly styrtet
ned og en mann ble drept.

Værme1ding.4
Vestkusten: Svak vind. OpphoIdsvr og

koldt.

Södra Norrlands F'elltr.: Frisk vind, i höyfjellet hård
med snefall og noe mildere.

Norra Norrlands F'elltr.: Svak til moderat vind. Senere
noe tiltagende og enkelte snebyger,
Mildere.

Vestkustens Ytre str3k: Lett vekslende bris.

tt fra Finnland.

O.R. 21.00.
Det finske kommunike melder om at de finske tropper i de

sistedagers kamper har bedrct sine stillinger betraktelig på
det aydlige frontavsnitt. Bolsjevikkerne har i disse kamper mistet
70 falne.

Det finske luftvåpen fortsetter samtidig aine virkningsfulle
angrep på Murmanskbanen.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETS0VER8IKT PRA SKAND. RADIOSTASJONER.
Fra

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

28 feb. 1942. Nr. 310, Fortroli .

	

Ra losen in er reda 7 eb.

Tre nordmenn dömt til tukthusstraffer.

O.R. 21.00.
Tre nordmenn er av en tysk feltkrigsrott blitt dömt

for en usedvanlig skjendig og sjofel forbrytelse. De hadde
plyndret likene i et fly som hadde styrtot ned et sted nord-
på og tatt kImr og forskjellige andre eiendeler og papirer.
Dessuten hadde de i flyet funnet endel våpen som de hadde
gjemt bort. Hermed hadde de også forbrutt seg mot reichs-
kommisar Terboven's forordning k.,111 å vmre i besiddelse av våpen.

De tre dbmte var Asbjörn Nordeng som fikk 3 års
tukthus og 4 års tap av statsborgerlige rettigheter, Böe som
fikk 3 års tukthus ng 4 års tap av statsborgerlige rettigheter
og Helberg som fikk 2 års tukthus og 3 års tap av stets-
boxgerlige rettigheter. En fjerde tiltalte som ikke direkte
hadde deltatt i plyndringen fikk 6 måneders fengscl.

Oslo radio tilföyet at dommene viser tydelig at den tyske
vmmemakt akter å straffe skånselslöst alle slike skjendels-
gjerninger.

Nor es Advokntforbund.

O.R. 21.00.
I lov nv 19 feb. har "ministerprosidenten" beatemt at

enhver som utförcr sakföreryrke skal være modlem av Norgos
Ldvokatforbund.

"Sjefen for Justisdepartementet" "minister" Riisnes har
i denne forbinnelse fått i oppdrag å utferdige forskrifter og
bestemmelser om forbundets organisasjcn, virksomhet og modlemmenes
rettigheter og forpliktelser.

Dannelson av en slik organisasjon er ingen ny tanke i
Norge. Dot har mange ganger vært framsatt forslag i den retning
men hittil har det bare blitt med forslagene.

Loven er forövrig i samsvar med Nasjonal Samlings program
som alltid har gått ut på å semle alle landets jurister i en
lovmessig organisasjon og stille strengere krav til alle som
utförer dette for folkets vel så viktige yrke.

Lov om Norsk Presscforbund.

O.R. 21.0.
Etter tilråing av "sjefen for Kultur og Undervisnings-.

departementet" har"ministexpresidenten" den 26de februar utferdige
fb1gende lov om Norsk Pressesamband;

Paragraf 1. Presseyrket kan bare utföres av aviscx
og personer som står tilsluttet Norsk Presse-
samband.

2. "Sjefen for Kultur og Undervisnings -
departementet" skal utferdige nærmere forskrifter
og bestemmelser om "Sambandets" organisasjon,
virksomhet og medlemmenes rettigheter og for-
pliktelser.

Oslo 26de fobruar 1942.

Lunde. Fuglesang.
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Vedrbrendo den "Nas onale U domet enesto".

O.R. 21.00.
I loven om "Naajonal Ungdomstjeneste" har "ministor-

prosidenten" bestemt at "sjefon for departementot for
arboidstjoneste og sport" skal utferdige nsrmere bestemmelser
for lovene iverkeettolse og medlomsplikt eto.

Da loven eknl tre ikraft fra lete mare er det, for å
forhindre misaforåelse av enhverart, på ein plase å komme
mod fölgonde opplysningers

Det er ikke meningou mod denne lov å trenge inn i hjommeno
og me4 tvang rive barna bort fra foreldrene.

Det er tvert imotmaningenå etyrke barnasansversfblelee
overfor såvel hjemmet som for skolen. Mtn ekal venne seg til
å betrakte nuagdomatjeneeteplikt" på samme måte som skoleplikt.

Loven akal gjennomfbres over hele landetpå en fornuftig
måte og uten naen brå overgang.

For enkelte kommuner eller sogn på landebygden vil
arbeidet med lovene gjennomfbrelse begynne allerede de förste dager
av mars.

Nas onal Semlin s "13artirett" be nner arbeidet.

O.R. 21.00.
Nasjonal Semlinge "Partirett" tråtte idag sammen for

förste gang i partiets hietorie.
For en organisesjon med en så voldeam veket som N.S.

er dette apparat av den aller etbrste viktighet for partiets
indre etyrke samtidig eom det vil tjena som en sikkerhet for
selve stateapparatet.

Partirettens formann er "minister" Riienes som idag
prosiderte sammen med direktör Meidell og kampfelle Strbm.

"Minister" Rilisnee uttalte ved åpningen av retten nt
4artiretten" ble skapt av partiete förer Vidkun Quisling den
3eto oktober 1941 og hadde sitt fbrete mbte idag. "Naejonal
Samling er idag det eitatsterende parti og representerer derfor
liveviljen i foiket", sa han. Han uttalte videre: "Det er av
den etbrsto viktighet at hvert enedte medlem viser den strengeste
disiplin og at partiets msdlemmer foregår andre med et gedt
akeempel på alle amråder. Partiretten er det apparat som skal
pkee at dette blir tilfellet og at et hvert forsbk på å alappo
av kve1oei födeelen. Bevegeleene framgang er i fbrste rekko
avhengig av medlemmenee oppfbreel".

Etter å ha Onsket de tilstedemsrende vel mbdt, meddelte
formannen at Nasjonal Semlinge "Partirett's" fbrete mbte var eatt
og man gikk over til å behandle.den første sak. Nen det ble ikko
nevnt noenting om hvad denneenk gikk ut pk).

"Blackmarket" i Oelo.

O.R. 21.90.
Politiet i Oelo arbeider framdeles med undersbkeleane

den store "Svartebbreaftsren". Nylig ble 8 - 10 personer arreetert
og man har nu init i varetekt 30 porsaner i denne saken.

Skattefrihet.

O.R. 21.00.
Ordføreren i Rolla har bestemt at alle de av bygdene

øønner spm delter i kampen mot boluljeviemen i Waffen 8.8. oller
i "Legionen" skal msre Tritatt for skatt.
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,
Den aktuelle sending idag begynte ned et kåseri om en

bok skrevet av en svensk forfatter. Bokens tittel var "Sovjet,
Russlands planex med Skandinavia".

Deretter var det en sketsj cv Kristen Gundelach som,
forestillte en samtnle mellom stortingspresidenten (ikke noe
navn) og en jödisk arkitekt. Stortingspresidenten hndde tilkalt
denne arkitekten for å gi ham et meget ansvarsfult hverv. Dette“
hverv gikk ut på at akkitekten skulle reise opp til "Lille
Norge" ved Toronto eller et hvilketsomhelst annet pnssende
sted og bygge et norsk reservat der. Dette reservat skulle
ifölge stortingspresidentens planer utstyres med alle mulige
attraksjoner for å tiltrekke turister, Det skulle ha norske
hus og en ekte Rolmenkollbakke o.s.v. (for de norske emigranter)
og dessuten skulle det være flotte internasjonnle hoteller
og spillehanker (for de utenlandske turister) En fabeiektig
pengeanbringelser. Det hele skulle vmre et nytt Norge b*a eget
Konge ng regjeringssjef og stortingspresident. På flirsiktig
hentydning fra arkitektens side svarte stortingepasidenten
at alle formaliteter var arrangert mellom ham og prmsident
Roosevelt.

( I det hele tatt var sketsjen, som het '"Reservntet
Norge" så vanvittig fantestisk at den måtte höres for å kunne
forståes).

Verden & Vi inneholdt idng et voldsomt angrep mot
Sverige, tilsvarende det man för har hört fra Quisling's
Lunde's munn.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Om vintersildefisket er det lite nytt å melde. Til Hauge-

sund er det kommet inn noen få ujevne fnngster.
Torskefisket i Sörtröndelag er fortsntt brn. Det har vært

drift hele uka og ukefangstenble 73 tonn. På Hniten er det
siste uke fisket 2.5 tonn. Her har det vmrt ngnmengel og liten
deltaselse. For 3Wre og Romsdal har det vært dårlig fiske og
liten deltselse tiltroas for at det hnr vmrt gunstige fangst-
forhold.

Varenoterin er å Oslo Börs.

O.R. 12.2q.
Ost, importert.

Rockefourt

Alt i fetevcrer
utgår forelöbig.

Landbruksmeldin er.

Gorgonzola hel kr.
" annen vekt "

Dansk hel
" annen vekt"

, dansk pnse, tarmer

8.25 pr. kg.

5.42 nu
5.62 ""
og hermetikk skinke

O.R.12.30.
Om Oslomnrkedet er det idag lite å si. Det er relativt bra

tilfdrsel av slakt, smrlig kuslakt. Tallmessig er det også brn
med gris, men skrottone er så små at de monner ikke stort. Det
samme gjelder for spekalv. På grönnsakmarkedet er det hovedsakelig
kål og kålrot som er noe å å men kvnliteten er vekslende
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N tt frn Danmark.

D.R. 11.30.
Danmark og Sverige har gennom foreningen Norden arrangert

med utveksling av Imger også iar.

Politiet i Kjpenhavn har nå oppklaret de store klm-
tyverier som for en tid siden ble begått i Kjpenhavn. Det
viser seg at gjerningsmennene er to tidligere straffede. Dessuten
er en kjöpmann blitt arrestert for heleri.

N tt fra Sveri e.

S.R. 22.00.
Ved 18 tiden idag skjedde det en stygg togulykke ved

Södretelje (?) jernbanestasjon. Et godatog kjörte inn i et
vekseltog og det oppstod kortslutning soM satte fyr i de
fem passasjervogner som vekseltoget hadde. Fem personer ble
drept og 6 såret. Ilden raste i to timer for den ble slukket
og da var det bnre skjelettet igjen av passasjervognene. Man
mener at flere av de drepte ble sprrret i de brnnende vogner.

Den svenske regjring hcar forhöyet straffet for over-
tredelse av prisbestemmelsene til 2 hrs straffarbeide.

Vmmeldin er:

Vestkusten: 


SUra Norrlands F'elltr.:

Norra Norrlands F'elltr.:

Vestkustens tre strök:

Moderat vind. Stort sett
oppholdsvmr og ufor-mdret temperwtur.

Frisk vind. I Myfjellet
tildels hård med loknlo snebyger. Nop
mildere.

Svak til moderat vind."Noc sne
i dot sydlige. Uforandret temperat

God til fribk bris fra ost,.
eller sydost.

vvvvv VVVVVvvvvv
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(Frn B.B.C.'s lyttetjeneste

Radiosendi er freda 27 feb. 1942. Fortroli .

N tt frn Nore.

O.R. 11.00..
Asker og Bærum avdeling nv N.S. hndde igår kveld möte

i Stnbekk Kino. "Minister"Sverre Riisnes sn bl.n. " Det cr
uforsvnrlig av nge norske kvinner og menn å nekte å slutte
seg til oss. Hvis de bwer Norge i deres hjerter •g ikke bare
på jakkeoppslnget vil de snart innsc det."

I "Den nasjnale time talte bl.a. fylkesförer Einnr
Syversen om Norges "nye pengesystem4'.

Det demokratiske system og dets guilstandard har inart
årsaken til Norges fattigdom, sa hrn. Norge trengte elektrisk
kraft. ret hadde resurser og arbeidskraft nek, men ikke nok
gull. Det nye system, basert på arbeidsverdien, skulle rette
på dette. Til dem slm fryktet fer inflasjon,ff2 Syversen at
det ikke ville gjöre nien forskjell #vordan pengene kom inn.
Staten skulle alltid kontrollere flommen og det skulle ikke bli
noen ibnflasjon og prisstigninger. Penger scm var satt inn i
foretagender skulle bli inniöst innen en viss tid.

N ..•.fra Sveri e.

Ungdomsorganisnsjoner i Sverige hnr dannet en
koordinativ organisasjon med prins Gustav 'Adolf som formann.
Denne erganisasjcn skal i nödstillfeller handle som,et plags
mellomledd Mellom ungdomsnrganisasjonene ng offentligheten
for å hjelpe til ded den-nnsjonale forsyning'..

Foreningen Norden har arrangert en utveksling av
7=ere mellOm Danmark og Sverige. Tre svenske eg tre danske
1ærere sknl utveksel for en tid av fjorten dager..

D.R. 17.35.
Göteborgs rett har nvsagt dom i en sak mellom Sovjets

Handelsdelegasjon i Stockholm eg ct lokalt firma som hadde
nektet å frigjöre et stort parti metall'bestemt for Ett1and
og som var lagret i GÖteborg. Retten fandt at Handelsdelegasjonen
hadde rett til å representc±e den estniske sovjetrepublikk og
beordret firmaet til å utlevere partiet i henhold til delegasjonens
innstrukser, i henhold til tillatelse fra den svenske industri-
kommisjon og nnnen svensk autoritet. Handelsdelegasjonen skal,
betnle lagerutgiftene.

N tt fra Island.

D.R.
På grunn av krigsbegivenhetene dårlig vr har Island

mistet seks trålere ng drivere, og noen få motorkuttere. I tillegg
til dette har handelsflåten lidt store tap,
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