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1.,DBRUICSILDINGENE .

R. 13.50, "(begynnelsen nangler)  1 bre for en
lirs4tand på 7 - 10 kilameter, 1 1/2 öre for 10 - 13 kiloneter og 2 bre
for en avstand på over 13 kilameter, For flbyte kan det bli gitt et
tilsvarende tilskudd nultiplisert ned tre. En njd1kebil sau har en
kjörelengde son er under 20.kiloneter får tilskudd utreknet etter de
sance satsene son er nevnt her$ men for lengere distanser gjqlder endre
regler.

Notodden os Onegn Kaninavlsforening har
disse dager hatt en utstilling son har vært onfattet ned stor interesse.
Det var utstillt 74 vakre og velholdte dyr for det reste kvit landkanin.
Premieutdelingen foregikk fredag og Norske Zaninavltforenings gullnedaljE
tilfalt Karsten Berg for oppfinnelse r1v.en slaktenaske ned stativ og
for hans gode produksjon. Dessuten fikk han Kunstsilkefabwikkens
prenie for beste sauling av blå bever, T. Eik fikk rotoddens Salpetere
fabrikks prenier for beste trio.

Etter juleferien skulde Veterinærhbyskolen
egentlig begynne igjen den 15de januar, men ved henvendelse til rektor
"'ist opplyser han at forelesningene ikke konner igang fbr den lste

s. Skolen har hatt store brnnselsvansker og hat av den grunn sett seg
fibdt til å holde lukket i de to nbrke vintermanedene, januar og februar.
Til gjengjeld vil de flesto av elevene få undervisni#6 i det neste av
sonefferien. Stengingen vil således ikke komme til a forårsake noen
forsinkelue av studiene.

Det er alvorlig nangel pa fjösfolk i Gud -
brandsdalen hvor en gårdbruker nåtte selge hele budskapen sin fordi at
han ikke hadde noen til .å stelle den, Det rår således 6gså stor misndye
med arbeidsfornidlingen idet det påståes at det går nange unge nennesker
som ikke. gjør noe særlig i lange tider av året, mens nan rundt on på
gårdene mangler det nest nbdvendige til hjelp. Også fra andre kanter.av
landet neldes"det on at budskapene nå slåes ned, ikke bare på grunn av
nangel på for, nen også fordi bbnderne nu begynner å bli lei av å slite
med alt sammen selv.

. Et av de husdyr son krigen har satt sitt har
stempel på er fjbrfeet, uttaler sekretær Leif (?) i Norsk Fjörfeavlslag.
Dette kommer först os franst av at hbnene trenger höyt konsentrert for

is det s1a1 bli noen greie på eggleggingen, Når kraftforet og kornet
borte var det ikke noo annet a gPre enn å slå ned det neste fjbr-



feflokken, Imidlertid er det på grunn av at det er så få avls(?)' og at
dette er så sterkt redusort, en .tilsynelatende svær etterspbrse1 etter
kyllinger. De fleste avls(?) har allerede bortbestillt hele sin produksjc
ay daggpmle kyllinger for kommende sesong. Yange hbnseavlere får derfor
heller ikke lar tak i kyllinger, men man pröver å få tdk i rugeegg.

Det er også svmr etterspbrsol etter gas og
and, nen da det aldri har wart noen stor bestand av disse fugler så er d
bare noen få son har fått dekket sine bestillinger, Disse to fjörfeslag
burde ellers få langt större innpass i landet vart enn hitti1, uttaler
sekretren. De kan bedre enn andre fjbrfe leve direkte av gai.dens pro-
dukter, gåsa klarer seg lenge på beite og anda er ofte tatt for grisen
blandt fj3rfeet,

Fortsatt.



bidc 2. Meldinger onsdag 31. januar 1945. Nr. 1366.
I Iro• 	 åtr

L=BRUICSI.SLD~. Fortsatt.

Den store fröforretning soner knyttet til
-Strands*.brenneri på Ubelv, skal i dissc dager opprette en avdeling i
i5stfo1d; epplyser disponent Stavstad Det er hensynct.til kundene i
Ostfo1d, transportenn og frösituaSjdrion i det hele Som har sjort at nan
nu vil op-orette en egen avdeling der.nede..Det er ordnet med lokaler i
Sandesund'utenfor.Sarpaborg og for tiden holder nan på ned å nentere
maskinene, sam er de mest noderne vi har i landet, ....vde1ingen skal

1111edes av landbrukskandidat Ole flbrk, som tidliccre har vært knyttet til
'91'...landbruksdepartementet', saft frt5inspektör..

Håndverkslærer Ole Leite har fått patent på
et nytt landbruksredskap sam har vist seg neset nyttig, Det dreier seg
om et redskap til opprydding av skau, busker oc kratt. Redskapet bestar
.av en spesiellt formet krok som er festet til en styrestang eg SW:1
kan spcnnes både for hest og traktor. Wsse saker or demenstrert for
konsulenten for Tr3dElelag os Vestiandet og resultate-ne har vært meget
lovende. Det skulde da særlig få betydnl,ng vmd beitekultivering og
nydyrking. .

I Stokke herredsting ble det forleden be-
handlet en sZ3knad fra Vestfold Landbruksskole on konsesjon på gården
Skåve i Stokke. Ordföroren opplyste at saken påny har vært foro jord-
styret. Jordstyrets flertall fastholdt inidlertid sitt tidligcre stand-
punkt og kunne ikke anbefale at landbruksskolenfårkonsosjon på Skåve.
De'mente at gården er stor nok til åtgi en driftig,nannfullt levelige
vilkårog at landbruksskolen har jord nok för til a gi elevene både den
raktiske og den teoretiske opplmwing. Jordstyret vilde heller ikke gi

sin tillatelse til at det offentlice til fortrengsel fcw private eis
konsesjon mere jord enn strengt tatt nbdvendis. Etter endel. ordskifte
vedtok or=rnken likevel å anbefale at landbruksskelen får konsesjon

BR4NN I-PrOB7WJP,BRIKZ.

12.30. (10). Ved 1/2 3 tidon inatt brt3t det ut brann
Pedor Olsensmöbelfabrikk, sonligger nidt i tettbebywelsen i Tvedestrand.
Fabrikkenble totalt tidelagt.

Det var naboen£som ft3rst ble oppflei•ksaci på
brannen oc da brannvesenet og de frivilligenannskapeno kom til, så det
farlicut for takhusene i.nabolaget. Et av husene la bare nocn not.or fra
nbbe1fabrikken, mnn takket være innsatsen fra dc frivillige brannnann-



skaper; lyktesdet å berge huset, haskiner, matöriale og halvfordip;e
nöbler, son stod inne i fabrikken, ble flannenes rov, Podur 01sLns
m6belfabrikk var assurcrt for ca 45.000 kroner. Dot cr for tidlig å ut-

- tale seg om bramiens årsak.

I BERGEN.

1200; (9). USDLP avdeling Bergen arrangerte tirsdag
kveld et stort partinbte i Kensertpalæet i anledning. av 12 års dagen for
nasjonalsosialismenS naktovertakelse i Tysk1and.

Det var taler og underholdning og nbtet
ble avsluttet med fahrerhi1son og de tysko nasjonalsanser..

IN1SRESSANT RETTS=.

14.30. (16)# - • Tinn og Hoddal herreGsrethar avsast en dom
av stor prinsipiell betydning. Gårdbruker Nils Hanaren, Kt5sstrand, anla,;
sak mot Telemark Brukseierforening sam ikke ver villis til å betale ham .
don lovlige tilleggserStatning i sadband med neddemming av endel av eien-
dönnnn hans. -
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INTLRESSANT RETTSAK. Fortsatt.

Ved senkingsarbeidene påsstrand ble en
stor del av Nils Hanarens jord ödelagt og Brukseierforeningen gikk ned
på å dyrke opp ny jord for han og å flytte de hus på gården som ble
berört av neddenningen. Den nye vassdragsloven av 1940 besterner at det
skal ytes et tillegg til erstatningssumnen på 25 a og dette tillegEet vaz
det saken gj&ldt.

IRAL Herredsrettens do,1 gikk ut på at Nils
Hanaren ytes en tilleggserstatning på 4750 kroner.

KULLSITSJONEN I

S.R. 12.30. .Siden tyskerne bestente seE for å före bort
ed 70.000 tonn kull son var lagret i Dannark, er nu, etter hva 6:et
neldes fra 125benhavn, en stor kullkran i Kalkbrennerihavnen, til -
Wirende rederi og befrakterfirmaet (?) blitt ödelagt ved sabotasje.
Det skjedde igår kveld. Det vil forårsake ökede vanskeligheter for
tyskerne i å fulltöre deres pian om å före bort kullene. Noen andre
skader ble ikke foråraaket ved sprengingen.

FRA FINNLAND.

S.R. 12.30. Ved de forestående riksdagsvalgene i Finn
/ land dannedes etter de hittil foreliggende rapporterk fra Helsingfors,

ngende valgforbund:
Mellom de tre borgerlige partiene i Viborg

lans ögtre og Ta1lapehus (?) nordre JtsAgkretser. Mellom Sanlings-pg
FrausteEspartiet i Abo lins noddre og Vasa lans östre og Kuopio va1E-
kretser, samt mellom Agrar og Franstegspartiet i Vasa söndre og Luopio
östre, Uleå og Lapplands valgkretser. :..onnunister, Sexlinger og endel av
den Socialdenokratiske opposisjonen danner videre valgforbund og deesuten
inngår Det Finske Snåbrukerpartiet i Nylands valgkrets i valgforbund ned

' Denokratiske F6rbundet f?Jr Finnlands Folk.
I Vasa lans östre valkkrets gjenfins ikke

minister Pekkalas navn blandt de 11 kandidaker son cr op.,)stilt av social-
denokratene der. Utelatelsen beror sannsynligvis på opposisjonens plan-
lagte valgtorbund med Denokratiska Förbundet.

SVEYSK RÖDE KORS HJELP TIL HOLLAYD.

S.R. 12.30. Internasjonale Röde Kors anstrengelser for
ågså"å bibringe Hollands nWlidende befolkning hjelp har nu, etter et
Wfteborgstelegram resultert i at nan har utvirket leide for et hjelpe-
fartby som via Giiteborg skal gå til en hollandsk havn. Far-Wyet son er
på vei forlot Lissabon den 25de janunr og skal gå rundt hele Sbor -
britannia för det anl3per G3teborg. Lasten son er inntatt i Lissabon
består for det meste av livsnidler.

FRA DEN SVENSKE RIKSW.G.

S.R. 12.30. Handelsninzsteren foreslår i en proposisjon
til Riksdagen at Sveriges Geologiske Unders'dkning får en bevilline pd
780.000 kroner for fortsatte borringer i hullet Hölleviken nr. 2 son
ligger inntil Falsterbokanalen 2 1/2 kilometer fra det frste borehullet
Hölleviken nr. 1. Den foreslåtte boringen inntil en dybde av 2200 neters
går i fbrste rekke ut på å lete etter en saltvanntilgang ned Myere
saltgahalt.
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O.R. 13.15, Av hensyn til premiegodtgYirelåen for stor-
sild nå der ved alle fangster sommeldes inn til lagets kontorer ikveld
31/1 föres klokkeslett pa fangstmeldinger eller ordresedler. Kontorene

holde åpent til klokken ett natt for å notta innneldelser. ,.110
båter son laster i kontorets distrikt, nå når lasting foregår uten ordre-
seddelutstedt til fiskerne fra kontoret, fiJre klokkeslett på fiskernes
leveringsseddel, Da kvantunet neppe vil bli nådd til inatt klokken 24
skal der også for alle fangster lste februar fres klokkeslett til
klokken 24 på sanne mkts sam for idae.

SVENSK MRINLFLRTÖY ,:.NGREPET MED TORPEDO.

S.R. 19,00. Ianefeieren Landsort ble idag på for -
liddagen utsatt for et torpedoangrep i internasjonalt farvann utenfor
Qlands nordre pynt. Herom neddeles i et offisiellt kaelmunike som ble
sendt ut ved 18 tiden;

UlnefeiDern Landsord som Gikk alene befant
seg klokken 11.30 idag på internasjonalt farvann utenfor itands nordre
pynt på Irsdde N  57 Grader 28 minutter og lengde 0 17 gradeb 20 ninutter
kurs not Visby da en torpedobane ble oppdaget på ca 300'meters avstand
i retning babord 20 grader. Minefeieren satte full fart, dreiet babord
not torpedobanen og gjorde klart til å kaste dypvannsbonber. Etter 60
Graders dreining befant fartZ5yet seg paralellt med torpedobanen son
passerte ninefeieren i en avstand av nellam 15 og 20 neter. Landsort
gj.kk not torpedobanons utgangspunkt og kastet dypvanesbonber. Hoe
periskop kunne ikke laktas, Deretter ble det gjort klart til ny dyp:
vannsbonbing. Heller ikke etter denne bonbekasting kunne noe tegn pa
ubåten oeedages. Eieefeieren fortsatte deretter sin kurs not Visby,
'8'.kktbarheten ver God og sjøen var rolig, slutter konleunikeet.

SVENSEERS UTREISETILL=E FRL. 'rerSiaL17D,

S.R. 19.00. I spörsmålet on muligheten for svenske
borgere å reise hjem fra Tyskland-har TT innhentot opplysninger fra
utenriksdepartenentet Som Gar ut på at de tyske myndiGhetene lovet den
velvilligste behandling av utreiseansökningene. fl

H±RDWEFEN IWEN.

19.00. Hirdsjef, generalelajor I:arthinsen oppholdt
sece for on tid siden i Bergen. Morgenavisen hadde en sartale eled e2eneral-
majoren, son fortalte at hensikten ned oppholdet i byen var å inepiseee
de stedlige otatene, statspolitiet og hirden, son er underleet han oe å
sette seg inn i lokale forhold. Lvisen ba om å få gefteralmajorens syn
pa situasjonen idag, og han svarte at öket aktivitet, öket aestrengelse
pa eet krigsviktige orråde er lösenet.

VI s6ker både'i hirden og statspolitiet å
möte de krav som stil1es til fornasjonene, uttalte han. Det or idag bare
en ting son er viktig og som nå Ga foran alt annet og det or det sau

kan bidra til å vinne krigen. J.Ue andre hensyn må skytes tilside og
stilles i bero. Jeg nener jeg kan si at storparten av folket vårt har
arbeidet villig og lojalt. Det har man ogsa her i Bergen de boste bevisa
for. De sabotasjehandlinger son  er utfört her i Dergen er o allesamnen
utfört av en liten klikk på 10 12 nann. J'eg er Gla over a kunne slå
fast at begge de fornasjoner som hörer undor neg ikke bare har holdt

ben blitt ner og mer aktivo etterhvert soet situasjonen har
tilspisseb seg, og det er nettopp dette seee er reåleb eårt: etedig å
kur yt ee reer e:,ter14,7ert som c1 s•e, e:e,
uin nening er folk her i landet villigtil pa alle felt å öke inusatsen
for å hindre at landet vårt igjon blir keelesskuéplass. Den alt over-
ve'eende del av folket vil'utvilsont på en nller aneen m=5.te delta aktivt
krigen not bolsjevismen, enten det skjermød våpen i hånd eller ved

stadig bket innsats i det yrket nan har. fl



Side 5. Meldinger onsdag 31. januar 1945. Nr. 1366.

STURUBSON.

R...4J0N= LV FIW 1945.

19,00. (25). ''Landbruksdepartementet" har den 20de
desenber 1944 utferdiget forordninc on bruk av visse arter av frö og
planter til jord - og hagebruk. (Forordningen er inntatt i Norsk Loy-
tidende nr. 1%1945.

L1. Forordningen omfatter fUgende frslac:-c og beitefr (tomotei og alle andre Gresarter sant k1övet og
alleandre engbelgvekster), rotvekster og grönnsakfrö (kålrot, nepe,
Gulrot, matlök, purre, selleril erter og bönner).

Salg eller onsetnine på annen nåte av
ovennevnte frslag kan kun skje pa den nåte som forordningen bestainer.

Planter og porsjoner av alle slag kan
opzettes fritt. De som selger planter og porsjoner plikter dog a s3rge
for en rimelig fordeling 5V disse.

Lii tilvisning på frö utskrives kun etter
si3knad skrevet på bestemte skjemaer. Tilvisnincen utskrives av jord-
styret (forsyningsnennda).

Söknad og tilvisningsskjemaer og annet
nödvendig materiale er under ekspedisjon til jordstyrer og forsynings-
nemnder, Söknadskjenaer fås ved henvendelse til jordstyret (i byene
forsyningsnemndene) etter nærnere kunngjöring.

6, Hage - og parselleiere (areal dyrka jord
inntil 2 dekar) vil iår ikke få tilvisninc på Trö da porsjoner av alle
slag kan onsettes fritt.

Oslo den 31. januar 1945.

"Landbruksdepartementettt, preduksjonsdirektoratet.

FOLICESENDEREN. NORGES FRIHET.

18.00. Vår erkefortidvr Vidkun Q,uisling ble nottatt
av Hitler for noen dager s1den I den offisielle erklæring fra Berlin
heter det: Det ble oppnådd overensstennelse oc enighet i alle spörsmål
som berörte T sklands og Norges fellesinteresser.

Ved same anledning skal Hitler ha gjentatt
den av Terboven tidligere franft5rte såkalte beslutning on at Norge etter
en seirrik avslutning av den eueopeiske skjebnekanp, skal få alle fri-
heter tilbake:

Ja, slik lyder de offisielle fraser fta
Berlin. Ikke så få lögner sanlet i en setning. Hitler oguislin, hva
er de egentlig enn to dU.sdönte ganggterledere son bare går aventer på
at den rettferdige dödsdonskal bli fullbyrdet over den. Lt de oppnådde
jerensstenmelse i sine anskuelser, er ikte neget å forundresec over.

711-bn hva har det ned vårt fölk oc land å gjöre? ,Absolutt intet. Vårt folk
kommer ikke til å kjöpslå, hverken med Hitler eller noen annen nazi*-
banditt. Det konmer til å fortsette sin bentfranne kurs, kampens vei,
inntil lahdet vårt er fullstendig rensket for hitlerbanditter oc quislip-
forrmdere.

Likeså latterlig er frasen om at 1Toree icjen
skal få sin frihet etterat Tyskland har seiret.For det fbrste korrier
nazi-Tyskland aldri til å seire. Ja faktun er at snart vil hele nazi-
herreveldet være kastet på historiens skraphaug. Og for det annet konner
vårt land til å få sin fiihet tilbake nettopp fordi at nazi - Tyskland
taper kricen. Sålenge Nazi - Tyskland kan utöve noen makt over vårt land,
vil ganle mor Norge aldri bli fritt. Det er en kjennscjerning at frihet
og selvstendichet kan vårt land bare få ved at vi oppbyr alle krefter oe
förer en hensynslös kamp mot dam-som har forrådt oss oe vår frihet,
nenlie Hitlers og quislings gangsterbander. Hvilke plancr son enn nåtte
bli klekket"ut av dem, så konmer vårt folk aldri til å bli skjövet ut av
kampens vel, den eneste vei som ft5rer til frihet.
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FOLIZSLNDMIEN. Fortsatt.

flatsituasjonen i vårt land er nu helt for-
tvilt. I store deler av landet hersker den rene hungersn&I, Tusener av
landsnenn har i de siste uker, ja måneder ikke sett det son hotor kjött
snör egg ost eller andre nårende levnedsnidler. Dertil konmer at fisken
nu er fullstendig forsvunnet fra markedet. Hva vi ellers kan få ut av
våre nagre levnedamiddelrasjoner Estrekker ikke til fer å stillo den
vmrste sult. Og ennu er.det lenge igjen til vi,nteren er over, V1 er.
nu nIdt inne den vmrste hungersvinter soa vart land ennu har opplevet.
Tusener av :våre landsmenn vil gå den visse död I nbte o det ikke shart
blir gjort noe. Og vmrst er stillingen for barna. Men hva kan vi gjöre?
Skalvi true tyskerne til å (noen ord utydellge) Nei det
vilde vaere nytteslöst. Det er tyskerne og deres quislingakeier som bmrer
ansvaret for den nöd c).; elendighet son idaç hersker I vart land. De
utplyndrer vårt land pa det blodigste for a kunne forlenge sin egen
herretilværelse ennu en kort tid. Hva interesserer det nazibandittene
om titusener av norske barn sulter ihjel (flere ord uhörbare)---
og trekke så nange nasoner som mulig ned seG i avgrunnener jo det
1Wyeste mal de har satt seg i denne fase av krigen. Men hva kan vi da
gre?' Tyskerne og quislinglakeiene har forsikret at det ikke fins
tilstrekkelig med nmeingsmIdler til å kunne forsyno vårt folk. Men hos
kyskerne og deres quislinghåndlangere har vi aldri nerket at det har
manglet noe. De far det de behöver og vel så det hos sine spesielle
forretninger. Vare butikker er tonm2, nen i nazibandittenes lagre og
depoter fins den mat son de har stjalet fra vårt folk, Ja son kjent
er nazibandittenes egnc private spiskanre til en hver tid vel assortert.
Landsmenn, nödre og fedre. Vi må ikke tillate at hitlerbandittene driver
tusener-og ater tusener av våre landsmenn i'döden av sult og ned.
VI må ta'levnetsnidlene ned .4eakt der de fins, ne121ig hos nazibandittene

Organiser on landsceefattende kamp for a ta tilbake den nat nazi-
wbandittene har stjålet fra vårt folk. Del naten ut blandt den sultende
befolkning, Vårt folk skal og må gjennonleve deane siste sultevinter.

de forlöpne nåneder har befolkningen
Ford Norge utfört mange heltedåder i kaupen eiot de tyske Gangster -
horder, ndel av disso heltebedrifter er kjent, nen de aller fleste er
ennu ukjent. Til de siste hörer også våre saners heltemotige inasats.
Under hele okkupasjonen har sanene på en helt eksomplarisk nåte vmrt sifit
land og folk tro og har ved uttllige anledninger gitt pröver på sin
store lojalltet til land og.folk. Det viste seg i den systematiske sabo-
tasje son våre samer drev nar det gjaldt å avlevere sine kvotaer av
reinsdyrkjbtt son tyskerne til stadighet forlangte. Og det har også fore-
konmet ner enn en gang at de tyske op2krevere aldri har vendt
Ln kniv i ry(1,gen har endt deres gangstertilvrelse, Da nazityskerne ble
tvunget til a oppgi Ljst og visse deler av ,est - Finnnark ga cuislings
evakueringssjef, Judas Lie, lappene streng ordre at dc skuldo före sine
reinsdyr ned til fjordene i Troms fylke. Dette var et ledd i nazibanditte-
nes plan on å utrydde alt levende'i de onråaer sce'l de ble o.get ut av.

en under de vanskeligste forhold, truet på livet, förte vare sanor •
allikevel sine reinsdyrflokker lenger inn på Finnmarks - vidda og reddet
derigjennom så å si hele reinsdyrbestanden son teller onlag 30.000 reine
Idag forstår befolkningen i de befriddo onråder betydningen av don helte-
bedrift son våre saner har utfört, For derigjennam kan der nu slaktes
ned onlag 4.000 rein som er kvotaen iår og som vil hjelpe kolossalt på
matsituasjonen nu i de befridde onråder, Vi har alle noe å lmre utav den
bedrift son våre eaner har utfZ3rt. 'Det er nenlig ikke nok med bare å
stillo seg sam oppgave å'skade fienden så neget son tulig og å hindre at
noe faller I hans hender, nen vi nå-ogsåI leraktisk handling viso at vi
er istand til å gjennonWre de opl,gaver son vi har stillet oss ----(endel
ord uUrbare)
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FOLICESENDEREN Fortsatt,

Mvis vi idag stiller spörs.aålet on hvorfor
konmunistene i_ke er representert i hjeeni,frantens ledelse og vår
regjerine, så er det ingen som kan gi et akseptabelt svar. Vi ser da
bort fra de lattetlige påstander om at kommunistene ongåes ned kup-
planer, som ikke er noe annet .en gjentakelsc av quislingenes utslitte
plater og soci ikke har noe ned sannheten å cjdre. Det er helt naturlie;
at faseistene også slår fra see på ldcnpro)agandaens onråder. De for-
sdker på å splitte vårt folk og dvned forlence levetiden en stakket
tid. Hen det er en forbrytelse at dette serveres av personer son sier
å were både ansvarlige og demokratiske. De nå valre klar over at de går
faseisnens ærender mot hjemnefronten og iiker vårt folks lidelser. IdaE
skulde det vel være nödvendicere enn noensinne tidlicere å samle alle
demokratiske kampvillice krefter til kseepen mot fascismen. Når det
gjelder landets komnunister, så fins der ikke en ærlig denekrat son kan
kaste smuss på den, Konnunistene har kjenpet oppofrende og tappert
under hele okkupasjonen oc sanLlen ned landets bvrice patrioter bibract
fienden hårde og fdlbare slag.

ITorges konnunistiske parti har i forhold til
partiets störrelse hatt de störste ofre i kanpen. Hundreder av partiets
nedlenner sitter i fencsel og konsentrasjonsleire og et stort anall
er henrettet av de faseistiske bödler, Over halvparten av Norges
Konnunistiske parzis sentralkom_ite er nyrdet av Gestapo.

Skulde ikke denne uhörte patriotiske kanp-
vilje og disse enorne ofre berittice konnunistene til a innta sin plass
nellon de dvrige demokratiske borgere i Hjemmefrontens ledelse og
landets regjering. Vi nener absolutt ja. Og dette mener hele det
kjempende Norge. Dette donestiske krav, det må snarest innfries.

Ezter hva Stockholm Radio nelder fant der
sted en stdrre bovepnet kanp på Ndrrebrocade i Wbenhavn nu siste tirs-
dag, som varte til langt pa natt. 4-6 gesta)obanditter ble drept. På
den ene siden kjempet crupper av danske patrioter san,len ned det danske
hjelpepoliti og pa den annen side gestapotropper.

Fly fra Allierte hancarskip har rettet et
angre) not to niddelsstore forsyningsskip lancs vår kyst. Det ene skip
ble skutt i brann og det annet antakeli e; kjört på grunn. Våre allierte
hadde ingen tap.

FRA FINNL'AND.

S.R. 22.00, Statsninister Paasikivi besvarte idag i den
finske riksdag spdrsmål fra seklincenes gruppe on i hvilken grad den
finske presidenten i 1941 og andre hdyere ambetsnenn ec befatningshavere
kan ha hatt skyld i krigen i 1939 og 1941. Paasikivi refererte en
uttalelse av f.h.v. president Stålberg. Denne konner til den slutning
skyldie i krigen kan bare den vwwe son gjennon en finsk lov'forbrytersk
Gjerning eller forsön4.1else som kan döneles ved finsk do.nstol, medvirker
til at landet er konnet i krig. Det er ikke heller tillatelig at saken
henlegges til tilfeldige donstoler, da tilfeldice domstoler er uttrykke1
forbudt i Finnlands grunnlov.

Statsminister Paasikivi forklarte at regjeri
gen ned tanke på de russisk finske forbinnelsene er av den wopfatning
at det har vært nödvendig at de personer son de seneste årene har inn-
tatt politisk ledende stillinger eller på en nere frantredende nåte har
innvirket på den politikk son har vært stridende mot landets interesser,
burde dra seg tilbake fra politisk virksonhet. Hvor politiske onveltning
har funnet sted har gjennom historien et ombytte av politiske ledere
vist seg å være nödvendig. Tilslutt ba Paasikivi at regjeringen har be-
sluttet å nedsette en særlig konnite, som nod utgangspunkt i ar 1938
skal foreta en objektiv utgreiing av Finniands utenrikspolitikk i de
siste årene.
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S9R. 22,00,i Den danske motstandsbevegelsens styrk* har
siden nyttår intensifisert sin aktivitet not tYskerne, neddeler Dannarks
Frihetsråd i sitt siste konnunike. LIålèt har vært å vanskeliggjöre alle
militære tyske forflytninger i Dannark, swat i stdrste nulice utstrekninc
hindre den tyske krigsproduksjonen. I Jylland er det gjort taIlrike
resultatrike ancrep mot jernbanene ocvidere er tyske teleprinter og rele-
stasjoner i Arhus blitt fullstendic Uelact. På Sjelland'har danske
styrker bl.a. bdclact den tyske (?)stasjonen ved Vitterö, i IWbenhavn
er sabotasjen not fabrikkene öket betyddlic oc man har i stor utstreknin&
klart å hindre fabrikasjonen av de tyske V - våpen i Dannark.

Gestapo har, etter hva so:1 neddeles til
danske kretser i Stockholm, foretatt en ,Jengde rassiarr for å konne
de illegale orcanisasjonene tillivs, I Seby er flere kjente personer
blitt arres:bert, likesom også i Fredrikshavn. Disse rassiaer antas å
være forårsaket av en angiver ved navn Gunnar Höjnark Pedersen, son
nu er frisk etter å vwre blitt såret av patriotene den lste januar.
I Irhus er det foretatt nance rassiaer oc flere personer er blitt
arrestert, og lördac foretok det tyske politi en större rassia Roskilde.
I 41borg og onkrets har nan på en knapj uke arrestert ca 40 personer.
I Ebbenhavn har tyskerne foretatt en onfattende rassia på Harlsbergs
laboratoriet, santidic som at bevepnede "sondermenn" Wennomsökte
Fredriksbergs Tekniske skole ved (?). 8 elever ble bortfört. I Hilleröd
er santlice funksjonærer ved skattekontoret og folkerecistret arrestert.
På Bornholm har tyskerne arrestert byas politinester og 13 politimenn
son bodde under'jorden.

FR.,`,. SVERIGE.

S9R. 22.00. Den flyktning fra Tyskland son k den seneste
tid er ontalt son konstruktör av. tyske V - våpen, er en 21 åric öster-
rl.ker ved navn Franz Peter. Han flyktet som kjent i son:ier oc kon til
Sverige via •Dannark den 30te juli. Peter ble ivaratatt ved utlendinge-
konnisjonens leir i (?), nen ble etter noen tid bevilcet pernisjon for
i Stockholm pånytt å konferere ned svenske militwwe nyndicheter. Han
hadde på forhånd vært i forbinnelse med svensk militær. Under pernisjonsr
tl.den satte han sec også i forbinnelse ned den russiske lecasjonen oc
fikk et russisk interins(?)pass på hvilket han forlot landet, Son. be-
kjent reiser ikke utreiseforbud for andre enn norske oc danske borcere,

de opplysninger Peter ga, frangår, ifUce sakkyndice beddnnere at han
hadde kunnskaper on de såkalte gjencjeldelsesvåpen. Etter alt adönne
har han vært i köntakt med bl.a. de tyske industrier som franstiller
disse våpen, dskillige av hans opplysninger synes dog å være ner eller
nindre fantastiske.

Ved dagens retterganc i Dagspostaffæren
frangår bldadt annet at den anklagede direktör Kochs har overlatt aksjer
i Dagsposten på tilsammen 35.000 kroner til tre personer son har mottatt
daa uten å ha gitt noe vederlag, Lv disse ble ved rettsforhandlincene
to avhdrt son vitner. Den ene vedgikk at han står som eier av aksjer på
10.000 kroner, Han hadde ikke betalt noe for den og hadde oppfattet seg
selv son mellomnann2 for Koch. Den andre forklarte at han i slutten av
1943 eller i 1943 var blitt oppring av Noch som spurte on han fikk lov
til å skrive. noen aksjer i hans navn. Han ca sitt santykke, men, sa han
det var aldri snakke om antallet av aksjer oc ingen diskusjon om at han'
skulde kjöpe dem. On disse opplysnincer vilde Koch ved rettsforhandlinga
ikke uttale seg. Ved rettsforhandlingene gjorde videre anklaceren
Gjeldende at anklagede Gjernan (?) i löpet av 20 månedor hadde fått
21.000 RM av de tyske nyndighetene. Sakens videre behandling er utsatt
til 21ste febnuan da bare Koch og Laurell.behöver innfinne sec.
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FISIERILILDriGER.

UndersJkelser son er foretatt, forteller
at det ikke er noe å utsette på storsildens fettehalt iår, En kan vel
snarere si trettom. Fiskeriforsöksstasjonen har hatt en rekke prver
og Bergens Tidende bringer idag analysen av de prver som hittil er
foretatt, Det viser seg ved prbvene 131fangstene pa Bulandet den 25de
januar at silden hadde en fettgehalt på 11.4 %.Dagen etter viste
pr3vene fra sanle felt en fettprosent på hele 111.5. Pröver fra feltet

ed Solund viser 124 og fra Svin:jyfeltet neldes on en fettprosent
på 11.6.

23.00. (41)! En kontinuerlig strbn at fullastede fiske-
fart?iYer er i löpet av de siste dbgn kamiet nn fra feltene ved Solund
og Nordre ilygarden. Dlir det meldt til Morgenavisen. Det fortelles om
ytterligere drivgarnfangster på feltet ved Bulandet og Sunnnöre -
strekningen. Sunnmöre - driverne fisket tirsdag oppunder land og fikk
pcne fangster på mellon 25 og 300 hl,med et Gjennomsnitt på 85 hl.
To snurpefansger fra disse farvann hadde störrelse på 800 og 1400 hl.
Ved Bulandet ble det tatt b1.a snågarnfansger på 5-600 hl og ved 53re;a1'eln
var drivgarnsfangstene glimrende, Sildefisket har pågått og pågår i
farvannene ved bygarden ned sjelden jevne fangster. Det fortelles
fangster på 3.000 hl.Det rike innsig av sild har nedfört at det hersker
en feberaktig travelhet vedfsildoljefabrikkene salteriene, röykeriene,
hernetikkfabrikkene og ved anlegg for ferskpakLng og frysing i hele
distriktet fra Nord Hordland til Stadt.

Det cr ikke bare storsilden som forekonner
i rikelige mengder på kyststrekningen 1:bre - Bergen. Det ser ut som om

nnen fisk fölger i sildens kjlvann og forekomstene er store. Sei-
fisket i farvannene ved Sunn ibre ser ut til å slå alle rekorder.
Det meldes on fangster på opptil 2.700 stykker sei, dvs, fullt rom og
dekkslast for båter ned 5-6 nanns besetning son fisker med snåre.
ITålöy - onrådet og ved Bulandet drives et godt hz°1brand og pigghafiske.
Til Hålöy kem en kutter i forrige uke innned 92 stykker - eller 6-7000
kilo. Fra Bremanger blir det meldt at terskefisket er upåklagelig og
båtene er kon,:et til land med fangster,på op)til 800 kilo. Fra åpen båt
med ett snbre neldes det fangstcr pa opptil 300 kilo.

22.00. (38). Storsildfisket fortsetter og rap2oertenc
tyder pa Gode fanggter. Det rike sildeinnsiget koelier etterhvert s3rover.
Den travle tid pa feltet ved Bulandet synes å være forbi. Nordre Uygarden
og Hjeltefjorden dannet nandag tyncdepunktet med bl.a store landsteng

fffigode drivgarnfangster oc rik snurping, På Sunnrsfeltet har det også
ve3rt forholdsvis livlig. En driver kom inn ned 1900 hl. Söndag kveld
og nandag har det vc3rt et smrlic rikt snurpefiske på feltet ved Solund.
Det ble innbrakt en rekke fine fanggter. De fleste drivere hadde full
last. Et par landnöter på 2000 og 4000 hl, ble satt, men de star teanelie
sterkt utsatt. Fra Ållesund hle det neldt for noen dager siden at stor-
silden er drevet kloss bppunder land flere steder langs byene.

INGEN WSINERING - INGEN VIELSE.

22.00.  1,:Kirkedepartementet" har sendt et rundskriv
til biskoppene cn at deres dispensasjonsrett fra vaksinasjonsreglene
er opphevet. FUgelig kan ingen inng b.ekteskap uten at vaksinasjon er
forotatt, elelder Bergens Tidende.

RISIZS T..,LER I DIWIMN.

20,00, "Minister" Riisnes talto idag på et större
hirdstevne i Drammen, (beynnelsen av talen falt bort på grunn av en
teknisk fell).
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Fortsatt.
•

"Ministeren" kom i sin tale inn på situasjenTe
idag og uttalte bl,a.at utfallet av on krig aldri er gitt fn? slutt -
kanpen etr avgjort. Han nevnte flere eksempler fra historien da over-
nakten ol'te var strre enn våre fienders idag og utsiktene var rffirkere.
Bvilken motstander vålde for bare få måneder siden holdt for mulig at det
germanske svord skulde rekke byas fjorneste kreker. Det skal komne
til å slå alltid hardere inntil  England er i kne. Det farligste er at
"talin og hans horder denne gangen angriper Europa maskert son de
europeiske arbeideres frigjörere. Vi  står  her overfor et av verdhns-
historiens st?irste bedrag, Denne kampen br  ikke av idag eller igår,
Ikke i fZ5rste rekke en kamp nellan ideer, ikke nellom systemer eller•-
sanfunnsreformer, mellon nasjonalsosialisne og konnunisme, nen frst
og frenst en rasenes folkemttenes kanp. En flere tusenårig katep
nellon vest og

Tror noen at norske hirdmenn undervurderer
de fryktelige farer son trUer? Vi bare spenner stålhjemlene fastere
hardere enn noensirree sner vi inn på fienden. Forlengst er den tida
forbi da onsyn kunde tas også til private og porsonlige ve og vel.
Skulder tii 21culder mea de tyske kannerater står hirdens kampklare
rekker. Hirdmannen er også fortsatt "förerens" Dolitiske soldat. Det
er ikke sjelf'.en a hre for tida at det ikkb er stort å utrétte her.
Hven•melder seg vel i rekkene våre? Neivel, ikke nedlöpere, ganle
partipolitikere og'"Samfunnsstbtter", eller andre son söker egen fordel.
Slike har vi aldri 6nsket eller wert tjent ned. Men trass i alt er
kjernen frisk i den norske ungdommen. En eneste slik ungdon er verdt
ner enn ti ganle travere fra partipolitikkens Jarkstukne stall. Det står
til  oss  å vinne han. Den harde og veldige kanpen idag krever alt av oss.
Det avhenger også av hver enkelt kanpfelles innsats idag om vårt folk
Ekal gå under eller leve videre, Mer enn noensinne gjelder det derfor
aldri et ?iyeblikk å spille vår kraft på trass i alt snå spörsnål og
slippe vårt tak på de store linjene. I ubrytelig ka•eratsxap står
"ft3rerens" storntropper hirden og SS klar til den fortsattc kanp.

D.R. 08.15. Yed 19,00_ tiden Jgårkveld oppstod det brann
i et setteri i Vesterbrogade i Kbbenhavn. Hele setteriet ble delagt
mens man klarte å redde trykkeriet; Brannen skyldesebonbeeksplo'sjoner.

Fra Vbjle meldes at alle konmunens skoler
skal  lukke fra og med idag på  grunn av den vanskelige brenSelssituasjonen.
Bare gymnasiastene og realskoleelevene skal,fortsette  undervisningen
og disse elever skal flytte sannen i et felles skolelokale..

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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4hir STORTINGET "GIS" TILBAKE - MEN QUISLING VAR IKKL, TIL STEDE.

19,30 (18) Ved en enkel hbytidlighet i Stortinget idq,cr,
på treårsdagen for utnevnelsen av den Norske Regjering, overgav
regierungspræsident dr, Koch, på vegne av reichskommissar Terboven
Stortingåbygningen til den Norske Regjering ved innenriksdepartement
ets sjef, minister Vasbotten.

En rekke hbytstående representanter fra
parti og stat og fra reichskommissariat var til stede. Sam represen-
tant for Nasjonal Samling mbtte riksorganisasjonssjef minister
Lippestad,

Regierungsprwsident dr. Koch trådte fbrst
fram og holdt en kort tale. På vegne av der reichskommissar har
jeg herved den ære å overlevere StortingSbygningen til den Nasjonale
Norske Regjering, uttalte han bl.a, Bygningen står i dag til den
norske statsrådighet og det norske flagg kan igjen vaie over denne
tradisjonsrike bygning. Fra i dag har reichskommissariat forlatt.
bygningen og på vegne av der reichskommissar vil jeg få lov å takke
for at vi i disse fem årene har fått anledning til a bengtte den.
Når vi idag har overlevert stortingsbygningen til den norske stat,
er det naturlig å kaste et lite tilbakeblikk på de fem år som er
gått siden reichskommissariat flyttet inn. Det kan være naturlig
a stille spbrgsmålet: Har reichskommissariat været nbdvendig for
landet i disse årene? Til dette kan man bare svare med å vise til
det intime samarbeid mellom reichskommissariat og den Nasjonale
regjering. Og man kan se på forholdene her i landet, hvordan de er,
sammenliknet med europeiske stater so er besatt av de allierte.
Reichskommissariatet er dessuten det viktige bindeledd mellom
den Tyske Riksregjering og den Norske Regjering,noe som har overnte
stor betydning. Regierungspræsident dr. Koch kom også inn Då
ministerpresident Quislings arbeid for gjenreisningen av NOrge og
framholdet at utvevnelsen av den Nasjonale regjering for tre ar siden
var det sikreste bevis på at den tyske riksrogjering anerkjente
Nasjonal Samling og dens fbrer Vidkun os at Norge vilde
få denoplass det germanske og europeiske nyordning som det har
krav pa. At dette vil skje, beviser også Tyskland alltid vennlige
holdning overfor Norge. Til slutt t'nsket regivrungspræsident dr.
Koch, minister Vasbotten all lykke i hans arbeid i Stortings-

key 'bygningen og håpet at det het fortsatt vilde bli utfört et frukt-
bart og byggende arbeid,til bedste for det norske folk g for hele
landet,

Minister Vassbotten holdt fblgende tele:
Herr regierungspræsident: Jeg vil på

ministerpresidentens vegne få bringe Dem som der reichskommissars
dertil bemyndigede representant Min hjertiligste takk for tilbake-
leveringen av Stortingsbygningen, for den vennlige måte det er
skjedd pa og for de hjertlige bnsker og hilsoner som den ble
saget av. Jeg vil ved denne anledningen heller ikke unnlate å gi
uttrykk for den store tilfredsstillelse hvorved jeg som normann
mottar tilbakeleveringen av denne gamle, tradisjonsrike, nasjonale
bygning. I nesten 75 ar hadde den Norske Nasjonalforsamling sitt
sete i dette hus. Gode som i tunge tider ble her det norske folks
skjebne avgjort.

( fortsattes)
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TILBi KEL3VEFINGEN AV STORTINGET.

fortsatt)
Her ble engang de stolte ord uttalt: " All makt skal mære semlet
i denne sal". Til tross for de svakheter og mangler som klebet ved
det og den senere utglidning av det demokratisku system sam her
var til huse inntil 9, az,ri1 1940, måtte det dog for enhver nasjonal-
bevisst nordmann föles smertelig at denne bygning symbolet på
det norske folks frihet og selvstendighet. Etter det tidligere
systams svikt og regjeringens flukt ble overlatt til sin egen
skjebne og til en fremmed nakt, Med desto större tilfredshet må det
derfor hilses velkommen at dette nasjonale symbol, takket være fram-
for alt vår förer og ministerpresident Vidkun (;aislings bestrebelser,
nå igjen er stillet den norske stats fri rådighet og at det norske
flagg, som måtte fires fra Stortingsbygningen hin skjebnesvangre
15, april 1940, fra i dag atter skal vaie over dette hus.

En gang vil historien erkjenne og fastslå
som Vidkun quisling helt fra firste byeblikk av at den tyske
verne makt kom hit, ikke som angriper og fiende, men i virk4.1ig
solu venn, for å ivareta sine egene rettsmessige livsinteresser og
derved beskytte også Norge mot fölgene av det lumske engelske nöy-
tralitetsbrudd og krigsspill, Engang vil historien likeledes
erkjenne og anerkjanne at reichskommissar Terboven som den tydke
fuehrers höyeste politiske tillitsmann i Norge under sin funksjonstid
i dette hue ikke var besjelet av fiendtligoinnstilling overfor det
norske folk, men at man tverton la an pa og ærlig streve etter å
sörge også for norges viktigste livdbehov under krigen og å lette
norges vei til en bedre og sikret fraatid i vennskapelig samarbeide
med det tyske rike. erkjenne dette synes så meget mer retferdig
når man betrakter eksemplet på det motsatte som nettopp i denne
tid foregår i de land som er besatt av de europafiandtlige makter.
Under foregivelse av en "befrielse" av sine "forbundne" gjennomföres
i disse land an besettelse som i sin brutale egoisme og destruk-
sjon er uten sidestykke. Kaos, ruin, borgerkrig og hungersnbd
har overalt mnrt de sikre fölger. De nest overbevisende og avslörendo
vitnesbyrd en disSo-uts1=ekkonde forho1d,ble nylig under motoet
" Aaropa klagt an" framlagt på det tyske "Auslandswissenschaftliches"
europeiske möte - som jeg hadde den mre å delta av en representa-.
tiv forsamling av vitenskapamenn og politikere fra så godt som alle
europeiske land. Vitnesbyrd som vil stå seg for historiens dom
S0111 det ikke i lengden.vil lykkes alskens propagandakunster, lögn
og rykter å benekte og bortforklare. Når man betrakter disse kao-
tiske forhold i de såkalte "befridde" land og snlituenlikner dem med
våre hjen1ige1 må man med takknemlighet erkjenne at Norge tross
alt framdeles er et forholdsvis fredelig hjörne med ordnete forhold
i all denne krigens elendighet og nöd rundt om i europa. Og man må
be forsynet fri og bevare oss for slike "forbudnne" og for skåne
vårt folk for:en slik "befrielse". Tross all krigens påkjenninger

1111, og savn ogsa hos oss er det enno ikke slik i vårt land at noen d8r
av sult, det har vi foruten whermacht for en vesentlig del også
reichkommissar Terbovens bestrebelser fra dette hus i samarbeid med
Nasjonal Snmling og vår nasjonale regjering å takke for.

Alt i dag må enhver sannhetssökende og inn-
siktsfull normann erkjenne at ansvaret for den utvikling som förte
til at vårt land ble trukket inn i krigens gru og i an besettelses
foramedlighet, på norsk side helt og holdent hviler på våre tidligere
styremakters feilgrep og på det utlevde demokratiske system som
ikke forsto å fornye seg Selv. Og at dette på noen måte kan leGges
Nasjonal Samlingotil last, hvis f8rer Vidkun quisling tvertom
gjennom en lang arrekke forut frte en utrettelig og konsekvent
kanp for & holde Norge utenfor krigen og for å redde vårt folk for
den kommende komunistiske fare som han forutså.

( fortsettes)
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TILB=LEVERINGEN AV STORTINGET.

(fortsatt)

Det har vist seg at han har fått sbrgelig rett i alle de inntren-,
gende fornaninger som han i disse kampår uten avbrytelse rettet til
det norske folk for norges sak. Engang vil også, det er nitt håp og
min overbevisning, det sanlede norske folk innse at NASONL

som trass i de stbrste vanskligheter ettor 'beste evno
har strevet etter i vennskapelig sanarbeide med okkupasjonsmakten
å ivareta de norske interesser og å gjenopprette de ulykkelige
fblger av tidligere nisgrep- i virkeligheten representerte det norske
folks ENESTE veg til frantidig egenfolkelig liv og selvstendighet.

Reichskonnissar Terbovens fortjenester ved
stadig å franioldo dette overfor det norske folk og ved å stötte
Uasjonal Sanling og dannelsen av den nye Nasjonale regjering- jeg
tenker her på de historiske begivenheter den 25. september 1940,
1, februar 1942 - er gjentatte ganger ned takknemlighet framholdt
av vår fbrer og ministerpresident og bbr fra norsk side haller ikke
ved denne anledning glemmes. Når det norske flagg i dag etter
nesten fen års forlbp atter går til tops over denne bygnifig, som
franfornoen var symbolet på det norske folks sclvstendise eget-
folkelige liv, vil vi gi oss selv det lbfte at vi vil ta imrdom
av det tidligere systems feil os at det som hender i framtiden
under den nye nasjonale lodelse skal forhandles og avgjbres av hva
der tjener til å frenne det hele folks bedte.

Det vil INNAD bety at vi må bygge opp et
et nasjonalsosialistisk folkesanfunn etter nasjonalsamlingens
rettliglinjer, svarende til tidens krav og folkets tarv.

UTLD må vi sikre norges plass i det nye
Eueppa og sammen ned Tyskland gå inn for en EUROPLISK NYORDNI:G
sem kan sanle og forene europas folk og samtidig sikre deres egen-
folkeligo liv,

Nettopp i disse skjebnetungo dager da de
bolsjevikiske masser i bsten truer med å rendo Europa over ende og
de -.merikanske spekkhuggere sentidig faller Isuropa i ryggen
hvor det går om europas mmre eller ikke skulle det synes

innlysende for enhver at norges ve og vel cr ulbseligknyttet til
tysklands seier, at Tyskland or ouropas og derned ogsa norges
ENESTL håp og redning.

Europas ening og oppslutning om Tyskland-
europas redningsmann det er tidens UOUGJENGELIGE krav til de

europeiske folk, hvis vi ikke all6 skål ga-til gruhde,_Eutopeisk
fellesnytto ;:få gå foran 'nasjonnI egennytte. Det splittende Buropa
må derfor under tysklands ledelse forenes i en fornuftig og fast
forbundsordning som bygger på de nasjonale stater .pg sikrer deres
egenfolkelige liv. Innenfor ranuen8.1/ en slik europeisk nyordning.
ma igjen de germanske folk finne seg samen i et eget STORGERWSK
interessefellesskap som på samme tid kan være såvel et forbilde
for sanarbeidet med de andre europeiske land som et fast grunnlag
og en sikker garanti for virkeliggjbrelsen av det alninnelige
europeiske fellesskap.

(fortsettes)
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TILW. KELEVERINGEN AV STORTINGET.

(fortsatt)

Nbdveadigheten av en slik Gernansk- europeisk
nyordning her hos ods ikke noen fremholdt ner inntrengende og
klarere enn ministerpresident Vidkun guisling son bl.a. har uttalt:

Afbre Norge inn i et germansk statsforbund på den plass son det
tilkommer i Jitiropa og dermed skape den eneste mulige sikkerhet for
en stor framtid for det norske folk, i det ser jeg nin historiske
oppgave. På dens virkeliggjbrelse tror jeg og for nitt folks 1:1.v
og framtid kjepper jeg. Det er min faste ove•bevisning at mitt
livsverk, son altid har vært å tjene mitt folk, her vil finne sin
fullbyrdelse." For oss hans medarbeidere, er det en hjertesak å
få arbeide for dette s  a sette alt inn for dette. Vi vil gå denno
veg i den stolte overbevisning at vi derved er i overenstennelse
med det beste i oss selv og med våre störste dik-Gerhbvdingers
klarsyn. Og vi vil gå denne veg i fast tillit til der fuehrer som
har erklært at det er hans uforanderlige vilje å la et nasjonalll
og sostalististisk Norge oppstå i frihet og selvstendighet når denne
skjebnekappen er fört til en seirrik slutt et Norge son til et
europeisk fellesskaps höyere plan bare avgir de funksjofier som til -
alle tider er ubetinget nbdvendig for europas sikkerhet, ford&
alene dette fellesskap kan og vil være en avgjbrende bærer av og
garanti fornne sikkerhet". I denne ånd besvarer jeg, herr regier-.
ungsprmsident, på det hjertligste Deres hilsener og ber Dem ogsa på
v,?gne av ministerpresidenten a overbringe reichskommissar Terboven
savel som det stortyske rikes fuehrer vare beste hilsener og bnsker
for vår felles gernanske sak.

Den enkle og hbytidningsfulle hbytidrhet
var derned slutt, Ved swame tid foregikk en enkel hbytidghet
i. Foyren i Stortinget, der norske vaktnannsakper avlbste tyske,
To vaktavdelinger, en norsk og en tysk, hadde tatt oppstilling på
begge- sider av trappeoppgangen. Den tyske vaktsjefen trådte fbrst
fram og holdt en kort tale. Han overga deretter vaktholdet av
bygningen til den fiorske vaktavdeling. Umiddelbart etter foregikk
vektskifte rundt bygningen.

AVISENE MINNES.1. FEBRUAR •

O.R. 12.00 Osloavisene minnes i dag den nilepel i Norges
historie som 1. februar betegner. Morgenposten skriver at enhver
ærlig og rettenkende nordmenn fbr eller seinere nå se sannheten i bynel
bynene og slutte segUl den riktige leir. Disse fen krigsårene
har litt etter litt åpnet bynene pa de fleste nordnenn og det nå-
værende riksstyre respekteres av de aller fleste for dets ærlige
vilje til folkets og landets beste.

Nationen skriver at"stillingen i dag visst-
nok ikke er lys, vi må innrbDrp at det er mbrke utsikter, Men
tross alt vil den tyske soldat vinne igjennom. Og vi vil derfor
også i dag fornye vårt lbfte on å stå fast på heinefrönten. Når
vapnen en dag forstunner og vi har gjort vårt ifinsats, da har vi
fortjent friheten med Vidkun QUisling i brodden, skulder til
skylder med våre tyske rasefrender ute i Europa."
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BOMBEATTENTAT MOT STORTINGET.

S.R. 19.00 Stortinget i Oslo Utsattes torsdag far
et bombeattentat. En bombe ble kastet fra Akersgaten mot byg-
ningens bakside, sannsynligvis fra en forbipasserende bil.
NIndre skader voldtes i lokalene, sier et Oslotelegram, men
ingen mennesker kom til skade.

Noen timer tidligere hadde en seremon.
funnet sted i Stortingsbygningen, som etter Hitlers okkupasjon
av Norge har vært brukt av tyskerne, hvorved StortingOt nå ble
overlevert til quislingregjeringen. Det meldes videre at både
de tyske og de norske representanter hadde forlatt bygningen
da bomben eksploderte,

TYSK OLJELAGER SABOTEIkES'MEN BARE NORSK NÆRINGSLIV RAMMES I

21.00 . Ved en sabotasjehandling den 23. januar
mot et oljelager i SchwenSens gate ble et fire-etasjers hus dder
lagt, hvorved to nordmenn, Ragnar Thorleif Hagberg og Thorleif
Marthinsen ble drept. 19 personer ble alvorlig skadet. Ti av
dem måtte innlegges på sykehus.

Attentatet rammet i fbrste rekke norske
bedriftsinteresser og bare i liten grad militære. (
14 for rr:Jr.,'

ARBIENSGATE 4 SPRENGT I LUFTEN.

21.00 Den 27. januar sprengte terrorister den
fire-ethsjers gård Arbiensgate 4, som raste sammen, likesom
nærliggende hus ble sterkt sakdd.

Den 53-årige enkeftu Inanda Hansen ble
funnet som lik i ruinene Tre pe soner ble sterkt skadet.

Attentatet som åpenbart var rettet mot
en norsk mpdarbeider ved et tysk tjenestested, mislyktes, mon
flere familier mistet sitt husvære og bare ved et tilfelle
ble ikkp flere drept eller skadet. G;rdens sytti-årige bestyrer
bie alvorlig skadet.

dYENVITNET SOM SOV MED KLÆRNE PÅ - FOR ALLE EVENTUALITETERS SKYLD.

23.00. (39) Arbiensgate 4, der det som kjent lör-
dag inntraff en voldsom eksplosjon, or en alminnelig leiegård.
Lager eller annet av militær betydning fantes ikke i hele byg-
ningen, noe.leieboerne kan beVitne. I tredje etasje av bygningen
bodde en norsk frontkjemper sammen med sin kone. Det var trolig
ham sabotörene var ute etter. Og for å ta knekken på ham, sprenger
de et helt hus i luften •Mange små, kosolige heimer ble med
ett forvandlet til en rulnhop norske kvinner ag menn ble begravd
under bjelker og murpuss som styrtet ned. Mange ble alvorlig

(fortsettes)
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SPRENGNINGEN AV ARBIENSGATE 4. fortsatt)

skadet. En eldre dame, som hele sitt liv har arbeidet og slittog aldri gjort noe galt, ellerminst mot sabotdrene, ble dreptpa stedet. Liket ble gravd fram flore timer etter eksplosjonen.det var et grusomt syn. Hun var fryktelig tilredt og holt uigjen-kjennelig. FluInanda Hansen var hennes navn. Har kanskje noenhbrt hun var nazist eller angiver? Nei. Frontkjemperen, som deangivolig var ute etter, slapp fra dot som ved ot under Flereav de sårede ligger nå på sykehuset

På Ullevs annen avdeling ligger en avdem, Alexander Amundsen, Han forteller at han bodde i fjerdeetasje i Arbiensgate 4 sammen med sin kone. Da eksplosjoneninntraff klolken 07,40, lå de begge i sengen. Han,husker ikke,stort annet enn at det smalt noe aldeles forferdelig, og luft-trykket holdt på å kvele ham. Han ble slynget ut av sengen inattdyet og et godt stykke bort på golvet. Store planker ogannet treverk falt ned over ham, og han ble borte ot Byeblikk.
,Han merket imidlertid at han raste ned i stor fart og trodde hanssiste time var kommet. Han ble helt begravd av det nedraste tak,bjelker ag rgger. Hvor hans kone var, visste hnn ikke. Da hanhadde ligget der en stund, hörte han folk som gravde seg veg gjen-nom ruinene, og snart ble han funnet'av redningsmannskapenefradet sivile luftvern. Han var da meget alvorlig såret og blehast sendt til Legevakten, hvorm han fikk den fdrste behand-ling. Derfra ble han sendt til Ullevål sykehus, hvor han frem-deles ligger. Tilstanden var an tid meget alvor1ig, men haner no på bedringens veg. Amundsen har ikke lyst til å frankallede forferdelige minnene i gjen, og det er selvsagt ikko megethan vil fortelle.

En av de få leieboerne i Arbiensgate 4som kom fra eksplosjonen uten nevneverdige skador, var frdkenAlfhild Petterson som bodde i gårdens bakbygning, Frdken Petter-sen er sydame av profesjon. Det ur andre gangen hun misterheimen sin. FUrste gangen var i september 1942 da hele husetble så sterkt skadd etter det alliette luftangrep. Siden donganghar frUken Pettersen alltid ligget med klærne på om natten, noehun også gjorde natt til lördag. Hun forteller at hun var våkenved seks-tiden om morgenen. Alt var da helt stille i huset. Hunsovnet litt av i gjen, men ble brutalt revet opp av sUvnen daeksplosjonen inntraff . Det var et helt overveldende brak, og detkraftige lufttrykket gjorde heune helt dr. Hun ventet hele tidenat taket skulle falle ned over henne, men hun var imidlertidholdig. Vinduer og dUrer ble blåst inn, bildene ramlot ned fraveggene der det ble slått store sprekker, men taket holdt. Dahun var kommet seg igjen etter det fdrute sjokket, hoppet hunut av sengen, fikk på seg skoone og 1Up ut i gården. Bygningenvar da rast helt sa=n, og hun hUrte skrik om hjelp.

Når en kommer inn på hensikten medsabotasjehandlingen, ryster frdken Pettersen på hodet og siorat det er helt ufattelig. Hun, og alle andre i huset, vet atdet ikke finnes noe av militær betydning i huset, der dot barebodde norske familier.
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SABOTASJEN GIR QUISLINGENE SURE.OPPST01.

23.00. (42)
Det cr sGrgelig å konstatere at sabotn-

handlingene i den scincre tid har tiltatt. Norske bedrifter.
norske leiegårder, norske heimer legges i grus. Norske bnru,
kvinner og menn blir drept ved eksplosjoner. Og hva er hensikten ?

At en krig ikke kan vinnes ved sabotasje
turde være innlysende for de fleste. Og at de betydelige tyske
lagre her i lnndet kan tilintetgjGres pA denne måten er helt
utenkelig. Dertil er de alt for godt sikret. Det enesto sabo-
tGrene oppnår i virkeligheten er drepe tellrikelandsmenn, å
ddelegge norsko verksbeder og bedrifter og dermed å vanskelig-
gjGre forsyningssituasjonen or hele dot norske folk. Når verk-
steder og bedrifter springer i lufta tilintetgjGres ikke bare
store deler av vår nasjonalformue, viktige lee.d i samfunnshus-
holdningen blir også satt ut av spill og forholdono for befolk-
ningen blir stadig vanskeligere.

Det er betegnende det som skjedde i Arbiensgate4
sist lUrdag. For 3, gjGre det av med en enkelt mann som arbeidet
på et tysk tjenestested ble et helt beboelseshus sprengt i lufta,
en eldre sydame drcpt og mange monnesker alvor1ig såret, og norske
hjem lagt i grus. Og vedkommende som sabotGrenevar ute etter
slapp uskadt fra det hele I

Og i Schwensens gate? For å ddelegge
noun hundre lite olje ble tallrike arbeiderheimer fullstendig
tilintetgjort og to mennesker drept. Kan nocn irirke1ig mene at
detisabotUrene her har opprudd, stir i noc forhoId ti 1 de ofre
den norske sivilbefolkning har måttet lide?

Utvilsomt er det engelskmennene, ameri-
kanerne eller sovjetrusserne som her trekker i trådene. Hvor
kynisk man i motstandsleiren sor på det hele framgår bl.n. av
en melding i Schenectady-kringkasteren som i sin norske sending
den 29 januar klokken 1800 kunne meddele at den underjordiske
avisen "Vart land" skriver fdlgende: Mange tviler på om denne
sabotasjen ldnner scg. Frankrikes hurtige befrielse skyldes
imidlertid tildels hjelpen fra de franske heimefrontkjempere
som ddela trafikkforbindelsene. Sabotasjehandlingene redder oss
fra bokbeangrepene og det kan ikke unnges at menneskeliv går
tapt." Så kalt kan man altså leelkulere med menneskeskjebner.

denne sammenhang kg.n det også were
verd nevne nt J,ondon-kringkasteren i sinl danske sending
den 28. januar klokken 18.15 kunne fortelle at: Nordmenn aom er
utdannet i.Skottland i stedig stdrre utstrokning tar del i opera-
sjonene i Norgek De er utdannet som fallskjermsoldeter og sabo-
tLrer og bringer med seg store forrad av sabotasjemateriell.
En av deres viktigste oppgavor er å Gdelegge jernbanesambandet
mellom 8dr- og Nord-Norge, het det i meldingen.

Engelskmennene vil altså ikke gjGre
seg upopulære ved å bombe i Norge, istedet sender de sine sabo-
tasjeagenter til landet. Om et par nordmenn mer eller mindre
går i lufta spiller mindra rolle. Ja, man rekner til og med på
forhånd med at menneskeliv skal gå tapt. Og når "Vårt Land" hen-
viser til Frnakrike må det være tillatt å minne om at dette
lands Gkonomi er fullstendig ruinert. Den crigelske avisen "Ob-
server" kunne for kort tid siden fortelle at forsyningene som
skulle komme F-a:krike til gode, ikke kunne komme fram fordi

(fortsettes) •11
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SABOTASJEN.

transportvegene og bruene var ddelagt. Hvilket skyldtes fransk-
- mennene sely.

For engelskmennene er det bare en fordel
at den norske nasjonalformue og det norske bedriftsliv blir
ddelagt. De behöver seinere ikke afrykte for kokurrenter her
i landet. Og hvis de skulle seire behöver de ikke å levere
råstoffer til den norske industri. Ved sin sabotasje legger de
et grunnlag for det reneste anarki og dermed for Sovjet-Norge.
Om den ene sabotdr arbeider for England og den andre for bolsje-
vikene er av mindre betydning. Begge er med på å Udelegge verdier
som er uerstattelige for vårt land og gjör ditt beste for at
Norge skal bli en ruinhaug.

ATTER EN SVENSK BÅT ANGREPET,

S.R. 19.00 Gotlandsdamperen Gyte ble torddag etter-
middag utsatt for et torpedoanfall 20 distonseminutter syd-sydost
Lamdsort på sin veg til Stockholm, melder forsvarsstaben.
Fartyet ble ikke truffet av torpedoen.

Gyte, som befant seg i selskap med
damperen Visby,b],p eskortert av minesyeiperne Landsort og Arnholma
Sa mtligc var ved 17.00-tiden torsdag kommet inn i havn.
Kaptein på minesveiperen Landsort, forteller at Visby
og Gyte befant seg omtrent 20 distanseminutter sy -sydost for
Landsort by, da man ombord på Gyte klokken 1305 oppdaget en
torpedo som kom fra nordost mot fartUyet. Gyte signalerte og
anga torpedoens retning og forandret kurs. Landsort gikk til
det oppgitt sted og slapp ut dypvannsbomber. Da man ikke kunne
se noe resultat og intet mer ble observert, tde kursen satt mot
land.

S.R. 22.00 Det meddeles viddre atdamperen Visby
gikk omtrent 700 meter fra Gyte og det er derfor vanskelig for
de ombordværende å gi noen detaljer om angrepet. P1 Visby aktok
man ved nagrepet alle rielvendige forsiktighetsregler, passasjerene
tok på seg livbelter, livbåtene ble bemannet og gjort ferdig. Da
det.var _r.fare for at flere torpedoer skulle avskytes, ble de
ombordværende beordret ombord i livbåtene. Det ble i den
forholdsvis hdye sjö forholdsvis vanskelig sette ut båtenel,
men det foregikk uten uhell, likeledes ble ingen skadet da båtene
ble firt ombord i gjen. Både Landsort og Arnholma sette kurs
mot undervannsbåten og slapp dypvannsbomber. Resultatet av denne
motforholdsregel er ukjent.

Båttrafikken til Nynttshamn blir innstil-
let imorgen, opplyser Gotiandsbolaget. Sannsynligvis blir tra-
fikken også innstillet den påfOlgende dag. Posten til og fra
Gottland vil fra og med imorgen bli transportert med fly.
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ET GODT ST=E P. VEG.

18;00 (17) Etter det NTB erfarer er sArgsmålet om
kollektiv ulykkestrygd for sautlige crbeidere i Norge for tiden
brennepunktet oe en er allerede kommet et godt stykke på veg.

Ved henvendelse til landsorganisasjonen
blir det opplyst at den fullstendige gjennomf6ring av ulykkestrygd
kan  sies a vw.re et faktum ak ikke alt for lang tid, Spörgsmålet
er overlatt hvert enkelt forbunn som har foretatt det nMvendige
forberedende arbeid og trygden er allerede innfört i en rekke
forbund.

Det gjelder Nwrings- Og Nytelsesmiddel.-
arbeiderforbundet, Bygningsarbeiderforbundet, Skog- og Landarbeider-
forbundet, J'ern- og metallarbeiderforbundet og Treindustriarbeider-
forbundet,

NTB har hatt en sautalse med torbundslederen
i Bygningsarbeiderforbundet som uttaler at den kolektive ulykkes-
trygden for samtlige arbeidere i Norge er et av de störstesesiale
tiltak som er gjort. Hver eneste arbeider sam nå blir fagorganisert
er automatisk trygdet når han 'går inn i organisasjonen. Trygden
gjelder altså med en gang.

Vidre gjelder trygden ikke bare for den tiden
arbeiderne oppholder seg på arbeidsstedet ,men også ifritiden.

Erstatningen varierer i de forskjellige
forbund. Utbetalingene kan variere fra 900 til 6.000 kroner.

I samband med dette kan jeg fortelle at
vårt forbund i. 1944 utbetalte ialt 175.000 kroner i ulykkestrygd,
ved dödsfalå får de etterlatte 3000 kroner av vår trygd. Premien
varierer også i forskjellige forbubd. Men den er I hvert fall ikke
avskrekkende og arbeide'rne skulle ikke ha noonnvansker med å gxeie
den.

STAWINGER.

20,30 (24) Natt til igår römte tre fanger fra Opstad.
De varbes4jeftiget med-vegarbeid i..;Lrda1 i Ryfylke eg-var allesatm-
men dreVene innbruddstyvet. Deres navne'er_Ragndr Pedersen, 'fddt _
1919-Xedrikstad, Henry Lnda1, födt 1913 i Tine Og Peder Pederser
Stenbro Berg, födt på Moduml. 1893. Da de-röMtevar de ifört an-
staltens vidjakker,

11h9

_STAWGER.,
.....

20,30 (25) Satvanger kriminalpolitis statistikk for
viser at forbrytelsenes antal er gåt ned over hele linjen i
ld itl 1943.-1 alt ble det-annholdt-1908 forbrytelaer mot.
1943, Statistikken viser også en höi oppklaringsprosent,

idet. 51 1/2 % av innbruddstyveriene er oppklart og 50 5 av sykkel-
''.,.tyveriene. •

DRUKU4INGSULT.LUCE.

10,30 (6) Vbd 20,00 tidenonddag kveld gikk en mann
uttor kdnten av murbryggen i Bergen og druknet,Mannen var fra
Stne og ble 55 år gammel,
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LIKNINGSSaFEN BEKLAGER SEG OVER SYNKENDE aCATTEMRAL.

11,30. (9) Likningssjefen i Oslo, Ragnvald Olafsen,
forteller i en samtale med Aftenposten at man venter å få inn over
150,000 selvangivelser i år. Det viser seg erfaringsmessig at
fler og'fler vil benytte seg av adgangan til å sande inn selvan
glvelse, selv om de tjener under det belöp soM er fastsatt.
"Men jeg synes skattemoralen synker år for år," sier han. "AMQ
samfunnslag, uten unntak, er representert 1 de mange etter1iknin,
saker, som forelegges hvert år for ordföreren og "finansdeparte
mantet"til avgjörelse, og de etterliknedo skatter utgjör store
belöp."

"Har den nye akjerpede lov av 7. desember
1944 om spesifikasjon av gjbld m.v. virket allerede?"

" Ja, det or slkkert, Jeg har et 1evende
inntrykk av at swrdeles mange skattytere har'lidt av dårlig
samvittighet nettopp på grunn av denna logen. Likningsrådet
har besluttet å behandle allke akattytere individuelt og det
blir ikke tale om utelukkonde etterlikning med enkel akatti.
alle tilfeller."

ONBs INEEKS FOR OSLD BORS 31, JANUAR:

Bankaksjer 174,05 (uforandret)
Industr1aksjer 193,00 (pluss 0,40)
Skipsaksjer 128.00
Hva1aksjDr 201,75.

ARENDA1 BRYGWI BRENNER.

10,30. (7) Ved seks-tiden toffrsdag morgen bröt dot
ut brann i Arendal Bryggeris kontorbygning Og stall. I stall-
bygningen var det bl.a. lagret en mangde htSy, og dette ga
sagt ilden god nwring. I löpet av et par timar var de to
bygningene totalt bdelagt,

Bryggeriet hadde fire hester på stallen,
man av dem ble bare en reddet.

Det ble seinere meldt'at de brente
kontor- og stallbygninger var assurert for 55,000 og de tte
hestene for 12,000 kroner, , Skaden 1)å bygningen er total,
man vil ikke forårsake noen stans på bryggeriets drift,

-DET ER 1KKE LETT Å FÅ RIFLER SELV IEEL FOR Å SKYTE FIRBWTE VARG.
len 1 ••

10,30, (8)
Etter det NTBs korrespondent får opplyst

så herjer vargen 1 Trondheimsdistriktet, Mange 1hjelrevne
sauer er blitt funnet. Man går ut fra at det er fem-seks varger
83M er på ferde. Lensmannan opi4ystr at han har fått flere
söknader om bwretillatelse for vapen for vargjegere, nwn ingen
av söknadene er hittil blitt innvilget,
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TYSK SKIPSFART MÅ LAMMIS

nNorges Frihatn
Nervösiteten hos tyskerne kommer i disse

dager til uttrykk på mange måter. Den siste fölge av deres
sitet er forordningen om opprettelse av'sperresoner, ikke bare
langs kysten, men også langs kaiområder og i nærheten av tyske
skip. De allerede tidligere meget innskrenkede rettigheter for
våre-fiskere tilå drive sitt yrkeopå alle have for å bidta sitt
til å livberge befolkningen, er na helt avkappet. Ja, til og med
rundt hvett eneste kaianlegg og hvert eneste skip er det blitt
påbudt en såkalt nforbudt sonen på 150 meter.

Men, hva er da grunnen til slike drast4.s-
ke forholdsregler fra tyskernes side? Jo, fremforalt vil tysker-
ne derigjennom forsöke å redde sin meget medtatte skipstonnasje
og sine havneanlegg fra våre aktive kampgruppers metodiske öde-
leggelser. Saken er nemlig den at våre alliertes og våre egne
sjö- og  luftstridskrefters metodiske jakt etter tyskernes pirat-
skuter langs vår kyst, er blitt fulgt av en stadig aktivere kamp-
innsats fra våre patrioters side i landet selv. Bare i  löpet
av de:  siste uker har en rekke tyske skip blitt sprengt i luften
langs vår kyst i de forskjellige havnebyer eller blitt skadet på
annen måte. Smrlig 1,0slofjorden er tyskerne blitt tilfbyet
hårde slag på denne måte.  Dertil kommer de skader som er blitt
tilfdyet kaier og havneanlegg overalt i landet. Tyskerne har
a llerede i lengere tid forsbkt å gardere seg mot  dette ved  å
utkommandere vare landsmenn som vaktmannskaper og ellers også
på annen måte. ,Aten. til tross for detteharvare aktive kampgrupper
a lltid funnet veier_og midler til å ödelegge tyskernes krigs-
viktige bedrifter. Og dette kOmmer også til å bli tilfellet
etter de har lagt en sikringssone om skip og havneanlegg. Med
list, mot og djervhet vil ödeleggelsesarbeidetmot den tyske
skipsfart bli fortsatt og da særlig med havnearbeiderne og sjö-
mennenes samnen med de patriotersom bli tvangsutskrevet til å
utföre vakttjeneste som foregangsmenn i kampen for  å lamme den
tyske skipsfart.

Tyskernes siste forholdsregel viser at
vi er på  god vei til å nå dette mål. Nå gjelder det bare om
at vi med forenede krefter gjör vårt beste for å fullføre den
oppgave som vi har stillet oss.

TO  DIVISJONER OM MÅNEDEN EVAMERS FRA NORGE.

rges Frihoto -
- Tyskerne gjör seg store enstrengelser

for a  fd,re tropper og krigsmateriell fra vårt land og til  trontene.
Fra Osid,Moss ogPredrikstad går det hver uke mellom ni ogmtolv
transportbåtermoden samlet tonnasje av omlag 50,000 bruttoregis-
tertonn, til Tyskland4Båteno er lastet med våpens ammunisjon,
franater, biler,bostot  Wdennsi-"AtOblor det

tyskerfil~to tOdiidtijrnier•tsi thåned,13ntravårt  land.
Det er natUrligvio ikko tnegètten Ll±keve1 nerErennnek.

, ,
10114  Ikko ty..skernohtit klart  4.före

tleto trOPPot OåOkyldeø det matigiOndO.SkipStonnasje tiran-
sporton, Pot å vamOkeliggjdro trskegnee stil/Ing ånnåmire på
dette område, har våre patrioter pålihrtlanditgjellnoMtert er;
masse vellykte aksjoner tot  den  tySke trantiportflito4' Sålodes
ble, som tidligere meldt, transportskipene Donall og Bolandseok
forleden utsatt for et vellykket angrep. Den 15. januar kom.

(fortsttes)
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TO DIVISJONER OM 3ÅNEDEN(fortsatt)

disse båtene for å haate nye transporter av tropper og krigsmater-iell. Donau er forövrig både kjent og beryktet i vrt land daden ble benyttet til å transportere våre fangne patrioter til detyske konsentrasjonsleire. Allerede den 16. januar var beggebåter lastot med biler, krigsmateriell, hester, granater og omlag1500 soldater hver. Klokken 13.00 den 16. januar forlot bateneOslo med den for tyskerne så verdifulle last, men allerede idetDonau passerte Drdbak oppsto,", det flere voldsomme eksplosjonerenbord og båten beg27te a synke med det samme. Det lyktestyskerne å redde de flesta hester og soldater, men alt krigs-materiell gikk nedom og hjem. Også i den andre transporten,Rolandseek, oppsto det flere voldsomme eksplosjoner og skipetble meget skadet, samtidig som flere hester og soldater ble drep-6og en masse krigsmateriell ble ödelagt. Av de tyskere som varutkommandert som vaktmannskap av disse båter, har Gestapo nåarrestert 150 tyske soldater og hele det tyske vaktmannskap erutvekslet med  SS  tropper p4 alle steder på bstlandet. Samtidigmed de-k.,te er  det foretatt massearrestasjoner blandt arbeiderne,,somarboider på bryggene i 1-irheten av det sted hv.or trnasport-båtene lå.

Aksjonen mot åe tyske transportbåtermå sies å være meget vellykket og tjener våre patrioter på dst-landet til ster og uvurderlig ære. Våre patrioter sikret ikkebare at to transporter ble forhindret og meget krigsmateriell,soldater og hester ödelagt, men de oppnadde også, hva som ikke 'er minst viktig, at tyskerne har begyntå arrestere sine egnetropper, og dertil ma erstatte dem når det gjelder vakttjenestepå andre steder på bstlandet med de mere sikre SS-tropper ( Merk:uttalt "æsehetropper"). Derfor må kampen på dette område fort- -settes og forsterkes.

EN I.JEMMEFRONTLEDER ER PRATSOM.

"Norges Frihet"
Vi kom forleden i forbindelse med enleder for hjemmefronten i et ganske stort distrikt i vårtDe beretninger han ga om kampen i sitt område varmeget interessante og bör også komme til andres kunnskaper hvor-for vi skal bringe enkelte utdrag av dem 'her.

" I mitt område, som er meget stort,har vi organisert hele frihetsbevegelsen helt fra grunnen av",forteller vedkommende ledende patriot. Selv i don minstebygd or det patriotiske grupper som har sine bestemte oppgaverdag. Noen driver som partisaner i större og mindre grupper,andre ordner med sabotasje av bedriftene, noen tar seg av bensin-olje ogkncttvedlagre og andre igjen rydder opp blandt de mestblodige nazister quislinger. Slik er det tegnet opp en rekkehemmelige organisasjoner i by og bygd i mitt distrikt, somarbeider134hver sitt område, men for det samme mål nemligå befri vart land så snart som overhodet mylig.

DiSse,lokale hemmelige organisasjonerer så forbundet med hele områdets ledelse„ som jeg er en avlederne av. Alt dette er naturligvis organisert under hensyn:-taken til sikkerheten og det er meget få av det omfattendeapparat som i det hele tatt kjenner til hverandre pg slik skal'det naturligjds skal det også være.

(fortsettes)
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HjEMMEFRONTLEDERENS BERETNING (Fortsatt)

Videre har  vi  kartlagt alle bensinbe-holdninger, bensinstasjoner, olje- og knottvedlagre, fabrtkker,
bedrifter, depoter og kaserner. Samtidig har vi samlet grundige
opplysninger om arbeidsstyrkene ved bedriftene, vaktforboldetnar de tyske transporter passerer og hvor de passerer osv. oPP-lysninger som bar stor betydnin§ for kampen. Når så alt dette
er brakt i orden, slår vi til nlr vi finner det mest formåls-tjenlig. Og det kan jeg si degw, slutter vår hjemmefrontmann,
det er ikke lite vi har fått utfört i mitt distrikt alene. 'Det

kan jeg forsikre deg - men det kan det berottes oM en annen gang.Ja, slik kjemper vi hva med deren? slutter vår patriot sin
beretning.'

TYSKE SORGER I NORGE.DISKUTERES.

"Norges Frihetn
Stockholm Radio melder at det har værtholdt en konferanse av de tyske myndigheter i vårt land. På

konferansen ble det framhevet t det hersker stor uro blant
tyskerne i Norge. Medlemmer av Terbovens Rikskommissariat inn-
rbmmet at alle tyske industriplaner i Norge hadde 4.idd skipbrudd.Det stare tyske konsern, Nordag, er omtrent helt gatt i sta og
organisasjonen Todts store byggeplaner kunne ikke gjennomföres
av mangel på byggenateriell.

UNIVERS1TETSBIBLIOTEKET EVAKUERER SEG.

21.00
SoM kjent har en rekke av våre storekulturinstitusjoner i den seinere tid evakuert sine samlinger

på grunn av bombefaren, og uerstattelige verdier er på denne
måten bevart for etterslekten.

I disse dager har også Universitets-biblioteket avsluttet sine gigantiske arbeider for å bringe si4r1ig
verdifull og sjelden litteratur i sikkerhet, og etter det NTB
får opplyst er det ikke mindre enn 230,000 bind som evakueres. Deter selvsagt i ftirste'rekke sjeldne og kostbare böker som er
evakuert. Ved siden av avisdubletter og tidsskriftserier, er
mesteparten av bibliotekets samlinger av norsk litteratur såledesbrakt bort og en mengde verker av absolutt vitenskapelig betydning
er forell5pig fjernet fra samlingene. De 230,000 bindene som
er evakuert utgjör imidlertid ikke mer enn en femtedel av
Universitetsbibliotekets samlinger, og framleis huser bygningen
uerstattelige verdier.
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SABOTASJEN MOT TYSK OLJELAGER No. 2

S.R. 22.00 Den 23. januar ble det utfUrt en sabcb-
tasjehandling mot et tysk smUreoljelager ilShellbygningen i
Schwensens gate 3 i Oslo. Etter to kraftige eksplosjoner, bröt
det ut en voldsom brann hvilket innen fem minutter hadde spredd
seg til tilstUtende hus. Endel av et annet hus styrtet sammen.
Tre eller fire monnesker ble dret, deriblant lagurformannen
Marthinsen, en arbeider og en sjaffUr, flere personer ble skadet.
Omkring 200 tonn smUreolje ble flammenes rov.

Det påstas at sabotUrene kom i bil,
forkledt som tyske offiserer. Umiddelbart fCr sabotasjen ble
det slått falsk brannalarm fra et annet sted og brannv
rykket ut med stor styrke.

ET ORD FOR DAGEN.

O.R. 19.00 Nyhetsbulletinen klokken 19.00 ble inn-
ledet med.fUgende uten at noen forklaring om sitatets opp-
rinnelse kunne hUre5 "Verdenskommunismen er verdensjödedom-



mens hevn oved Tyskland, likesom bo1sjevismqn var jUdenes hevn
over det anti-semitiske Russland. Gjennom en ny verdenskrig
som jUdene sikter til, vil de ytterligere pefeste sin verdens-
makt. VI ER TVUNGET TIL A INNSTILLE OSS PA AT NORGE BLIR KRIGS-
SKUEPLASS.

HJELPEARBEIDET ETTER RAMSÖYKATASTROFEN-ENDT ETTER-15 ÅR.

21.30. (37) I disse dagene er det femten år siden
den store amsUyulykken fant sted da 11 fiskere fra RamsUy om-
kom under rorlis pa veg til fiskefeltet. Alle de omkomne hCrte
til samme familie og var sUnner, sUnnesUnner, pleisUnner bg
svigersUnner av fiskeren Mons RamsUyi

Pressen tok et kraftig tak dengang for
å hjelpe de nGdstilte enker og faderlUse barn og i alt kom det
inn over 1!",000 kroner. Det ble nedsatt en komite som skulle
forvalte pengene og dele dem ut i månedlige porsjoner og så godt
Aom mulig hjelpe de umyndige barna fram til en utdannelse.
L'ette er lykkes over all forventning og de fleste av barna er 1.
1Upet av disse femten årene blitt hjulpet fram.

Den 27. januar var komiteen samlet til
mCte og besluttet dele ut resten av pengene. Komiteens opp-
gave er no endt og den ble besluttet opplCst.

ULOVLIG JAKT.

21.30. (36) I den siste tiden har det foregått
en rekke ulovlige fangster av vilt i byfjellene i Bergen. Blant
aanet er det fanget hare i ståltrådssnare og Morgenavisen har i
den anlcdning henvendt seg til skogmester Fagerbakke i Bergens
Skog- og Treplantingsselskap. Skognenteren har ikke fått noen
rapporter om dette og det er lenge riden ulovlig jakt har funnet
sted i byfjellene. Det opplyses at det er mye rev i byfjellene.
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HESTESJÅ.

	

21.30. (35) Hordaland Hestavlslag meddeler at det
vil bli holdt unghest- og hoppeutstillin i Nord-Hordaland don
19. mars. Innmeldinsgfristen er allorode ut1Cpet og forman-

ker
nen forteller til Bergens Tidendo at deltakelsen blir omtrent
den samme som i 1944. Det er anmeldt over 600 dyr. Den 22.
mars vil det bli holdt en hingstutstilling på Nestun.

	

21.30. (38) Unghes'tskuet for Hadelandsbygdene
begynte i dag pi utstillingsplassen på Gran. Det var over 2000
mennesker til stede. I alt var det meldt inn 2C8 dyr, også
år dot stUrste antall i landet. Av de 14 innmeldte tre-års
hingster mftte 12 hvorav 6 fikk slCyfe. Av 23 to-års hingster
fikk 12 slCyfe. Hoppeavdelingen var som vanlig godt representert
og kvaliteten var utmerket. Det ble delt ut 21 s1Cyfer til tre-
års hopper. I denne klassen fikk svart hoppe etter IlSkarstann
1448, eier Erling Helaker, Gran, rUd rosett.

Av to-års hdppene mUtte 50 og nUyaktig
Iialvparten fikk slCyfe. Dessuten ble tre-fire-års hingster
kåret. .Skuet fortsetter fredag med stambokkjCring.,

4wORTEN.

Nå skal det tas fatt:

	

21.30. 31 Som kjent har Arbeidernes Baglige
Landsorganisasjon tatt opp arbeidet med å få i gang bedrifts-
idretten her i landet. Man arbeider for tiden med å få bygget
opp bedriftsidretton organisasjonsmessig. Meningen er å få en
bedriftsidrettsleder i hver bedrift i hele landet. Man forsker
også å skaffe idrettsutCvere og bedriftur matfkriell slik at
man kan trone og drive litt konkurranseidrett.

Hensikten med bedriftsidretten er som
kjent å få flest mulig med i idrettsarbedet. For å få interessen
ytterligore opp har AFL i didse dager utarbeidet et fordighets-
merke pa ski for kvinner og menn. Det er meningen at man landet
6ver skal arrangere 1angronn slik at al10 medlemmer av AFL kan
få tatt merket. LUypen skal for kvinnur være 8 km., mens menn
skal gå ti km. Allo over 16 år kan delta, og.de som går under
65 minutter klarer fordringene. Merket er i bronse, sU1v, emalje
og _1111 og fordringene stiger for hvert år.

nesta en 1C er framleis.

	

21.30. 32 HolgensdcCytestatigne blir arrangert i
Drammen på Yarienlyst. Etter det som blir opplyst kan en vente
at hele sköyteeliten med Egnestangon, Hodt, Wolff og våre
baste juniorlUpere stiller opp. Guttene har jo nå flere stevner
bak seg og man kan vel vente at formen snart fir i orden. Blir
det gode forhold kan man derfor gå ut fra tt det blir notert
skikkelige tider 1Crdag og sCndag. Stevnets hCydepunkt blir
nok oppgjUret mellom Hodt og Egnestangen. Hodt har vært best i
begynnelsen av sesongen, men siste helg slo Egnestangen ham.
Sistnevnte er nå sikkert i toppform.
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SABOTASJEN SLÅS STORT OPP MENS STORTINGSKOMEDIEN TIES IHJEL.

O.R. o8.00 (2. 2.45) Under overskriften "Nordmenn bUyer aldri
kne for banditter" skriver Morgenposten i sambann med sabotas3e-
sprengningen:

Nei, nå går det for vidt 1 Disse
sabotasjosprengningene g4r jo bare ut over oss nordmenn. Tyskerne
kommer man jo ikke til livs på denne maten. Det burde da alle
fornuftige maanesker forsta. - "Dette er bemerkninger som en
disse dager ikke behCver å gå langt for å hUre. Det sunne norske
folkevett reagerer mot den både hensynslCse og hensiktslöse fram-
ferd som den såkalte norske heimefronten organiserer etter orlre
fra London og Moskva.

Vi nordmenn kan nemlig være strie av
oss og vriene og vrange også på mange måter, men snimord og
samvittighetslCs Udeleggelse av menneskeliv og verdier, slik
adferd har aldri vært ærlig nordmanns vis", skriver Morgenposten.

Aftenposten skriver: Frykten for
heimefronten, den slaviske underkastelske under den forbryterske
parole, har vært benyttet til å tilfUye det norske folk varig
skade på sjelen. Men heldigvis er det inntrådt en reaksjon som
brer seg med akselereronde hurtighet. Den menige mann begynner
å forstå at han trekkes etter nesen, at det spilles med hans
daglige bröd, hans ukelbnn og hans framtidige frihet. Han ser
rundt i sin egen by. Han ser ruiner av norske verdier lagt i
grus av hans venner. Han ser matrasjonene svinne inn i takt med
transpartmidlene som skorter. Han ser arbeidslCsheten grine
seg i mCte og han begriper at dette tjener ikke hans interesse.

-110n tillater seg å dra sine egne slutninger av det som skjer i
de "befridde" land. Han ser kaos, hunger, arbeidslöshet og borger-
krig som flger "befrierne". Og han innser at den samme skjebne
ville ramme hans eget land, ham selv og hans familig, hvis heime-
frontens kamp mot de ordnendo makter i Norge skulle nå sitt mål,"
skriver Aftenposten.

ET FROMT HÅP.

21.30. (33 Alle våre skilöpere blir nok i aktivitet
i helgen. LangrennslUperne skal mUtes på Jessheim hvor Rakne
arrangerer renn. HopplUperne reiser til Gjövik hvor don sted-
lige skiklubb står som arrp/ngGf, mens slalom1Cpernes mCtested
blir enten RGdkleva eller Drammen. Man har enna ikke klar over-
sikt over deltakerne, men lilan kan gå ut fra at alle våre
kjente löpere vil.starte.

INGE SÖRENSEN LEGGER OPP.

21.30. (30) Fra KUbenhavn meldes at en av de beste
kvinnelige svUmmersker i Danmark, Inge SGrensen, nå har bestemt
seg til å legge opp. Hun skal arbeide som gymnastikk- og
svömmelærerinne, noe ,som hun er utdannet til.
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MUNN OG KLOW3JUKE I SVERIGE.
_ 	

23.00. (44) Fra Stockholm meldes at det på Uya
Ven i bresund er brutt ut mule- og klovsjuke, ifUlge on rapport
til medsinaldiroktUren. Det er en mindre kraturbestand som er
raminet av sjuken.

Det dreier seg her om-det fUrste til-
felle av mule- og klovsjuken i Sverige siden våren 1942.

TO#GAMMENSTOT I SVERIGE.

S.R. 08.00 (2.2.45) , To godstog stUtte torsdag sammen på
en mindre stasjon i Sverige. Seks godsvogner ble fullstendig
smadret niens et antall ble mindre. beskadiget.

MORGONTIDNINGEN BRUKER STERKE ORD.

(lbefl..22.15 (dansk) Den svenske avis Morgontidningen skriver
i anledning 30. januar at det tok nazistene 12 4r å forvandle
det engang blomstrende Tyskland et land som var beundrut for
sin kultur, sin kunst, sin industri til et fattig og utpint
land. Store 1andområder av dot tidligere så blomstrende rike,
er forvandlet til Udemarker, byer og produksjonssentrer or
ruindynger, millioner av tyskere i alle aldre har m:tttet betale
med sitt liv for de nazistsike charlataners vanvittige planer og

, eksperimenter. De overlevende vil gjennom fortsatte lidelser,
utsatte for en hel verdons hat og forakt, få lov til å inngjelle
for nazistrogimets forbrytelser utenfor og innefor de tyske grenscr

blir formodentlig utenlandske
soldater og etterhånden også arbeidsslaver som skal gjUre kål
pa Hitler og nazismen. Det tyske folks eget bldrag synes det å
bli smått bevendt med. Folket vil også,'sannsynligvis, også
framtidig bli behandlet i overenstemmelse hermed, hvadenten dette ,
nå er rettferdig oller ikke.

Vi er nå inne i en periode av betydnings-
full avgjUrelse,"slutter Morgontidningen. 1,P3. ruinene av Hit1ers
såkalte tusenårige tolv-årsrike skal grunnen legges til en helt
hy verden.

TANNER ER VILLIG T1L Å TREKKE SEG TILBAKE.

S.R. 22.15 (dansk) Don finske statsminister,Paasikivil
oppfordret i går i on tale i Riksdagen de menn som har vært leden-
de i finsk politikk i krigsårene til nå å trekke seg tilbake.
Denne uttalelse har gjort et meget dypt inntrykk i Finnland.
Den sosialdemokratiske partileder Tanner, om hvis kandidatur det
særlig har vært uenighet, erklærte seg villig til å rette seg
etter regjeringens Cnske og frasi seg titt kandidatur.
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DANSK SKIP FORLIST I ;Ö5TRSJ6EN.
•••••

D.R. 18.35 , Det danske skip ”Viborgn på 3450 tonn
er forlistd 6stE›rsj3en. Viborg ble bygget i Holland i 1919.
Besetningen, som besto av tyve mann, er reddet.

DAN$K SABOTASJE.

D.R. 18.35 Ved syv-tiden torsdagskjedde det en
voldsom eksplosjon i en maskinfabrikk i Borgegade i K§benhavn.
Fabrikken ble totalt ddelagt. To arbeidsmenn ble kvestet. •

D.R. 20.45 En sabotasjevakt i Köbenhavn, K. Larsen,
. ble skutt onsdag. Skuddet rammet ham i hUyre ben, men er ikke
ddelig.

D.R. 20.45 Axel Hdj (fonetisk), sönn av pastor
Höj, er död etter å være blitt rammet av tre skudd i hodet.

'nANSKE BRENSELSVANSKER.

På grunn av brenselsituasjonen stopper
dansk radio nå sine utsendinger klokken 21.00 - siste whets-
sending kommer nå klokken 20.45. Sendingen stoppes ogsa et par
timer om ettermiddagen.

På grunn av brenselsituasjonen skal tog
ikke lenger fyres hvis temperaturen er over frysepunktet. Det
barvvært nddevendig å lukke endel skoler i Köbenhavn eg et bad.
nbenhavsn borgermester har framsatt et 'forslag hvorved maximum-
temperaturen i hus settes til 16 grader. Han fortalte videre
at Köbenhavn ikke har noen reserver av kull.

Dansk radio meddelte klokken 18.35
at det framleis er meget sne i Danmark. Ved Gjellerup kjUrte et
tog seg fast i snen.og mange. tog- og ferjeruter er innstilt.

a.• ••••• •II
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fredag 2. februar 1945.

TYSKERUE SIES i HA. FUNNET REGTERINGENS FORSYNINGSPLAN HOS ING: SCHTELDERUP.
................................................................

1 0 (19) Det tyske sikkerhetspoliti foretok for en
tid siden en overraskende husundersbkelse hos direktbren for
Christiania Spicerverk, ingeniör G. Schjelderup. Politiet fant
da en rapport om de forhandlinger som har vwrt fört mellom de
norske eksilde-eartementene i London og de allierte om Norges
forsyninger etter "befrielson" fra tyskerne, Den er satt opp
av den norske legasjon i Stockholm pu grunnlag av innberetninger
fra London og sendt videre til don ökonomiske gruppe innen den
såkalte "heimefront".

Schjelderup var leder for denn e gruppen
og rapporten ble sendt ham til underretninc qg for at han skulle
ta stilling til den,

Dette hbyst interessante dokument omfatter
flemten maskinskrevne sider og skildrer alle detaljer i forhand-
lingene. Legasjonen i Stookholm fikk smuglet inn i Norge til
heimefrontfolkene gjennom den illegale kurer Karlsen som hadde

4111v
dekknavnet Evensen. Overskriften pa'dokumentet lyder:
"Forsyning9ne i den militre periode7,og denne periode beregnes
til seks maneders varighet. Forfatterne av dokumentet er höyst
optimistiske.idet de regner mcd at befrielsen av Norge vilIe
vmre slutt allerede den förste januar 1945. De alliertes import-
plan for Norge skulle derfor gjelde for de seks förste månedene
av 1945. Det at man har tatt feil med hensyn til datoen har
imidlertid intet å si for selve planen og spiller derfor heller
ingen rolle.

De forhandlinger eksilregjeringens repre-
sentanter fbrte ned London og "dashington gjaldt Norges forsyninger
ted do varer som er nödvendigo for livets opphold og som trengs
for et lengre tidsrom, De bestemmer således over hver enkelts
skjebne, os dokilmentet er derfor av den aller stbrste betydning
for hver enkelt, sewwkilt for den som tror på en anglo-amerikansk
seir eller til oc ned håper på den. Her får han höve til å kaste
et blikk'inn i framtiden. Her kan han Iese seg til den, svart
på kvitt, og endog regne ut hvor meget mat han vil få og hvilke
matvarer det blir etter at han, er blitt "befridd".

Det er tydelig at det ligger et grundig,
til dels meget 6rundig arbeid bak utarbeidelsen av rapporten og
forhandlingene med de allierte. De slutninger og resultater
forfatterne er kommet til viser at de har gått alvorlig til
verks. Man stötter seg ikke til tomme fraser eller innholds-
lbse löfter fra engelskmennene eller amerikanerne. De som har
skrevet rapporten har sett virkeligheten i bynene, de har regnet
med tbrre tall og fakta og ikke tatt i betraktning andrd tilsagn
enn de som var forbindlige eller ihvertfall halvvegs troverdige.
Dette gjbr at dokumentet har så megen stbrre verdi og at en
med full rett kan gå ut fra att

(fortsettes.)
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REGJERINGENS FORSYNINGSPLAN. (fortsatt)

SLIK SKAL DET SE UT I NORGE ETTER
AT DE ALLIERTE HAR "BEFRIDD" LANDET, SLIK SKAL FOLKET
LEVE OG SLIK SKAL DET BRÖDFÖ SEG,

Rapporten,skildrer först gangen i for-
handlingene i alle enkeltheter. Forhandlingenes resultat vakte
dan "stbrste skuffelse", både i den norske legasjon i Stoekholm
og hos haimefronten. Ingeniör Sohjelderup karakteriserte selv de
allierte forspingsp1anene som en "kald dusj" og han hadde inn-
trykk av at nar man forsbkte å tepe situasjonen lysere, så måtte
det ansees som et billig forsök pa å trbste seg selv. Den samme
skuffelsen gjorde seg gjeldende på et illegalt mbte ved svenske-
grensen mellom Sohjelderup, Monrad Aas og Asbjbrn Bjerke, Menråd
Aas er bkorlomisk sakkyndle, ved den norske legasjon i Stookholm,
og Asbjbrn Bjerke er hans stedfortreder.

Bare det å finnB en kompetent partner til å
forhandle med -xar vanskelig nok, opplyser raptorten. Det var i det
hele en labyrint av komiteer og underkomitoer, så noen fullstendig
oversikt var meget vanskelig Bildet forvandlet seg hver uke,
Det får stå åpent om dette nettopp var engelskmennenes og amerika-
nernes hensikt for derved å unngå'faste forpliktelser og nbyaktige
talloppgaver for lbftene om hjelp.

Leith-Ross-komiteen forhandlet man fbrst med;
men den ble plutselig sjaltet ut, Deretter kom 71Combined Boards"
og "OGLA" (Oombined Oommittee of Liberated Areas) som de mektigsts.

' UNRRA (United Nations Relief and Rehabilita-
tion Administration), ble i sin tid satt ut i livet ombrust av
reklame og skulle nettopp ha som hovedoppgave å forsyne de befrid.7.
de områder. Ifölge et vedtak av 28, mars 1944 ble denne orsani-
sasjon plutselig delvis satt utenfor idet det ble bestemt at for-
syningene gjennom UNRRA fbrst skulle begynne ettar avslutningen
av den "militære periode", som ville vare minst seks måneder.

Rapporten meddeler videre at de militære
organe i Washington hadde utarbeidet planer for det norske folks
forsyninger, Disse inneholdt imidlertid så altfor små kvoter
at de Forente Stater ikke våget å legge dem fram for den norSke
eksilregjering i London og slett ikke for heimefrontledelsen.

Det heter i rapporten; De militære organer'
Washington har utarbeidet planer for disse militære forsyninger,

men planene for Norge er aldri blitt meddelt fo=lt og i detalj.
Det man vdt er bare fullstendig og på grunnlag av underhåndsopp-
lysninger gitt i löpet av våren 1944. Allerede det som er msddelt
viser imidlertid at forsyningene etter denne plan Vil bli full-
stendig utilstrekkelig selv for rellefvarer som mat, klær, medi-
sinsk utstyr ete, for ikke å snakke om sIik import som er nbdvendi
ntdvendig for å opprettholde næringslivet, sam f, eks, råvarer
til industrien.

(fortsettes.)



Side 3. Meldinger, fredag 2. februar 1945. Nr. 1368.

REGJERINGENS FORSYNINGSPLAN (fortsatt)

Forsynings- og Gjenreisningsdepartemen-
tet under den norske regjering i London sökte derfor i mai 1944
kontakt med "SHAEF Civil Affairs Dchvision”. nSHAEFII er en for-



kortelse for ”Superior .Headquarters of The Allied Expeditionary
Force (Hovedkvarter for de alliertes ekspedisjonskorps i Europa)
Avdelingen ”Civil Affairs - forkortet "CAlf - har også
med den sivile forsyning å gffire. En representant for denne

oberst Howard, oppfordret först, den 19. mai 1944, for-
synings- og gjenreisningsdepartementet under eksilregjeringen
om a legge fram en forsyningsplan for ItCAn. Denne planen måtte
bare inneholde det som var ubetingetnUdvendig og skulle så
fdrst behandles og godkjennes av SHAEF i London. Deretter måtte
den til "Combined Boardsu i Washington for endelig godkjennelse.
Departementet förte utallige konferanser med SHAEF-staben. Den
28. juni 1944 forelå det endelig en samlet plan, som holdt seg
innenfor grenser som var mer enn beskjedno. Importen ble fore-
slått til 2,5 millioner tonn for de fdrste seks måneder mens
Norges gjennomsnittlige import för krigen ifölge rapporten var
omlac 3,5 millioner tonn,

Den 30. juni 1944 ga CA-staben sin ut-
talelse i saken. Importen ble der igjen redusert til omlag 2,2
millioner toin for,seks vintermåneder og l8 millioner tonn
for seks sommermånedrr. I ti1felle av at landetsindustri skulle
bli Udelagt av krigshandlinger ("scorehed earth% ble importen
fastsatt til to millioner tonn om vinteren og helt ned til
1,6 millioner tonn for sommerhalvåret. Industrien trongte da
ingen råstoffer, var begrunnelseir. Dette betyr at man på anglo-
amerikansk hold slett ikke tenker på å gjenreise noen av de Ude-
lagte industribedrifter som beskjeftiger så mange tusen arbeidere.
en slik nasjonalulykke ser man bare en mulighet til å skjære

ned de ndvendige leveransene onda mer.

Imidlertid ble det satt sp5rsmålstegn
eadog for denne magre planon. Eksilregjeringen utnevnte derfor
i forståelse med oberst Howard en sakkyndig kdmite som besto
av Evang, Galtung-Hansen, Hegna, Ording, Sunnanå og Vogt. Sam-
men med statsråd Frihagen og oberst Howard skulle denne komiteen
reise til Washington i slutten av august 1944 for å få planen
godkjent.

Reisen kom imidlertid ikke i stand,
for allerede i begynnelsen av august foretok SHAEF nye reduk-
sjoner. Det er talloppgavene for denne reduserte planen det
funne dokumaat beskjeftiger seg med. Totalimporten av matvarer
settes til 62% av det norske forslaget som på forh,ind var be-
skjedent nok, ja, for beskjedent. Klær og sko ble redusert
helt ned til 12%. Videre regnet man med vanskor for forsyningen
av fett og sukker. Det viste seg nemlig at man f. eks.. ikke
var i stand til å dekke den tyske innfbrslen i 1944 av fett på
15,000 tonn og av sukker på 42,%0 tonn, ja, ikke engang til-
nærmelsesvis. Også når det gjaldt drivstoffer var man banse
for reduksjoner. Rapporten opplyser at de allierte bare ville
stille til rådighet 23% av det behov nordmennene anså for nUd-
vendig. I aa annen passus i rapporten heter det at spesial-
krav var strUketn en formulering som er temmelis töyelig.

(fortsettes)
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REGJERINGENS FORSYNINGSPLAN (fortsatt)

InnfUrslen av kUlsattes tile70%, et for-
holdsvis godt resultat sammenliknet med nedskjæringen av de andre
importvarer.

Endel av kullene er regnet å gå til
industrien, men foreldpig er overhodet IKKE MEDTAT NOEN VARER
TIL DENNE,uhyerken varer eller maskiner og utsty:?”, heter det
ordrett i dokumentet. For å illustrere alle vanskene vises
det til handelsråd Skaugs forhandlinger i Washington om innkjdp
av jern fra De Forente Stater. Ingen tror det er mulig å gå
annet enn minimale kvanta jern inn som militære sivilforsyninger.
Selv for det nUdvendigste minstekvantum foreligger det enna
intet tilsagn.

Og så fortsetter oppramsningen av de
varer som Norge kan vente å få fra de allierte.

/tonn/

De medisinske forsyninger omfatter
ca. 50%. Der er f. eks. hospitalsutstyr nedskåret med en femte-
del, madisiner med.. an halvpart, mens maa har puttet inn en del
nytt som det ikke er bedt omu, heter det ordrett i beretningen.
Landbruket f§.1. bare åtte prosent av den innförslen det nerske
]andbruksdepartement i London har foreslått.

Forfatterne av rapporten våge2 ikke å
komm inn på hvorledes man skal kunne erstatte de store tyske
leveranser. Disse har som kjent hatt en avgjörende betydning og
omfattet - for å nevne et eksempel 190,000/br5dkorn i 1944.
Rapporten nevner heller ikke leveranser ay kraftfor. KwIstgjUd-
selen er redusert til 15% og skal åpnebart besta av fosfat eg
bare to fire prosent kali. Denne leveranse er utilstrekkelig.
Tyskland leverte i 1944 ikke mindre enn 25 tonn kunstgjUdsel. •
Det meste av Norges behov av frösorter blir for tiden deket ved
direkte import fra Tyskland eller ved tysk fornidling fra andre
land. Etter den allierte planen skal bare 1015 kilo frU stilles
til rådighet, enda den mengde som nevnes i rapporten - 30 tonn
må sies å være altfor liten og vitner om en fullstendig LI-7itenhet
om forholdene i Oyeblikket.

Og så gjres fasitt opp: Skulle vår
import bli begrenset til det som omfattes av denne plan, vil de
materielle levevilkår i Norge forverres i vesentlig grad ved
ubefrielsen". Det vil fortsatt bli darlig med mat - det vil
stadig bli dårligore med klær og sko, og store deler av vårt
næringsliv vil bli lagt dde av mangel på n6dvendige tilfrsler;."

u Mer selv ikke disse forsynin;er er
sikret. CA-stabans planer er strandet på hdyere hold", heter det
ordrett i dokumantet. uDet er dermed meget tvilsomt om planen
blir godtatt i Washington, idet selv denne helt utilstrekkelige
plan visstnok allikevel inneholder,mer enn den gamle Washington-
planu. Det man virkelig var beredt til å gi dannat bare et
maksimum, nemlig det SOM absolutt måtte til for å hindre Pdisease
ånd unrestu sykdom og uroligheter, uDa vi etter det som no
foreligger ikke kan regne med å få noen tilfredsstillende
råvareimport for vårt næringsliv i den fUrste tid må vi legge over
til langt mere av primitive anleggsarbeider, skogsarbeid og jord-
arbeid. Dette for å oppnå beskjeftigelse av folk og derved ske
å forebygge den i3unrestu militærprogrammet ikke kan forebygge."

(fortsettes)
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:REGJERINGENS FORSYNINGSPLAN (fortsatt)

Svorige har man måttet skaffe seg en
stor reserve av forskjellige redskaper som spader, hakker, spett
filer, bor, sager, sagblad osv, opplyses det. Både dette og
ar4re delor av rapporten viser at man setter sitt 1111) til Svorige
Apenbart har man ikke tatt i betraktning at også Sverige har

sett sin beste tid. Jo lengor krigen varer, desto sturkere vil
mangelen på aa rekke ting gjUre seg gjoldonde i Sverige, og det
er absolutt innenfor mulighetenes grenser at Sverige vil måtte
leve fra hånd til munn. Forövrig er det slett ingen overveldende
leveranser man håper å få fra Sverige, og Schjelderup slår selv
fast at det blir vanskeligere og vanskeligere å fa dem gjonnom-
fort ettersom krigen trekker ut.

På grunn av de nedslonde resultater
av forhandlingene om leveransene i "den militære periode" viser
rapporten@trigpå gang til det håp man sEtter til UVRRA. Det syns
som om en gjerne vil trbste seg med håpet om at denne organisa-
sjon vil kunno levere noc allerede under denikalte
perioden. Men særlig optimistisk or man apenbart ikke. De
tabellene som er vedlagt dokumentet bekrefter at Norge vil ga
meget vanskelige tider i mbte under en alliort besettelse.
Tabellene omfatter riktignok flere meget ettertraktede varcr, som
f. eks. kaffe og vitaminholdig sjokolade. Men hva hjelper slike
nytelsesmidler når de lovede leveranser av virkelig livsviktige
varer som korn, fett og sukker er sa små at f. cks, dan nåværende
brbdrasjon matte sottes ned fra 1,820 gram i uken til 1,520 gram,
altsi med 300 gram. Fettrasjonen ma eventuelt settes ned fra
210 gram til 175, altså med 35 gram og sukkerrasjonen fra 200
gram til 70 gram, altså med hele 130 gram. Rer kan det være
på sin plass å nevne at innfUrslen av brödkorn i 1944 var så
stor at det allerede i januar 1944 var mulig å setto brjdrasjonen
ytterligere opp for tungarbeiderne. Dermed far de norske arbeider
som utfbrer det tyngste arbeidat i dag aa mer ann dot dobbelte
av normalforbrukernes rasjon.

Av særlig interesse er siste bilag til
rapporten der det gjUres rede for utdelingen av de matvarene som
blir innfUrt i de tre förste manedene: Tabellene har to deler,
hvorav dm fCrste er satt opp på grunnlag av de såkalte
"authorized requirements" dvs de forsyninger de allierte har
gitt andelig tilsagn om. Den andre delen gjelder "additional
requirements" eller "tilleggsbehov". Disse forsyningene or det
på ingen mate gitt lUfte om fra de allierte. De er bare anbefalt
PV vedkommende kontor for sivile norske anliggender i de alliertes
havedkvarter (SHAEP.Civil Affairs Division, Norwegian Section).
De står med andre ord hare på papiret og or av en rent hypotetisk
natur.

Begrunnelsen for at det er to tebeller,
en for "authorized requirements", og en for "additional require-
ments", er moget interessant. I on fotnote Eir man forklaringen:
"Necessary for maintenance og diet curront undor German ,
occupation" (nddvendig for å opprottholde d2 rasjoner som
gjelder under tysk besettelse) Pa denne maten forsJker man,
i hvert fall for noen ta varers vedkommende å opprettholde
resjonene pa omtrent samme nivå som under den tyske besettelsen.
I virkeligheten vil levevilkåroneforverre seg morkbart sammen-
liknetmod i dag.

(fortsettes)
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REGJERINGENS FORSYNINGSPLAN (fortsatt)

Dertil kommer at man til begynne med
ikke kan skaffe de norske industriarbeiderne beskjeftigelse. Det
betyr intent arbeid, ingen lönn, bare sult og elendighet for
aa stor del av dct norske folket. De allierte er attpå til bange
for at Norge skal få noe mer fra en annen kant, og dermed for
meget. I dokumentet heter det at de allierte militære organer,
altså ikke den.allierte hjelpeorganisasjonen UNRRA, skal ha
ansvaret for forsyningene i den militære periode, som man mener
vil strekke seg over soks måneder. Dette understrekes meget
sterkt. På allie t side Unsker man ikke at et lafld skal få varer
via to veget dvs, både gjennom d4 militære myndigheter og UNRRA.

Dokumentet gir fullgodt bevis for at
ea alliert besettelso av Norge vil före til den samme utvikling
som verden kjenner fra andre befridde land, som Hellas, Frankrike,
Belgia og Italia.

TIL UNDERRETNING: ,Seinere på kvelden kom det en melding til redak-
sjonene om at "det skal hete "den norske emigrantkomites lega-
sjon i Stockholni" overalt i neldingen om dokumentet til Schjelde-
rup derdet i manuskriptet står "den norske legasjen i Stockholm".

KOMMENTAR,

20.00 (20) Dot dokument som man er kommet over ved
en husundersUkelse hos direktUr Sehjelderup er oppsiktsvekkende
men kanskje ikke overraskende. Det visor med all nske1ig tyde-
lighet hvordan vi vil få det under en eventue71 alliert invasjen
og besettelse. Det er betegnende at emigrantkomiteen i London
hadde store vansker bare med det finne do rette insta-ser å
forhandle med, og det man har oppnådd er da også mer enn be-
drövelig.

Istedet for de 2,5 millioner tonn som
ble foreslått og som vele måtte sies å være rimelig, for de fUrste
seks måneder etter en eventuell "befrielse" redusorte CA-steber
kvantumet til til 2,2 millioner tonn for seks vintermåneder og
1,8 millioner tonn for seks sommermåneder. Og bvis Norges industri
var Udelagt skulle importon ytterligere begrenses med 200.000
tonn både sommer og vinter. Imidlertid ble også denne planen
betraktelig redusert, og det er de tallene som da er kommet fram
som en na har fått tak

Dette dokument beviser på forhnd
hvordan situasjonon ville bli her i låndet hvis vi skulle bli
"bafridd". Vi behUver ikke engang som Frankrike, Hellas, Ibalia
og Belgia etterhvert å lære hva en alliert okkupasjon vL1 si.
Vi kan regne oss til det på forhånd. Resultatet kan ikke bli
annet onn akkurat det samme som i de nevnte 1Lnd.

(fortsettes)
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Det heter egså ganske riktig i det
runne dekument: T/Skulle vår import bli begrenset til det som
Oufattes av denno plan vil de naterielle levevilkår i Norge i
Insentlig d ferverres ved befrieIen. Den poriodp
på seks manader som nevns gir en altså ikke særlig store for-
hapninger. Vi vil iLke på noen m;te få det bedro enn de land
som er okkup)rt av du alliurte. Og hvordan de har det kan vi
daglig lese evskrekkende uksempler på. For å ta et av de siste:
Det nederlandske pressebyret ANEP- ANETLS korrespondent i dot
tibefridde" Nederland knn fortelle at matvaresituasjonen i det
okkuperte Nederland nå er blitt så fortvilet at ran og innbrudd
har tiltatt i en grad som man r.1- gå langt tilbake i middelalderen
for å finne maken ti: i Ne',erland. Bakerne må kjUre ruhdt brUdet
under politibovoktning. Arbeiderne knn ikke fortsetteå arbeide hvi
hvis ikke rsjenene Ukes, skriver korrespondenten som også for-
teller at stililngen i hmsterdam er meget vanskelig og at man
trygt kan si at det hersker hung rsnd'dor.

Slik villo c'et uten tvil også bli i
Oslo oe i Norge forUevrir. De svensko aviser hevder riktignok
at det cr iTLngersnüd i 'irorgemec:, de rasjoner vi har. Vi vet at
det ikke er tilfelle. Men hvordan ville det gå hvis man skulle
få do nedsatte rasjonene som heimefronten og emigrantkomiteen
komiteen forhandlor om - og som de ikke engeng har fått noe
1;.•fte p4? Den svonsko presee kan forL:vrig overbevise seg om at
det offantliggjorte dokuwent er ekte ved å henvende seg til
emigrantenes sakalte luGasjon i eStockholm.

Vi fr mere mat i dag enn vi ville få
under en alliert okkupasjon - det stommer også med våre erfaringer
fra verdenskrigen 1914-18. Vi husker alle hvalfettet og den
urettfordige rordbling av de nappo mntyarebeholdninger. Og
skulle do samme krefterSOM lenGang få noe å si igjan, ville de
ikke fordele matvarene rettfordiG, men otter do samme prinsippor
som dengang. I dag får tungarbeiderne hUyerer rnsjoner enn folk
Med lettere arbeid og allo er sikret det daGlige bred.

Man forstår oeså Godt at disse heime-
front-kjempere oe emigrantkreft,r or benge for det som villo
komme hvis do skullo få nnsveret do er redd for at dot arbeidenr.
de folk skulle reise seg mot c.em. Derfor taler de om å sende
alle arbeiderne inn i skogene.

LqiGrantene har ikke fått et eneste
bindonde tilsagn alt or bare på papiret. Derfor står de svakt
qg skulle de bli stillet ansikt til ansikt med det norske folk,
ville de stå dor med tomme hender.

Men UNRRA da, vil kanskje enkeltespUrre
Når seks måneder er gått kan UNRRA eventuelt tre i funksjon.
Det er en stor misforståelse i fUge engelske fagtidsskrifter
å tro atUNRRA or on hjelpeorgenisasjon:: Og her taler jo eksemp-
let fra rrankrike sitt tydelige språk. Og hva skjerdet i de
seks manedor fir UNRRA trer i funksjon, altsåunder den milit?re
periode? Emigrantkomitben har jo overhodet ikke engang forhand-
let om dette med de militæreinstanser.

(fortsettes)
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KOMMENTAR TIL REGJERINOSPLANEN (fortsatt(

Det funne dokument beviser altså flere
ting. Fo-f (-et f:rste: HViS vi skulle opp1ove en alliert befriels
ville matvaresituasjonen bli (eatastrofal. De tyske lagre ville
parantes bemerket under inge-a omstendighet komme de allierte ti1

gode. Det ville bli en avskrekkendemangel pa klær, sko, medi-
siner osv.- For det annet: Hvis krigshendelser og sabotasje-
agenter 6delegr,cr vir industri vil v ikke få rastoffer. Eng-
land er direkte interessert i sabotasjon da den bidrar til a
minske råstoffbehovet, sett med engelslw Uyne. Do norske arbeide-
re skal st2i uten levebrd, arbeids1edigheten skal igjen bli
v.årt strste samfunnsonde, norsk indsutri skal legges brakk.
For det tredje: Emigrantkomiteen og den såkalte "hoimefront",
har spilt falistendig falitt. Det eneste de kan oppnå er å
gjöre forholdene i landet encil. meget vanskoliger enn de er. Og
mens de selv sittor trygt og ;;odt i utlandot lar de sine lakeier
her i landet sette livet pi spill for dette programmet.

"RETNINGSLINJER FOR RASJONELL INNSATS AV ARBSIDSKRAFTEN".

21.00 (33) Riksfullmektigen for Arbeidsinnsats,
Chr. Astrup, har sendt fLlgende rundskriv on "Retningeslinjor for
rasjonell innsats av arbeidskraften" til landets fylkesmenn,
ordfrere, distriktskontorfor arbeidsformidlingen, arbeidskontor
og ombudsmuan:

" I samband med rundskriv fra Arbeids-
direktoratet nr. 231 om arbeidsplaner for sysselsetting av arbeids.
11;5e er det bestemt:

Fyikesmann oF ordfreren i samarbeid med di-
striktskontorsjefen, bestyreren c)3 ombudsmannen i arbeidsfor-
midlingen gj6res ansvarlig for at arboidskraften i fylket,
respektivt kommune, blir rasjonelt nyttet og at lodighet blir
unngatt i videst mulig menn.. Dot avgjrende hensyn ted tiltak
for sysselsotting av arbeidskraften må være folkets livberging
i denne alvorlie tid.

På bakurunn av honsynot til folkets forsyninge-
sett i sammenheng med don begrensning av bedriftslivets omfang
som skyldes mangel pa brensel, rastoff og materiell, kommer de
tiltak som fylkesmenneneog vrdfrerne i fZ„rste rekke skal
fremme i fC,lgonde rekkerjlge:

(A) Rasjonell dyrkning og full utnyt-
telse av den oppdyrkede jord.

tUmmerhogst)
(3) Skogsavvirking (ved tbnmer og

(e)Ku1tivering av den oppdyrkedz
jord (drenering mv.) og understtelse av tiltak som står 1.
forbindelse med det eglr3rproduksjon o.l.'

(D) Nydyrking og her i f3rste rekke '
istandsetting av kulturbeiter og utvidelse av forhåndenværende
bruk. Initiativ må tas til regulering av oiendomsforholdene hvor
dette er nUdvendig for dyrkningen.

(fortsettes)
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ARBEIDSKRAFTENS RASJONALISERING. (fortsatt)

Husreparasjon og eventuelt nygyg-
særlig når detto tjener jordbrukets avkasting, siloer

(ogsa plankesiloer), potetkjellere, gjUdselskjellere.

Skogkultivering oE byginc av
skogsveger og skocskoier.

Kommunale,og fylkeskommunale til-
tak, bygging av veg, m.v.

Denne rekkefnce faller i store trekk
sammen med det sou finansielle hensyn tiller, nemlig at det
fUrst og fromst Gjelder A beskjeftice folk i dot vanlige nærings-
liv, dornest i delvis statsst;Atet arbeid og at offentlige til-
tak under nåværende forhold .frst må komme i tredjo rekke.

Fylkosnannen oc ordfCreren skal til enhver
tid holde oversikt over mulighetene for driftsstans og drifts-
innskrenknincer som fUror til ledighet, og tilrettelecce arbeids-
muligheter innonfor ovennevnte zrupper av tiltak slik at arbeids-
kraften blir beskjeftiget i videst monn i de tiltak SOM er av
strst viktichet i henhold til den oppsatto rekkef'jlge. Ved
bedriftsinnskrenkningc,r som frer til oppsigelser av arbeider
skal det dras omsorg for at de arbeidere som fordelaktig lar seE
beskjeftige i de ovenfor nevnte tiltak, særlig skog oc jord, fUrst
blir stillet til disposisjon. Videre at ugifteblir sagt opp fUr
gifte.

Jeg er oppmerksom på at også andre hensyn enn
de forannevnte kommer til å spille inn og at rekkeflgen av de
tiltak som skål tilfres arbeidskraften kan bli påvirket av

det. Av slike hensyn menes: Hensynet til å få beskjeftiget
folkene så nær bostodet som mulig, videre hensynet til klær oc

som kan vanskeliggre beskjeftigelsc i skozbruket av folk
som kanskje kan nyttos i annet arbeid. Det kan ogs. være urasjo-
nelt å beskjeftige lite skikkedo folk i tord- og skogbruket, slik
at offentlige tiltak for enkeltes vedkommende kan bli ndvendig
selv om ikke landbrukets behov fullt ut er dekket. Offentlige
tiltak av spesioll art kan endelig være av stor viktighet i
enkelte Wver.

Disso momenter og andre kan virke til avvikelse
fra den oppsatte rekkeflge for tiltakene. RekkofUgen må ider-
for ikke ansees som absolutt bindendQ.

Fylkesmennone og erdffUrerne p'llegges å gi
underretning om-tiltak som ansees som L'mskelige fra sentral-
administrasjonens dide for å fremme en samfunnsgavnlig
beskjeftigelse.
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EZRZE UTSIKTER.
Det er uvisst hvorledes man skal Ordne nod

matsp(5ramåletog en må rekne nod at det blir store vansker, både
no til våreni sonaren og vinteren, Ein er i svært stor mon .
avhengig av om det blir eit godt eller dårlig år, Den grbnsaks- -
dyrkning som det no blir prvd på å sette i gane nå derfor på
ingen mate å ut over den grönsaksdyrknad som er pL_anlagt ellers
Landbruksdirektören vil no at alt skal settes i gang for at
grönsaksvrknaden skal bli så vellykka som mules. Denne tidlige
grönsaksdyrknad Skal ikke berreogjelde gartnerier og större
grönnsak-dyrkere, den gjeld ogsa for alle som har ain hage eller
parsell. Det er tanken at; denne store grÖnsakeprodi:Iksjon skal
löyses på frivillig måte, mon derson det ikkje går, so vil
departementet gi strenge restriksjoner. Gartnorne skal dyrke
plantene og so skal planteno omsettes på beste måte. Dutte er
einstor sak som ein vonar at alle vil gjöra sitt besteå lbyse.

SENTRALA=Ge,FOP FRYSLSKAP.
O.R, 13,50 Konsulent Inge Morck har i siste nummer

av Me5rIpostco,n en interessant artikkel om senbralanlegg for
fryseskap. I 1,jidtstatene iUSA kom det omkring 1930 i bruk amå
sentralanlegg med fryseskap. Det var ikkje so svært mykje å
höyre om dette för 1935-36, da tok det til å gro opp ein hell
mengd med slike sentralfryseanstalter. I 1938 var det over
2,000 slike og del var da gjerne bygd samen med et meieri.
Desse fryseskapene er bygd med særlig tanke på böndeno - del
kan da slakte og fryse ned slaktet og blir pa denne måten heilt
uavhengig av årstida. Ein blir ogsa mykje meir uavhengig av
salt, ein kan, um ein vil, hive saltebalja ut og i staden bruke
ferskt kjøtt heile året. Byfolk har også vorte sterkt interessert
desse fryseskapa for her kan del lagre eit heilt slakt, Ein

kan soleis kjöpe kjöttet når prisane er på det ::Ågaste eg lagre
ferskt kjött gjennom heile året. Dette blir jo rye billigere
enn å kjöpe alt i amått. Prisen for å leie eit slikt fryseskap
har vore sirka 40 kroner pr. år. Det er klart at fryse-
anlegga kan være av ymse storlek og at det kan være mange
måtar a ordne slikO ting på. Men utviklinga i de siste åra,
berre her landet4 har tvdelig v4.st at kie'leteknikor,1 kommer tilu oil tatt oruk gansk6 stor malestok.-Vi har ogsa god grunn
til a tro at også her kan bli strekt på tale am u få et fryseri
i nær tilknytning til mulighetene våre.

0, R. 13,50 Sekreteren i norges birökterlag her
Helge Rosenberg forteller at overvintringen i bigårene vinteren
1943 - 1944 gikk stortsett svært bra. Den ekstra kvoten av sokker
som biene fikk sidte höst gjorde at det gikk relativt lett å
konmo gjennom vinteren. Men så var våren sur og regnfull og det
var idet hele en dårlig sommer for biene. Dette viste seg også på
frukttreavelen. Et dårlig biår og et dårlig fruktår hörer
liksom sammen. Det er en ting som alle frukttredyrkere bör merke
seg. Vinteren 1944 - 45 har hittil vmret gog. Det som det gjeller
om nå er at kubene Itan stå i ro all uro er farlig. Ellers vil
også stor skjiftning i temperaturen gjöre biene urolige så de tar
til seg mat. Hard kulle er ikke bra men det værste er rå over-
gang. Sluttresultatet fyr 1944 er darlig når det gjeller rå
honning. Den honnitgen som var, var foret opp til biene fordet
det ikke var sokker å få,

(fortsettes)
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LANDBRUKS=I1T.GLR( f orts att)

Mmrre var det at det likevel var forlite. Mange.måtte redusere '
bigaren til en brökdel av den tidligere störelse og ende var dGt
fgrltte mat. Birlikternes nyttårsönske er derfor litt sokker til
v4.rforing först og fremst bör alt avfallsokker som fins i landet
kemme biene til gode. Kanske kan 1 kilo sokker til en kube berge
biene. -6iene i en kube kunde kansje svare på dette med en ca. 20 .
kilo h,nning på Sommeren. Det gjeller nå og berge biene for februar
uog mars til mai, da kan de finne mat selv, og'vi får håbe at styre-
maktene gjår hvad de kan, for også at de minste husdyrene kan leve
vinteren over.

STULASSON.

2Q,00 (27) Ordre S 7583. 


Kunn'brin em red -'on av -pelsd rbestanden..

medhold av midlertidig lov om sikring
av landets forsyning med livsfownödenheter og andre varer av 19. maz
1942 har sjefen for nmringsdepartementet i forståelse med sjefen
for landbruksdepartementet 2. februar 1945 gitt fUgende forordning:
Paragraf 1.

Led pelsdyr menes i denne forordning
sölvrev, rödrev, korsrev, blårev oc mink.
Paragraf 2.

lere av pelsdyr plikter innen31 mars
1945 å redusere sin avlsbe2tand slik at den ikke overstiger antall
avlsdyr pr 1. april 1941 redusert etter fblgende tabell:

For de fire fn..ste avlsdyr ingen
sjon.

For de neste 16 avlsdyr nr. 5-20 50 ,J

reduksjon.
For de neste 30 avlsdyr 21-50 65 reduk-

For de neste 50 avlsdyr 51-1.00 75 reduk-

For de over 100 evlsdyr 80 /0 reduksjon.
Utbringer beregningen etter ferestaende

reduksjonstabw11 et delt tall, beregnes reduksjonen til nmrmeste
hele tall.
Paragraf 3.

Nwringsdepartementet eller den det be-
myndiger kan gjöre unntak fra bestemuelsene i danne forordning.
Paragraf 4.

Overtredelser eller medvirkning til
overtredelse av denne forordning er straffbar o8 kan medföre
inndragning, jfr, mldlertidig lov om sikring av landets forsyning
med livsfornbdenheter og endre varer av 19. mars 1942 paragraf
2 første ledd.
Paragraf 5.

Denne forordning trer i kraft starks.

Sturalsson.

sjon

sj an .
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PELSDYRBESTANDEN MÅ REDUSERES.

22,00 (39) I nestc omgang kommer turen til hunder
og veddelöpshester.- Einister 1f L. Whrst uttaler seg om forsituar,
sjonen.-

I samband med næringsdepartementets
forordning om reduksjon av pelsdyrbestanden har Norsk Telegrambyrå
vendt seg til minister Alf L. Whist og spurt hva som ligger til
grunn for denne reduksjon.- Vi har naturligvis lenge hatt vår opp-
merksomhet henvendt på forsituasjonen, svarer ministeren og det
som nå har gjort spörgsmålet aktuelt, er de stadig vanskeligere
transportforhold, som igjen påvirker hele forsyningen. Vi er nödt
til a passe på at det gar mindst mulig til dyrene av den mat som
er bestemt til menneskene. Men er det ikke allerede gjennonfört
en ganske sterk reduksjon av revbestanden? Nei, desberre. I begyn,:,
nelsen av 1942 ble det henstillet til reveoppdretterne å foreta en
radikal nedskjæring og tallet på rev og mimk sank fra 114.000 1941
til 78,000 1942. Mon i 1943 Var tallet Uket til 81.000 og i 1944
helt opp i 103.000. For den samlede pelsdyrbestand vil dette i
henhold til offisiell foringstabell for 1944 svare til et forbruk av
ea. 30.000 tonn, derav adskillige tusen tonn poteter, betydelig
mengder fisk, grönnsaker og 4elk, foruten fiske og kjöttavfall,
hvalkjbtt, fiskemel o.s.v., vilde alt dette kunde.brukes til mennesk(
mat.

Det har vært hevdet at en stor del av
revforet beståx av avfall som er utjenelig til menneskefdde, men
etter de oppgaver departementet sitter inne med, må vi nok regne med
at bestanden vanskelig lar seg oppretholde. Særlig på stbrre reve-
farmer er det en naturlig ting at avfallet ikke spiller en av-
gjörende rolle. Disse farmene er også de som transportmessig
tyngder mest. flindre oppdretter pa fjellgårdene er i en noeannen
stilligg forsåvidt som disse eiendommer i folkehusholdningen betyr
relativt lito. Likedan er det mange steder i kystdistriktene,
hvor medet av formengden dekkes av skrapfisk. På den annen side
er det vistnok så at de store farmer antagelig har de bedste avlsdyr

Departementet har nøye overveid disse
forskjellige faktorer og våre bestemmelser vil bli gjennonfört
slik at reduksjonen går minst mulig utover de gode stamdyr, samtidig
som den frigjör mest mulig av matvarer og transportmiddler for
befolkningens eget behov.

For å unngå at særdeles verdifulle dyr bli,
pelset, vil det være heldig om slike dyr ble overlatt til rmelige
priser til andre oppdrettere, som ikke har så god stamme. Men det mi,21 
være reelle salg- ikke proforma transaksjoner og salget må ikke
innfluere på den selve fastsatte reduksjonsplan for totalbestanden.

Norges Pelsdyravlslag vil ved sine
kretslag kunne tre stöttende til ved formidling av slike salg og
fl.nansjerings spörgsmålet vil bli löst på en praktisk måte.

Kan det sies noe om hvor stor ökonomisk
rolle pelsdyravlen spiller? a, den har mæret meget betyde34g,
våre pelsdyroppdrettere ur dyktige og energiske folk, som pa kort
tid kalrte å gjOre sin næring til en stor inntektskilde for landet.
J.eg er sikker pa at nettopp denne fagelige dyktighet kan gi oss
gsranti for at denne reduksjon av bestanden vil bli gjennomfrt
pa en slik måte, at vi bevarer muliL:hetene for en rask ökning av
skinnproduksjonen så snart f rheldeno tillater det. I pelsdyravlen
spiller jo kvaliteten en stor rolle og her har våre oppdrettere
og her har altid våre oppdrettere va,,ret å finne i frste rekke,
bade i Gode og dårlige tider. Som forholdene ligger an, tror jeg
også at reduksjonen kan danne grunnlag for en rasjonell konsoliderin,;
av bedriftene, for eksempel Ejennom nedbetaling av gjeld.

( fortsettes)
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PELSDYRBESTLUDEN Mi REDUSERES. (fortaatt)

Ueller ikke på dette punkt ser jeg noen
grunn til å tvile på at våre pelsfolk vil finne den mest praktIske
veg. I pressen har det gang pa gang været nevnt at man ocsa bör
resulere hundebestanden. Har departementet tatt stilling til dette
sobrsamål? Ja, oc avgjörelsen er på tra-apene. Det er desmærreikke
til a unnså at vi ogsu må minske hundeholdet. ,Teg er selv jeger og
jeg elsker mine hunder, men jeg vet jeg hva de konsumerer. Som

0 0matsituasjonen er na, ma menneskene komme i förste rekke. Det må
imidlertid tas hensyn til våre stambokförte bruksdyr- også her må
vi  söke å bevare kvaliteten gjennom krisen. Våre tamreinselsakper/41
ha sine hunder og bonden sin buhund, men alle diesse mindre verdi- '
fulle som spiser mye mer enn de gjbr nytte for, må desværre_på
grunn av den vanskelige ernæringssituasjon sbkes avviklet, videre
kan jeg også nevne at vi også har vår oppmerksomhet på veddelbps-
hestene. Galoppsporten er jo nærmest ten luksussport, mens trave-
sporten unektelic har sine verdifulle sider. Den betydninb w_
sporten har for bruksdyravlen av norske arbeidshester, e vel noe
overdrebet. Så vidt jeg vet er 1;orge det eneste land som er direkte
berbrt av krigen som fremdeles har travesporten gående. Selv
U,  S.  A. har innstillet den.

Jeg mener det er klart at travehestenes
antall må ned og de gjenværende, som ikke kan brukes til almindelig
kjbring, må stbrst mulig utstiekning settes inn i beredskapskjbring,
lege- og jordmorskyss o.s.v..

Selv på snblagte veser har jeg mött
distriktslegen som på sin sykkel forsöker å na sine passienter.
Det er ikke bra, Jeg vet at mance vil finne disse forskjellige
tiltak drastiske, sier minister Whist til slutt, Een vi lever I en
alvorlig tid og det er vår plikt å se vanskeno i bynene og avvikle
den 1 störst mulig utstrekning.

ATTENTAT.

12,00 (12) Som kjent ble det i forige uke forbvet
et attentat mot et oljelager i Schwensenssate i Oslo, Et fire-
etasjes hus ved siden av lageret ble helt bdelagt og et par nornmenr
b1e drept mens flere personer ble såret.

Aftenposten har været på sykehuset hos en
fire år gammel pike som ble såret under eksplosjonen, Som ved et
under slapp hun fra det med livet.-

Kan De hLske noen detaljer fra eksplosjon
Spbrgsmålet er rettet til lille 1."*nne Lises mor.-

Helt siden bombeangrepet nyttårsaften
har jeg vært redd for å slippeinne Lise ut alene. Men det Var så
deilig veir den dagen og jeg slapp Lnne Lise ut like för eksplo-
sjonen inatraff. Selv stod jeg darlis påkledt på kjdkenet os
skrapet grönnsaker da det smalt. För jeg viste ord av det var hele
realet forvandlet til en grushaug. J?g vilde rope på nnc Lise
men röyken som veltet fram holdt på a kvele mes. Da jeg endelis kom
meg ned på gaten, stod flammene ut av huset. Een min eneste tanke
var å redde Anne lise. Eed det samme kjendte jeg henne ikke igjen.
Jeg trodde nærmest det var et annet barn som folk dyttet bort til
mes som trbst. Hele kaninsklnnluen var oppbrent og full av blod
etter et hull hun hadde fått i hodet. Ellers var hun helt tilsblet
og oversprbytet til det ukjennelige.

Det ble ikke gitt noe varselpå forhånd?
Nel, alt kom som lyn fra klar himmel. Tilslutt forteller moren at to
skinnstoler og en sofa var alt hun fikk teddet. 2:en jeg er jo
lykkelig at jeg fikk beholde barnet mitt, slutter hun.
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ER DET LIV LR DET H.P.

20,00 (21) Oppe på Ulevål sykehus ligger det en
middelaldrende dame. Hodet er inntullet i bandasjer og ut av et
likblekt ansikt stirrer to matte slörende 3yne tomt ut i luften.

og til vrir hun seg i senden Son i anerter. Når man sankker til
henne, virrer hun bare med hodet, mumler ett eller annet uforståelig
ut Ejennom de voksbleke leppene og vinker natt og avve-egende med
en kraftls hånd. Dan rede siksak- streken 2å tavlen over sengen
(tempraturkurven) forteller også sitt tydelige s-pråk at her ligger
det et lidende menneske.

Kvinnen som ligger i sensen er den 54
år gamle fru Ella Bye. Og hvorfor ligger hun nå dcr oppe på sykc-
huset? Spör Morsenposten. Bare for noan daser siden avr hun frisk
og D5rig. I dag er hun kastet på et sykelcie son hun ikke kan flr-
late innen en overskuelig framtid. 'ine sår vil hen nok overvinne
men det sjokk hun har fått og de fölger det muligens vil ha for
henne framtidige mentale tilstand vil kasskje bli værre og kurero,

Fru Ella Bye er desværre bare en av de
mange. Niddingsmenn, mordere og sabotörer er sloppet 1.5s på den
norske sivilbefolkning Uten hensikt os uten hensyn sprenger de
byEninser i luften, midt inne i tetbebygde strök. Resultatet? pal
bensinfat går i luften, en vaktpost eller to blir kanskje såret
eller brept men under ruinene ligger lemlestede lik og sykehusene
fylles av sarede nordmenn.

Sabotasjehandlinen i Sehwensensgate for
noen'dager siden er et grufullt eksempel pe, usjernitssmennenes
bestialske hensynslöshet.

lorgenposte har hat anledning til å tale
med et par av dem som ble skadet ved eksplosjonen i Schwensensgate.
Fru fulmektig Halvorsen vis a vis Schwensensgate I, satt om etter-
middagen den 23 januar ved vinduet med noe syarbeid, Hun var alene
hjemme, plutselis hörer hun et brak- en veldig flamme skyter opp
foran vinduet. Noe mer hverken aner eller forstår hun för hun finner
seg selv liggende i en krok i den andre enden av værelset. Da hun
endelig er i stand til å op-ofatte noc innbilder hun seg at huset står
i brann- flammen slikker nemlis opp foran husvegen og Inn gjennom
vinduene som er blåst ut. Telefonen riner soM rasende. Hun enser den
ikke, men springee ut på kjökkenet for d konme seg ut bakvegen. Zun
orker imidlertid ikke stort og blir stående os ståtte ses til
kjökkenbenken. Hun stryker seg over ansiktet og får hendene fulle av
blod. Forskrekket stirrer hun inn i et speil og ser at hun har fått
to lunge risp over halsen og opz,e i hodet. .t.ntagelig glassspli@ter.
Brillene er knekket over i to pa midten og henGer å dinsler i sine
böyler, en fra hver öre. Endelig kommer hun seg ned baktrappen og
får da visshet for at det likevel ikke er det hus hun bor i som
brenner.Et trist syn möter henne imidlertid da hun kommer opp i
sin leilighet. lt ligger hulter til bulter, gardinene er flenget i
stykker og alt sam het glasstby ligger i knas rundt om i værelset.

Det bodde i alt 12 familier i Schwensens-
gate 1, SaM ble mest rammet ved eksplosjonen. Kadde det ikke været
for brannvesencts resolutte opptreden, vilde neppe en eneste av de
familier som bodde i annen etasje og oppover ha kommet fra det med
livet. Flere ble også reddet ut i forekommen tilstand, bl.a. vertens
frue og hushjelp som ble sperret inne på grunn av at et isskap ble
slengt foran kjökkeneWren slik at de ikke kunne komme ut-g Lt folkene
buset mistet alt det de eide er selvseAt. Bittert må det imidlertid
være for det unge parret som skulde ha giftet seg i morgen. 4.1t hva
de nbysomlig hadde spart sammen av utstyr gjennam årene Eikk med.
Ikke mindre bittert ma det ha været for husverten som kon hjam fra
byen. i1t var avsperret huset stod i lys lue. Sin kones skjebne viste
han intet om og da han blir stansct av vakten blir han stående og
uttaler fortapt til vaktpostener (9et cr ,jojeg som cier denne
gbdenog dette er altså alt jeg har 43 ha elit,
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STURLASSON 0,DRE S. 7582.

20.00. (26)
Gj-k..MKJOKORDNINGEN YJ'OR KRIGSSKDELIDTE

OG EV;I:UERTE, .

lf kunncyring av 30 september f.å. skulle
de fr,, kliptc talonger av „Innkj-psbOkene og kjUpekort for mango1-
varer til krigsskadelidte oL evaku,,rte (skjema .A.F.L. 1) opp-
buvares inn -L;i1viere av de h:1J1,lende (dotaljistone). Talonger

og kjUpel.-)rb ble effektuert sonorc.

:,vdelingen har nå bestemt 2t de talonger og kjpe-
kort som cr eIfAtuert etter f-rste oktober f.å. og som omfattes
av awle1inens b,stommelser av 15. juni 1944om regulering av
omsetninen av L:j.j1,.k,nutstyr, s;)isebestik m.v. (jfr. melding
nr. 4 :L.F.1.) sal 1,,itimasjon for detaljistene til
gjenkjU)p av ve.r„r hos ,-2rossistene gg som legitimasjow for
grossistone til djonkj.p av vrer hos produsentene. De nevnte
telonj;cr oc kjeort skal ha gjonkjpsverdi p like

linje mcci eff,ktuerte kj& -x)eort för kjUkkenutstyr (skjene A.F.I.
Mot inleverte (sj.vc1 skjcma A.F.1. 12 SOM
skjema A.F.I. kan ftILSAMMEN ikk, kjpes igjen
mere varer i don uakeltc vareruppc ,nn detaljistenes allerede
fastsatte kvoter, eventuelt stnrtkvoter hos grossistene eller
grossistenes rn.stsatte evLntuelt startkvoter hos produ-



sentLne.

Oslo,-2.: februar 1945
NringspartementetS avdoling for Indu-

striforsybing.

.OKONOMISKE PRO BLEMER .

12.00. (11) I cc med evakue-ringen av.våre nordligste lands-
•deler har det både for utflyttcrne og myndi,ghetene reist seg en

rekke problemer åv Jkonousiek aft.

ilFinnmark Folkcblad" som nå kommer ut i Oslo,
har honvendt seg til Riksutvalcet for Evakuering som arbeider med

disse saker.

På spfsm4. ou hvorC.an erstatningskravene blir
behent2let, svarer sekret-:r ©10 Gundersen i Riksutvalget, at
nar gjelder krigssk: (lte *r).branntrycdct hus oc 1Z:re,
sendes erstatningskrrvwe til kricssk-c:etrygden. Kravene :
fremmes gjennom vcdkommende branntrygdelag hvor meldings-

skjemaer også fås utlevLrt. Når det gjeldor besetning m.v. SOM
er rekvircrt av Wohrmae..it cller andre tyske myndigheter og hvor

det forolicger tysk Bescheini.jung er framgangsmåten også på det
rene, idet crstatningsbel:pene utbetles av ordfbrerne i byene
og Aker og lonsmenneno i landditriktone. Hvor priser ikke er
angitt:, benyttès nærmere ancittc maksimalsatser. dvrige er-
statningskrav kan forelpig ikke utbetales. Dette gjelder således
uassurcrt krisskadyt eller etterlatt ldsCre, besetning, avling
m.v. Eller rekvirort besetning m.v. hvor Beseheinigung ikke
foreligger. Myndighetene arobider imidLirtid med å finne
fram til en lbsning av av disse kompliserte spörsmål.

(fortsettes)
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ÖKONOMISKEPROBLEMER (fortsatt)

Med hensyn til dagpenger opplyser
sekretær Gundereen at Riksutvalget har fastsatt satser for
st4nad (degspenger) til ubemidlede evakuerte. Dagpengene kan
utbetales fre do evakuertes frste dag i oppholdskommunene.
StL;naden utbetales av kumneren i byene oc herredskassereren i
landdistriktene. Ved påtrengende behov kan der også utbetales
sttlnad til anskoffelse av klmr, brensel, sko oc og til dekning
av ckstraordinelre utgifter, f.eks. ved sykdom. Reiseutgifter
kan også godtgjres mot behirg lecitimasjon. Fra 15. januar
utbetales degpengcne bare når det foreligger bekreftelse fra
arbeidsformielingen på stedet om at verlkommende er arbetdsufUr
eller ikke kan skaffes arboid. Til skoleelever over 15 år kan
utbotaling skje når kontrolibeken viser attostasjon om skole-
gangen fra erboidsformidlingen.

ISGANG OG FLOM I T=ILELVA.

21.00 (34, Den st:.;rste isgang igmanns minne har
gått ± Trysil (lva de siste dagene, forteller Ostlendingen.
Elveisen lg'snot onsdag pa en åtte kilometer lang strekning nord
for Jordet og kom i drift. Tre kilometer ndde satte den seg fast
og i går var elveleiet fyllt av veldige ismassor helt opp til
Jordet. Elvevannet strmmet over land på begge sider av is-
barrieren og har skapt en prekær situEsjon for de åtte- ti
brukene som er ramt. Vannet star opptil en meter over dyrket mark
og en del hus cr ogsa truet. Flere lUer er emflommet og vannet
er trengt inn i potetkjellei:e og cj:Jdselkjellere. En må regne
med at atskillige roteter og mecet hUy vil bli Udelagt. En har
fors:ekt a lede vannet vekk fra husene som er mest truede ved å
foreta aprengninger, men uten resultat.

BRANN.

13.00. (16) En arbeldsbarakke for nocn kolbrenncre i
inne p Grue, Finnekog, bronte i garned til grunnen. Alle ar-
beidernes eieneler gikk epp i flemmer. Arbeiderne holdt på i
kolmila et stykke unnr eg kunne ikk,ehindre at barakken brente
opp, forteller Glamdalen.

FISKER OMKOMMET PÅ FELTET.

21.00 (35) På fiskofeltot vest for dygarden vd
Bergen mistet i går en amnn livet, forteller Bergens Tidende.
Fire amnn fra et 1=;rivgarnfarty vnr gått ned i en småbat for &
ordne med en garnlenke, somvarsunk,t på grunn av den store silde-
tyngden. Under arbeidet kantret plutsclic båten og alle fire
havnet i vannet. De blo tatt ombord i fartUyet, men da var
allerede en av dom eLed.



Side _17 Meldinger„ fredag 2. febraur 1945)
_.

Nr. 1368.

•GEBURSDAG.

21.30. (36)
En megot kjent mann i norske seile-

kretser, fruktgrossist Leo Jenson, or tirsdag, 6. feb., 70 ar.
I en monneskealdorhar handrevet i fruktbransjen, o som hobby
har han dyrket friluftslivet i stor utstrekning. Suiling, ski-
sport og jakt har særlig fangub hans Interesse, og som  seiler
har han vunnet sor ut virkelig navn. Mod sino båter har han
i årenes lp brt mangen on sddr humm, bl.a. Kongepokalen ved
konkurransenene i Ja k og Trondheim. Ved seilingen i Trond-
heim var det stiv kuling, men Jensens Vera klarto brapene og han
gikk i mål hcle 13 minutter f6r nostemann.

MELD DEG I

22.00. (40). Norske gjonte og gitt er det DIN vilje
at landet v1rt skal oversv'immes av bolsjevlkikke mordere og
voldsmenn?

avis ikke, finn da DIN plass i våre
rekker. Frivilligkontoret-,Heyerdalsgate 1, Oslo.

DÖDSFALL.

13.00 meldes at en kjont mann i
Telemark, lærer Halvor Helikas, Gvarv, er cici 60 år gammel. Han
var i sin tid lærer i Hallingdal og Eidsskogen og har siden
1914 vært ansatt

Lærer Hellkås var meget med i det offent
lig liv i Sauherad kommune og var Ll.a. i mange år formann i
bygds skolestyro.

ULV I TRYSIL.

t411;.0.00. (5) For fLrste gang p:å lenge har ulven
vist seg i I:erdag i Trysil. En hiper å få ahs på udyrene fr
Sauen skal slippos til varen.

KRYPSKITTERE Pl KRIGS=EN.

13.00. (15) Ved GjesåssjUon i Åsnes har en sett
spor ebter krypskyttere. Det er eig 4e har vært ute etter. Av
sporeno går det fram at dct or minst to mann som har vrt på
ferde. En har funnet blodplasser som tyder på to clgfall.
Politict arbeider no iherdig for i få tak i synderne, melder
Glåmdalen.
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oKONWISKL

..ks4.ekurser fra Oslo Börs 2. februar 1945.

4 1/2 % Stat'1937
4% Stat 193511,
3 1/2% Stat 19411
1/2 Stat 193821

4% HyPotekbank 1938 •
3 1/2% Hypotekbank 1941
Creditbanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Harslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union

Borgestad
Bruusgård Kiösterud
Å'merikalinjen
Bergendke
Nordenfjeldske
Ivaran •
Ccean
Kosmos 2
Odd
Rosshavet

S 104, K. 103 3/8
K. 102 3/4
K. 104
K. 102 3/4
S. 106, K. 105 1/2 Oris. 105 3/4
X. 105 1/4
K, 13? 1/2 Ex, 5%
S. 857 1/2, K. 850
S, 19 3/4, K. 19 1/4
S. 137, K.'134, Ons, 136
S: 1421/2, K. 137 1/2
S. 725;
S. 275,K. 267 1/2, aus. 270
S. 1975; K. 1950
S. 5,50 K. 5,40
S. 155; K". 145 •
S. 230; K. 227"1/2,10ms4 230
S. 265, K.'260; OMB4 262 1/2
S;  232 1/2; K. 225'
S, 157 1/2, K. 156, Oms. 157
K. 1721/2
S: 275, K.265
S. 286 1/2; K, 282'1/2 '
S 2721/2, Ko 269 Oms, 270

240, K.-232
S. 387 1/2, K. 384,

Valutakursor uforandret.

FISKERIMELDIFIGER.

0. R. 13,15. Storsildfiske. På feltene fra Stat og s6rover
til Korsfjordavsnittet viser det seg fortsatt å være rikelig med
sild tilstede. På disse felter har de da tatt en rekke drivgarns
fangster og adskillige snurpefangster. Tildels er der tatt noen
nze, tildels meget gode landsteng, Om snurpefiske meldes det at i
gar kveld og utover natten forefikk et bra fiske ute ved Rautingen
ved Sogn og Fjordaho. Dertil er der kammet inn en rekke fangster
fra 100 til 2000, Ejennomsnitelig 1100 hl. pr. båt. Videre har det
pågått en del amasnurping på feltene Oygarden bed Bergen. -langstene
ligger der mellam 200 og 1600 hl, men der er det hovedsakelig mindre
fangster. I dag morges har det foreEått snurping ved Ebrsfjord
avsnittet, men noe nermere am resultatet foreligger der enno ikke.
Det opplyses imidlertid at det er bra med sildefiske der oppe. Der
tatt et bra steng på feltet bed Lulandet. Desuten er der tatt endel
mindre steLg på feltet vedFodj,,,Nord- Hordaland. Om drivgarn fiske
meldes det fra Låldyfeltet at dot er innkommet endel smådrivere med
fra 20 - 50 hl. og pa Bremanger ligEr fangstene på mellom 50-250

bruk, ( fortsettes.)
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Si1defiske.(fortsatt)
Videre meldes det fra Eloröfeltet am

fangster cropti1 80 hl. pr. bruk. på. Bulandsavsnittet meldes det om
noen drivere 2ra feltet Hasaosen som har innkom_let med fangster frt
60 til 150 hl. pà strekningen fra Fedje i Nordhordland til Stnimen
Austevoll er dut innkommet en rekke drivere med fangster fra tyve

og opptil 300 hl. En enkelt driver på Korsfjordavsnittet fikk 400
hl,

Også nord for Stadt viser det seg t wre
bra med sild til stede. Forelöpig foreligger det bare meldinger
fra feltene ved Goksörvika og RoWydjupet hvorfra det er inn-
kommet drivere med fra.20 til 450 hl. Wennomstnitfangsten ligger
her på 120 hl, pr, bruk,

FRA DANMARKS SABOTASJEFRONT.

S.R. 22.00 De danske patrioters sabotasje mot de
gynske jernbaner har nå Eitt seE utslag i en rekke motforholds-
regler, Alle veger til og fra Viborg, Middelsfart og Odense er
blitt stengt, meldes det til danske kretser i Stockholm. Alle
passerende ble stoppot og endel arrestert. Tross avsperringen inn-
traff det ennå et tilfelle av sabotasje mot et tysk troppetransport-
tog totsdag kevld.

På Jy1land fortsetter $ernbanesabotasjen.
Natt til torsdag inntraff det 41edes en voldsom eksplosjon på
jernbanestatjonen i Randers hvor sporvekslene ble ödelagt. Samme
natt inntraff det to sprengninger under et tysk militærtog på strek-
ningen Aalborg-Galbor. En rekke eksplosjoner inntraff videre
tirsdag kveld i en maskinfabrikk i Odense hvor man framstilte
deler til sporveksler, Iledrikshavn har Gestapo bl.a; arrestert
direktör Poulsen, redaktör Obelius, Fredrikshavns avis, og to
personer ved navn Hanghöj og Weltzer.

KRIGSFORBRYTERE:

S.R, 22,00
Den-ffinske:krigsforbryterkommisjon kammer

mu11.gens til å dannes allerede denne uke, ifölge et telegramfra
HelSinki. Balndt kandidatene til ordförerposten nevnes Brik Horn-
borg,

SVENSKE XONSULAT I BERLIN EVAKUERER.

S.R. 22,00 ' En del av det svenske konsulat i Berlin
har evakuert til Finsterwalde, melder det svenske utenriksdeparte-
ment. Den svenske konsul i Stettin, Frostmarek, som for tiden
er på besbk i Sverige forteller at ahn etter sin avreise fra Stettin
har fått rede på at pastor Hellquist fra Berlin var ankommet til
Stettin ked on lastebil for om mulig å hente det svenske gamlehjems
beboeresoraen tid har vwrt bosatt på et slott utenfor Stettin.
Meningen er at de skal evakueres til Sverige via Lübeek,
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Meldinger,lördag 3 februar 1845.

uislin n elet i Dergen holder  möte med sin n e kretsförer.

	

8,30 (3) Bergen: Bergens krets av Nasjona Sam-
ling holdt torsdag kveld et internt möte i samband med
dagen for statsakten på Akershus. Mötet fant sted i partihuseta
store sa1.Fy1kesungdomsleder Aerhe Moll önsket velkommen og ga on
det til fylkesft5rer'iMmkke som ga et kort utsyn over partiets le!e,
torie fram til idag.Naturlig nok omtalte han toget trbförlig
statsakten på Akershus i 1942 og minnet om en rekke av förerens
uttalelser i sin store tale. Som föreren den gang  sa  skg yi
Nasjonal Samling tjene folket. Vi skal love hver andre a ga inn
for Norges sak med hele vårt sine, og hele vår kraft.

Fy1Itesungsoms1ederen rettet så en appeal
ttl ungdommen og owefordret den til å slå ring om Nasjonal Sam-
1ing.på mbtet ble også den nye kretsfZireren for Bergen,Oskar Hag-
en,introdusert for bergenserne. I en kort tale uttrykte den nye
kretsföreren önsket om at det liorske folk må forstå sin tid og
at hver enkelt må gjöre sin plikt i denne vanskelige tiden.

Seure atundervisnin i folkeskolene,Lærerkreftene blir ledi .

	

10,30 ( 9) Bergen: I et brev til Bergens skolestyle
om den brevundervisning som cr satt i gang ved Bergens fo1keskolD
heter det at denne form for undervisning har slått meget godt

4INr
0.11blandt de unge og må karakteriseres som . verdifull.

Brofselen har fått en tilslutning og ena
fattet med en interesse sou overgår alle forventninger*Ialt er "
det sendt ut undervisningsbrev til to tusen elever og skolen har
vært i kontakt med nwrmere 1600 av dem. For tiden er omlag 35 Ize
ere og lærerinner med i. brevskoleerbeidet.

Når det gjelder skoleforholdene ellers
Bergen går det frem at de mange lærerne og lærerinnene som på

grunn av forholdene er uten arbeid i skolen er oppfordret til
lertidig å gå inn i annen hvoli virksomhet.

Metallarbeidarstreiken i Sveri e. Grioer reeteringen inn ? 


12,30.(9) StoekholmtEn rekner med at flere hundreb
bedrifter i den svenske mekoniske industri vil bli ramt av streA‹
ken,som tår til mandag. De viktigste sentra maskinindustrien er
Stookho1m,Sundbyberg,Lindingb og Sbdertelje.Arbeiderne som blir
bertirt av konflikten7 emlag 120,000 mann,tilhörer Metallarbeider-
nes-bg stbperiarbeidernes fagfor'eund.

Overstko elanderende for den svenske for-
svaramakten,general Jung har anmodet regjeringen om å treffe
tiltak så det ikke blir brudd i produksjonen.

Oslo-avisene assdr se i tdokumentfsensasjonen.

	

O.R.12,30. Oslo:Det kompromiterende dokument som for
en tid siden ble funnet av dot tyske sikkerhétspoliti hos direktit
en for Ohristiania Spigerverk ing,Sehelderupler dagers'sonsasjon
i Oslo-pressen. Avisene behandler også de sensasjonelle avslör-
inger i den forbindelse. Nationen skriver bl.a: For våre lesere
har det spesie11 interesse å se hva forhandlingsdokumentet fortdb
ler on den norske import etter krigen hvis eksilregjeringen skel
få en1edning til å gjennomföre sitt proram. Det vil ikke bringe
paradibet til Norge.Det vil bringesu1t,n6d og arbeidsMshet til
1endet,skriver Nationen.
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Utdelin av le atrenter.

0.11.12.00. Oslo: De midler dom i år er di.atonible•
av Hans MUstads legat er den  26 januar utdelt til professillr "

WaUinger  til fortsettelse av de arbeider ang.kjeletekniHe
ke problemer som er igang og videre rirmlagt.

8abotas ehandlin ?  Zks los on å en dansk båt
1:571:1 41 4 e avn: Den clanske dampor Cato Pede

ereen tilhörende rederiet Wendela har den 12 januar'vmrt utsatt
for en eksplosjon da don befant seg i norsk farvann. Ved oksplo-
sjonen omkom donkemann Ludig ? Kjbbenhavn.Skibet der förtes av
kqt.K.Kohn gikk da på grunn. Störstedelen av besetningen der var
pa oa.20 mann or kommet tilbake til Danmark igjen.

Fabrikkeks los on i K öbenhavn.

D.R.12.00. Kjnonhavn :X1.7,45 i nmrges eksploderb
en bombe i den store eiendom Kikorn nr.8 i Kj6benhavn som tid-
ligere eiedes av Irvig og Patterson.Einedommen rummer.et större
antall virksomhetcr og bomben var anbragt i Seierbergs mokaniske
etablissement hvor dor også utbrbt ild der dqk huttig ble bekjemp-
et.Det var iMidlertid skjedd stor slcade i virksomheten,FIere mennesk
er ble saret. 1,1vorligst et det  gått ut over on arbeidsgutt Hon-
ning J'ensen.Han kom gaende"forbi eiondommen da eksplosjonen gikk
og han ble alvorlig akadet.Han blo fört til sykhus for behandling,

Storsildfisket ir vekslende resultater.

kimp13,15, Be7..gen: Etter de meldinger som foreligger
synes det sou om fisket er slakkoro på samtlige felter i de siste
dagene,Det gjelder både sör for og nord for Stadt.Dette må inddlertid
antas hovedsakelig å skriee seg vanskelio arbeidsforhold og det or
sannsynlig at fisket igjen tar seg opp nar forholdene tillater det.
På feltene nord for Stadt nmldes det at endel drivgre fra.Onafeltet
er innkommet med svarto garn.Eens gernfangstene på Ålesund og  blunrumi3m
står fra  10  til 140 hl.hovedsakelig 30-40 hl.pr.båt.

Qms snurpefiskot meldes at det igår kveld
foregikk endel snurping Rylandsfeltet.Herfra er det innkommet noen
snurpere med fangster 'fta 600  til 2000 hl..

Dessuten noldes det om fisket ved Korsfjord-avsnittet,på feltene
ved Gosvmr og Mögster.Ved Mbgster dr det dessuten satt noen små  land-
steng.Desuten meldes det 0111 noen snurpelahdsteng på Verlandsfeltet.
Qm driygarnsfisket st3: for Stadt meldes det om fangster for anådriv-
erne pa Kråkeleesfeltet på fra 20 til 50 hl.storsild pr,båt. Ved Brom-
anger ligger fungstene fra 70 til 300 hl.Gjennomsnitlig 165 hl.pr.båt
Ved Floröfeltet er fangstene fra 30 til 150 hl.pr.båt og det opplys-
os  at det er meget sild tilstede på feltet ved Frbyskjærene.
Fra  öygaren  ved Bergen meldes det om bra snåsnurping pmrlig på feltea
441gertly og Ukjmrosen,Her har en rekke båter tått fangster fra 100 '
til 400 hl.pr.bruk.Enkelte ateder som på Fele,Heggholmen og i Fjell
meldes det om meget bra fiske på landnotsett.

•

V5.11abrand i Eidsvå ved Ber en.

	

10530. (7) Bergent En villa på Eidsvågsnesset utenfor
Bergen brente idag ned til grunnen.

Det var ved k1.12,30 tiden at en merket
brann i disponent Stokkea tceemanns-villa og brannvesenet rykket ut
med en gang.Ilden bredte seg imidlertid hurtig og alt treverket ble

* flammenes rov.Også meget av innboet strök med.
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En vell kket sabotasoaksjon.

Norges Frihet. 18.00. Det visor seg at våre patrioters bdeleg-
gelser av nazistenes våpenlager Horten var en riktig fulltref-
,t'er henhold til oppgaver siai det være ddt st6vtt lager av
bomber og torpedoor saMt andre' sprengstoffer son.tyskerne har i
vårt land. Hele lagevet ble totalt Z5delagt og dertil ble ogsa t5de-
lagt de 3 vaktpost-stasjoner son tyskerne har latt oppfre.

Man er ikke helt klar over hvordan eksp10
sjonen har foregått.Nan påstår at vaktholdet var så•sikkert at det
skulle'være umulig for utenforstående å kunne snike seg inn ube-
norket,men trass heri har våte tapre patrioter utfört denne-etter
tyskernosmoning-unulige dåd. Det viser seg at med god forberedelse
og planleggelse og nøyaktig utförelse av de lagte planer er p.rant
ien for at en åksjon skal få et be1dig resultat. Det gjelder a>ve1c
utde besto frihetskjeMpere for slike oppgaver,og ikke vise noen
skansomhet i op-:)dragenes gjennomfrolse.Enhver kan forstå hvilken
betydning dot har for vårt land at et slikt våpen og sprengstoff-
lager kan bli bde1agt.

Eksplosjon  .

	

D.R.20,45. Kjbbenhavn: KlokkGn 7,45 idag eksploderte
en bonbe li don''storo eiendon Kigs?gården 8 i Kjæbenhavn,der tid-
ligere eiedes av Krogvig og Krogvig.Eiendommen (Se side

ISvanske1igheter i Dannark.

	

D.R.20,45. Idag gikL: endel menn over isen til Bornhol:
for å skaffe bröd til beboorne son na i flere dager har•mært uten
forbindelse mod onverdenen på grunn av isvanskeligheter.Mennene
de velholden fram os returnerte ned do nödvendige forsyninget til L-
boerne av bYa.Det var først og framst bröd beboerne nanglet ,menon•
andre varergsom petropeum var det mangel pålidet der ikke er OJA

trisk lys pa öya.
På en annon liten öy har bebo7

erne nåttet ernære seg av poteter i flere dager,da det var unulig a
bringe forsyninger til dam.Isen var så tykk at ferjeforbindelsen'b:-
stanset. Inorgen vi1 nan forsne å få forbindelse nod fastlandet,
idet man vil kjöre med sleder så langt ut som nulig og derotter foro.
ta turen tilfots.

Brenselsituasjonen krever arastiske forholdsregler.

	

- R,20,45. Et av-Zihus störste trykkerierlArhus Hanft-,
trykkeri hår fått noddelelso fra 1ysverkkny.1es styre at gassen vil
bli stenst i 15 dager os den elektriske strbm i 90 dager-pidet fir-
naot,trasa i gjentagne advarsler ,har brukt mor gass og strön enn
den tiltelte kvotelLysverkstyret opplyser at de ikke kan foreta noa-:
forandring i avgjörelsen da Handelsdepartementet har fastsatt stral' -
HandUstrykkeriet har måttet avskjedige sine arbeidere og funksjon
ærertson er på 65 porsoner.

Elyan re å Kjöbenhavn.
157k4o, Idag var der flyangrep på Kjöbenhavn.Fly-•

alarnen gikk 12.13420 og k1.13,35ble dot gitt faren over sighal
og endelig avblåsing fant sted k1.13,42. Det er ikke meldt on
skader av noen art.
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Fors nin er ankammer til de, befridde deler av Norge.

Norges Frihet.4/2-8,30. Et norsk dampskip er ankommet til Nord-
Norge med full last av nbdvendighetsartikler til befolkningen her.
Äv lasten nevnes :matvarer,klær,skolfiskeredekaper og materialet

tkriv
for hus-reparasjoner.Flere skip er undervegs.

Bonbeeks los ot penillark,

S.R.8.00, Fra Kjtibenhavn meldes til danske kretser
1 Stockholr at en bomb/eksplosjon ha? 6delagt en sror fabrikk og
industriell bedrift i Lj6benhavn.4 sore bomber ekslodette i Redll
og lAndegårds maskinfW)rikk i KinersEade 11 på Vesterbra.

Bygningen styrtet samffien og både maskinhallen
og verkstedelokalene ble ödelagt fullstendlg.

Den annen bombeeksplosjon inntraff ± det
store byf..;g Ikern 8 31åAmager, san tidligere eiedes av firmaet
Borwits og kapteinsite 9 Bomben som var libragt mkaniske
verksted voldt' store skader og flere personer ble såret.

nen svenske Norgeshjelp-orranisas on har rikskonferaAse i Stockholm,

S.R.6100, Stockholm: Svenske Norgeshjelpens förste
rikskonferanse ble åpnet 1 Stockholm 1 går kveld,Til konferawlen var
framm6tt over 100 representanter for fylkcskomiteene i landet og
blandt gjestene merket man seg flete framstående personer. Møtet
fortsetter sine forhandlinger ldag.

Teknisk termlnolog1 skal standardiseres.

0.12.4/2-8,50. Oslo: For omlag 10 år siden ble rådot for
Weknisk Terminblogi opprettet og det skulle i "6:-ste rekke söke å
skaffe klarhet,ensartethet og entydighet i den tokniske terminologi.
Nå står de ikke langt fra målet,nem1ig å utgi eA Aorsk teknisk ord-
bok. 'Jet er lplpliotekar J'on Ansteinson 1 TrondhEim som har stått for
dette glgantiske arbeid,

41"
olket leser men- de leneter etter ordentlige b6ker0 


.R.4/2-8,50. Hamar : Hamar folkobiblio:Gek har nettop sendk
ut en melding am virksomheten i 1944.Det yiser a' leselysten er
stadig stigende.Hamar folkebibliotek har vært i drf.b i hele 57 år
og i denne tiden har'det'lånt ut ialt amlag 1 million sju hundre og
tredve tusen b1nn,(1,730,000)

Utlånet ifjor var det st5rste i bibliotekets
historle,nemlig omlag 57000 binn.
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MSSEDIREKTORENS" UKENTLIGE

erud tumlormed store tall.

Jeg nevnte forrige gang at Sovjet-Samvel-
dets fantastiske kraftutfoldelse for en stor del skyldtes engelske
og amerikanske krigsleveranser. I den anledning har je6 mottatt
endel anonyme henvendelser som går ut på at dette ikke kan være
riktig. For det förste av den grunn at såvel,Sambandstatene som
England, på grunn av sin egen enorme krigsanstrengelse, ikke kan
avse noe nevneverdig krigsmateriell til Sovjet-Samveldet. Og for
det annet at det heller ikke er nZ5dvendig da Sovjet-Samveldet
klarer seg med sin egen Ktigsproduksjon. Det har joauttömmelige
råstoffmengder og tilstrekkelig arbeidskraft, og störsteparten
av sin krigsproduksjon liggende bak Ural hvor man kan arbeide
helt uforstyrret av krigens gang. Noen hjelp fra USA og England
i form av krigsleveranser skulle derfor ikke være nödvendig.

Hvorvidt innsenderne skammer seg over
tanken over at England og USA skulle bidra til Europas'bolsje-
visering også vud krigsleveranser til Sovjet-Samveldet, eller om
de finner at man år Sovjet-Samveldets ære fOr nær ved å tvile
på at dets egen vapenprodUksjon strekker til, fremgår ikke av
brevene, Det kan ogsa vo dut samme. Hovedsaken er at
Engaldn og USA helt fra krigens begynnelse har levert enorme
mengder krigsmaturiell til Sovjet-Sauveldet.

I de svenske eksportforeningers tids-
skrift "Svensk Utenrikshandel" er nylig offentliggjort en '
statistikk over Sambandstatenes og /11ands krigsleveranser til
Sovjet-Samveldet. Tall er kjedelige, men sier mer enn mange
ord, Ifølge denne statistikk Utskipet Sambandstatene fra ok-
tober 1941 og til mai i fjor 0,5 millioner tonn krigsmåteriell,
strategiske råvarer og levnedsmidler til en verdi av 5,4 milli-
arder dollars til Sovjet-Samvuldet. I tiden 1. naé.i til 31.
desember i fjor hadde forsendelsene en verdi av 1,6 milliarder
dbllars. 'Leveringene fram til mai 1944'omfattet blant annet
8,872 fly, 3,734 tanks, 10 minesveipere, 12 stote jagere, 82
mindre jagere og torpedobåter, 206,771 biler; 5;3117 andre motor-
kjöretbY.er'til krigsbruk, 17,017'motorsykler, 3,168 luftverns-
kanonOr, 1,111 andre kanoner, 22,4'millioner artilleriprojek-
tiler, 991 milliOnet geværpatroner, 88,000 tonn krutt, 130;000
tonn sprengstoff, 1,3 milliOner kilometer telefonledninger,
245,000 telefonapperater, 5,5 millioner'par åtövler, 23 millionAr
yårdsuniformstöy, 2'millionor bildekk, 476,000 tonn flybenbin,
99,000 tonn. alumifliulh, 184,000 tonn kobber, 42;000 tonn
6,500 tonn nikkel, 1,2 millioner tonn., stål, 20,380 metaldreie-
benker, utrustning'fot fire oljedestilliasjonsanlkgg_gg fcir et
aluminiumvalseverk, '4,138 marinemotorer, 524 löftekraner,
241 damplokomotiver, 1,154 godsvogner.pluss en hel masbe annet
materiell og endelig 2,2 millioner tonn levnedsmidler. Dess-
uten plaserte bolsj9vikene store bestillinger i oktober i fjor
Sambandsstatene pa turbiner og annot materiell til det dde-

lagte Dnieprkraftverket.
(fortsatt)



Side 2 Meldinger, sdndag 4, februar 1945. Nk. 1370.110111,

BEGGERUD )fortsatt)

Ehglands leveranser til SoVjetsamveldetfra krigsutbruddet 1941 til mai 1944 omfattet 1,150,000tonnkrigsmateriell,*råtarer og nshringsnidler. LeVer.b.nsene amfåttetbl.a, 3,304 fly, 4,292 tanka, 12 mineeveipere, 5,239 biler,562 luftvernkanoner, 546 antitankkanoner; 17 xiliioner artilleri-projektiler, 290 millidner geveeepatrôner; 173,000 tonblk±utt,103,500 tônn'gummi, 29,400 tônn•tinn., 47,700 tonn bly, 7;400tonn sink 2700 tönn nikkel; 6,491 metaldreiebenkeX, 15,000elektriske motorer, samt 138,000 tonn levnedamidler, Verdienav disso leveranser er ikke oppgitt.

samme tidsrom leverte Kenada 450,000tonn krigamateriell, råverer og levnedsmidler til en verdi av190 millioner kandiske dollars.

'Leverensene fra Sambandsstatene haddetilsammen en verdi av 10,1 milliardér dollars. HVis man om-regner dette-'1-ktonettil pari kurs;.kommer må.r, til det penebelöp aV 37p875,00C.,0Wkroner :rf?.11ht sior kanskje ikkeså meget, nettopp fordi det er så stort. Fordeler nen dettebeldp på Rorgessamledê befolkning og setter denne til txemillionar, blir det 12,625 kroner pa,.hver.Hvdr mange bonde-gårder til an verdi av 50,000 kxoner pr, stykk, f. eks-.; kunneman få for denne sui? Det blir ikke mIndre enn 757,500Tallene gir et lite glimt av hvilket forferdelig sluk denmoderne krig er og kan også gi anledning til mange andrerefleksjoner.

(:bor Handols oeh 8 dfartstidnin - for en

Stookholmble det nylig fordvet etbombeattentat mot den britiske legasjonibygning.En Ukjentnenn kastet en bombe mot bygningen og:forsvant på sykkel.Noen større skade ble ikke forårsaket. Mannen somkastet bombonhadde stått gjemt bak en mur og hadde derifra kastet bomben mot'forsiden av bygningen. Den traff et tre som sto en to-tremeter til venstre for inngangen. Av lufttrykket ble det sprengten hel del vindusruter og noen vinduskarmer ble revet lds.Man tror at bomben var av en slags hångranattype, Politiethar enmå ikke noe spor etter gjerningsmannen.

Dette bobbeattentatet har vakt liv-lig rdre i en del svenske aviser og Gdteborgs Handels oeh Sjd-fartstidning skriver redaksjonelt bl.a.: ".Bandittmentalitetenhar spredt seg også til vårt land. Den ga seg uttrykk i detbombeattentat som i går kveld ble fordvet mot don britiskolegasjön. Usselheten i dette attentat konkurrerer med dumhetenav det. Englands krigsinnsats ville ikke blitt det minsteberört av dette attentat selvom hele bygningen var blitt lagtgrus og alle som oppholdt seg der hadde satt livet inn. Nåvar til alt hell gjerningamannen en kloesmajor. Det eneste hanoppnådde var sprenge noen vindusruter. Sannsynligvis snekhan seg vekk etter fullfört dåd." Noen anlegg som martyr haddehan ikke. Han ville gjöre ugagn, men han var for feig til åstå tiI rette for sin handling, Politiet har visstnok ennåikke noe spot etter gjerningamannen. Når restene av boMbener undersdkt, vil det vel bli å finne en ledetråd. Detmå kumne fastslåesb.vor bomben skriver seg  fra. Kommer denfra utlandet, får man utrede hvorledes det har vært mulig å
fortsettea)
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BEGGERUD (fortsatt)
.....  1.1.  •••••••••

få snuglet den inn. Skulle den være av svensk op)rinnelse,hSr

det oppspores hvot den skriver seg fra. Det somles vel ikke så
skjbdeslbst med denslags materiell at man ikke kan finne ut hvor
noe savnes og om noe ur blitt utlevert. Det er jo heller ikke
akkurat uskyldie leketby som man glrhvemsonhelst."

Og avisen fortsetter: "Det viktigste er
at gjerningsmannen blir grecot. Attentatet ble forbvet ved
ti-tiden om kvelden. Da mai'ken er dekket av sne er det ikke rffir
kere på gatene enn at mannen må være blitt sett av folk som be-
fant seg i dette strbk. Noe stort trafikk er det heller ikke
nær don gngelske legasjonsbygning. Det er sannsynlig at mannen
er blitt observert. Har noen"lagt merke til en person som for-
sbkte å gjemueseg bak mnren, burde hans oppfbrsel ha vakt opp-
merksonhet. Politiet er jo vant til å holde utkikk og ma fotut-
settes å kunne gripu den skyldige uten noe stbrretidsspille."

"Som svensker far man håpe at det er en
utlending som har v2rt fr-ampå," heter det videre. En svenske
skammer seg ved tanken på at det kanskje kunne være an lands-
nann SaM har gjort ses skyldig i eh slik gemenhet. Skulle det
tross alt visu seg å være tilfelle, bbr det sbrges for at han
ikke får bli 2;ående lbs. Selvom gjerningsmannen viste seg å være
en klossmajor, er det ikke sikkert at han er utilregnelig."

Også kommer avisen med en meget bemerkel-
sesverdig uttalulse. "Den eneste måten vi kan renvaske oss pa
for alt ansvar for niddingsd3.den, er å sbrge for at det ikke blir
.ordbunn for denslags banditter i vårt land. Det er like viktig
a innfbre karantene mot den åndelige amitte som sydfra det
siktes særlig tirde nange sabotasjehandlinger i Danmark sprer
seg til *vårt land, som å beskytte oss mot flekktyfus og andre
epedimier. Den åndelige pest er like så farlig son den legem-
lige og dertil nedverdigende. Det er en skam at et gammelt
kultuxfolk som det svenske viser seg mottakelig for lifottlbst
prat."

OG videre heter det: "Det er en selvfblge
at samtlige logasjoner i Stockholm heretter stilles under politi-
vakt, Vettlbse personer savner enhver evne til sundt on 'bmme og
ma ikke få fritt spilleron. Op;så den tyske legasjon må ha politi-
beskyttelse. Dot kan tenkes ai lysten til å utfbre en "clearing-
dåd" kan bli for stor for en svak hjerne. Vi kan ikke ta hoen
risiko. Sålenge en tysk legasjon befinner seg i Stockholm,
skal den nyte samme beskyttelse som alle de andre. At tyskerne
er dårlig likt er en sak for seg å forgripe seg på deres lega-
sjon er noe annet. De or på sett og vis vårt lands gjebter. Eis-
bruker de dette privilegium, får man utvise de skyldige9 men ikke
et hår skal krummos på'deres hoder. Pbbel knuser vindusruter
ikke dannete mennesker."

Vi kan for en gangå skyld erklære oss
holt enig mod Gbteborgavisens betraktninger,-og håper at avisen
konsekvent vil gjennomf?5redisse synspunkteri
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NORGLIWÆLPENS Ra_RESEETANT FORTELIW OM DET NORSKE FOLKS LIVSVILK1R.
twerlie.   980.

Svenska Norgehjalpens representant I
Norge; Siannesson, er .5yoblikketp&bob i -

bi2delså med Nogehjalpenskonferanse 1:Stoekholm
og i Dagens Ekko ble han intervjuet foran mikrofonen,

"Hvordan er forsörgningssituasjonen I
Norge fc- 4'yellikket, herr ilitn.E$on?"

"sa, levnedsmiddelene i Norge er jo meget
begrenet for merværende og dot folks levesett kan knapt fore-
stilles av svensker. 1in norsk husmor er stillet overfor uover-
kommelige problemer når det gjelder anskaffelsen av det dgglige •
brbd, Jvà skal man servere familien når man ikke kan kjbpe kjbtt,
Ikke fisk, ikke grtinnsaker, ikke poteter og andre for den daglige
husholdning nbdvendige varer?. Det er enselvfblge at den
Svenska Norgehjg1pens bidrag til Norge;.,; forsyning har vært av
meget stor betydning og er blitt mottat med stor takknemlighet."

S.L.19.20 (Da&ns Ekko)

"Eva gjbr, og hva har Norgehjglpen gjort
for å lindre disse forhold?"

" Det ex på forskjelll.ge måter at Norge-
Wglpen har hju.7.pet Norge. Den mest kjente, savel i Sverige som
i Norge, er jo hespisningen av_skoleungdom og gamle mennesker.
dag har vi 240,000 mennesker til beåpisning i Norge fordelt

over hele landot, Det er omtrent 1371000 unge tiarn som deltar
i. barnebespisningene, 80,000 gamle som benytter seg av gamle-
bespisningene og 231000 ungdommer som deltar i ungdomsbespisningen
Det siste gjelder bare for Oslo og under ungdammer forstår man
visersutter og lavere avlbnnet kontorpersonale,"

riliva for slags mat får de?"

" gi holderQSS så meget som mulig til
nærende Jtoffer soM'ken tilberedes i store kvantiteter. Vi
serverer særlig havrasupte, ertesuptepg;betesupte. For å
koke denne betesupten elier'ertasuppanbruker vi åtte tonn
kjbttkonserver hver dag."

" "Dessuten leverer vi levnedsmidler til
sjUkehus barnehjem o.l. Gamlehjem i Oslo og'på aftdre steder har
også ofte fått bidrag. Vi delet også ut klær, dko, og husgeråd.
Vi har fått cirka 500 tonn klær, men det blir ikke sa meget
sam det hbres ut til når det fordeles over hele landet. Behovet
for klær er meset stort og det norske folk har ikke kunnet gå til
noen nyanskaffelser på praktisk talt fem år."

" med hensyn til sjukehus, så har vi
et sjukehus i Oslo. Det har vært mept opptatt i 1944 og istedet
for det beregnede antall patienter pa 116, har.vI hatt en
gjennomenittsbelegning på 118. Så har vi bekonvelesenthjam ' •
pa forksjellige steder hvor vi tar inn folk sam har vært Sjuke
o ikke selv har råd til å ordne med rekonvalesentopphold. Der
far de svensk nat og får hvile i 3-4 uker uten omkostninger. "

(fortsettes)
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TILSTANDEEE I NORGE (fortsatt)

" Hva er Deres mening om helsetr[1-ata~e

" Ean kan nok si at helsetilstanden er

. " Hvilken kontroll er der for å sikre
at denne hjelpevirksomheten når dem som trenger det mest."

"Vi har n. representasjon i Oslp som
består av svensker og vi har et sentralkontor der som arbeider
sammen med de forskjellige organisasjoner som har lokale grener
alle distrikter."

I Norge?"

gått ned år for år."

Sunneson tok atter ordet og fortalte:
"Innsamlingsarbeidet har vist at det har

vært en hjertesak for hele det svenske'folk å hjelpe Norge. J-eg
skal ikke nevne noen særskIlte ("rupper, men en av de stbrste .
bidragsytere har wart den svens6 industri sam I en spesiell
innsamlAng under navnet "Norvege" har smmlet inn og overlatt
Norgehjalpp henimot 19 millioner kroner. Vi håper også i
framtiden a kunne rekne med saume kraftige bidrag. Vi har'
også innsamlinger i gang over hele landet blandt arbeidere,
kjente mann og jordbrukere som pa forskjell4 sett hjelper oss
til å opprettholde virksomheten og, som vi haper, å utvide den."

Til slutt uttalte flunPeson en takk fra
r),.T

betydnin4, men under de vanskelige forho'd som det nOrske feJ.Ic
underf, nå lever/sutgjdr den svenske hjelp et inn@?-0:kav lys, varhe og

sympati fta et lykkeligere stillet folk som pa denne måte,
tross alt, formar å opprettholde en viss kontakt mellom de to
folk. "Jeg vil derfor slutte hed å uttrykke håpet at'denne kon-
takten ikke bare opprettholdes, men om mulig utbygges, hvilket
under de nå,:mwende forhold best skjer gjennf‘m en ytterlipre
bket hjelptil Norge," si2it.teSminpsem,

Etter dette ittervju fortalteLombudsmann Gode
om finanseringen av dette hjelpearbeidet. Sunnesons beretning
skulle ha gjort det klart for enhver at det kreves kolossale
bkonomiske midler for å holde en slik virksomhet i gang. Spdrs-
målet har vmrt mdtt med ualminnelig forståelse og hjelpsomhet
fra det svenske folks side som har stbttet den omfattende inn-
samlingsvirksomhet og ldrdag passerte man summen 50 millioner.
Den konferanse som for byeblikket holdes i Stockholm har til
oppgave å gjdre virksomheten ennå mere effektiv fra svensk side.
Det er klart at forholdene i Norge kommer t41 å forverres ytter-
ligere og da blir det svenskenes plikt ora-mulig å utvido hjelpe-
virksomheten. På konferansen er det blitt diskutert og alt
tyder på at det skulle vmre mulig å utvide besplsningene
betydelig. Under det program som det håpes at man kan'sette ut
livet om kort tid, mener man å kunne komme opp I 325,000

porsjoner om dagen, eller kanskje opp til 350 - 360 tusen.

Det bdr nevnes hva man har fått for de
innsamlede penger opp til nå. Av livsmidler'er det blitt sendt,
så meget at det,fordelt,på hele befolkningen, har vært 15 kllo
til hver person. Ean ma huske at det meste av dette har gått
til barna, så det har nok hatt sin innflytelse på forsbrgnings-
situasjonen.
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SVENSKA, NORGESTELPENS KONFERANSE.

S.R. 12.40 På Svenska Norgehjalpen fortsatte
konferanse söndag ga minister Gibres (?) endel opplysninger
vedrørende gaveforsendelsene og den planlagte etterkrigsvirksom-
het i Norge Det framgikk at lisenser bevilges hver måned
for sendinger ti180 - 90 tusen personer, Hoveddelen av disse
pakker, sirka 70%, går til Norge og til de i Tyskland internerte
nordmenn. Sendinger går også til dansker rho11oti.dere sôni er
internert i Tyskland. Således får omtrent 5.000 nordmen.n., 4,500
dansker og 2.000 hollendere regelmessige sendinger fra Sverige,
Nylig gikk en sending til omlag 14,000 franske krigsfanger
Tyskland, KvantitiVtmessig omfatter gavepakkene mellom 400
$00 tonn QU måneden, inklusive sendingene til de 1,nternerte,

I forbindelse med etterkrigsleveringer
til Norge minnet ministeren om at kreditter på tilsammen

• 235 millioner kroner er stillet i utsikt til dette formål.
Innkjbpene hittil menes å omfatte varer til en verdi av over

100 millioner kroner, hoveddelen levnedsmidler og klær.

S.R. 19400 Svenska Norgehalpens innsamling passerte
1,3rdag 50 millioner kroner meldte ombudsmann Nils Gode ved
Norgehjalpens konferanse s&indag.

Ved konferansen vedtok man an uttalelse
Qm de opr-i.nsigelle grunner for hjelpevirksomheten Norge og
det gar ut pa at bespisningsvirksomheten skal komme i fb:-ste
rekke. Til slutt vedtok man et opprop hvor det blandt annet
heter at "sftuasjonen i vårt broderland forverres. Sverige
har muligheter for under krigens sluttfase å komme det norske
folk til unnsetning. Vi må anspenne våre krefter til det
ytterste og Svenska Norgehjalpen er beredt til å gWe alt
den kan for å utvide og styrke sin hjelpevirksomhet,,"

DANMARK BEF2ES ID WISLINGS BES6K.

S R 12 040. På tilbakevegen til Oslo, etter sitt
besök 35os*rikskansler Hitler, oppholdt Quisling seg nylig
KZ5benhavn, meldes til danske kretser i Stockholm, Han ble
sette sammen med den tyske politigeneralen i Danmark, Pancke.

DÖDSFALL.
....     • • ."

22.30, 3ustitiarius i Trondheim, Finn S. Bruun
er di3d etter en tids sykdom, 64 år gammel. Justitiarius Bruun
var födt i Fredtikstad. Han ble cand, jur i 1904, overretts-
sakf,tirer i 1906 1  politiassistent i Hamar 1912 og fullmektig samme
sted 1914. I 1932 ble han justitiarius i Trondheim Overrett og
i 1936 justitiarius i byretten. Fra 1926 og en årrekke framover
var han kretsmeglingsmann i Tröndelag.

Hans virke var i første rakke  preget  av
samvittighetsfullhet og rettferdighetssans og han nöd ry som en
av de skarpeste rettsdommere nordenfjl/s. Ved sin noble framferd.
vant han seg venner i alle sam.:'utirs1g.
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NYE-ORDFÖRERE FOR NORDLAND FYLKE:

22,30, )15)"Innenriksdepartementet" har op:pnevnt

fdlgende ordfdrere os•varaordfdrere i Nordland fylke:

Brdnnöysund: Varaordförer:Lensmann G.M. Selliseth.
Tjdtta: Varaordfderer,:Normann Hårek Hansen
Vevelstad: Oddfdrer:Bankkesserer og forrttningsfdrer No.rmnn

sen.

Varaordförer: Bonde Nergård N. Våg.
Alstahaug: Varaordförer: Herredsagronom Ears Berg
Vefsen: Varaordförer: Bonde Fr, Sjåvik,
Elsfjord: Ordförer Kjöpmann Arne Ishol

Varaordfdrer: Handeslbestyrer
Mo: Varaordförer: Apoteker Gunnar Eöyer.
Röddy: Ordförer: Bonde Lartin Solheim.

Varaordförer: Bonde os kystskipper Håkibn
Bodd: Varaordfdrer: Boktrykker Allan Taraldsen,
Lödingen: Ordfdrer: Icarer Ola

Varaordförer: Telcc;rafbestyrer
Evenes: Varaordfdrer 1=er Olav Winnem.
Natvik: Varaordförer: Politibetjent Hans Akerdy
Ginsby: Ordföror BBonde Harald Drezer.

Varaordfdrer: Snabruker Harald Didriksan
Buksnes: Ordförer: Dnmpskipsekspeditdr Schjönning Salomonsen.

Varaordförer: Bonde Alfred Haug.
Bd: Varaordförer: Småbruker og fisker Reinholdt Ingebrigtsen

C5ksnes: Ordfdrer: Lensmann Neumann Hansen.
Varaordfdrer: Bo.nde j,nton Steffensen.

BRANN.

22,00. Fra Hamar meldes at et stort grisehus på

.statsråd 3'oh. E. Eelbyes eiendom i Nes er brent ned. Dyrene
ble reddet. Huset hadde en verdi av 30,000 kroner.

LEWUTDELING.

22,00. Do disponible midler av fabrikkeier

Hans Mustads legat er tildelt professor Adolf Watzingei' til
fortsatt arbeid med kjöletekniske problemer.

KONSERT

22.30, (14)Den nye dirigenten ved den tyske kring-
kastingsendinLen, Helmar KE3h1er, ledet orkestret Ved dagens

konsert. Han brakte komposisjoner av Grie, Kodaly, Retnizeck og
Veber fram til en utmerket virkning. Kohserten fikk dket inter-
esse ved solistene Marsarete Ilühlenbecks, Helga Schdnes og
kringkastingskorets dyktige nedvirken.

S.Ide 7
......

Vestin.

Bang

Trygve Samuelsen.
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DET HOGaES FOR FOTE.
lom 11011111

17.00, (1) Skogdirektbr Wrhus opplyser i en samtale
med Nationen at det nå er atskillig vedhogst i gang utover landet
og mer vil det bli etter hverto

Vedsituasjonen er jo alt annet enn lys og
det er nbdvendig med nye tiltak, Det er allerede satt I gang
en hel del ekstraordinmre hogster og mor vil komme. Vi holder
nettopp nå på å utarbeide planer for vedhogster i stor stilt
men vi er ikke kommet så lan,t med dette arbeide at jeg kan gi
detaljerte opplysninger. Jernbanen kjemper mod de störste vansker
når det gjelder brensel os det vil bli truffet tiltak for å
hje1pe pa dette forhold. Det vil bli satt I gang hogster langs
jernhanelinjene for på den måten så hurtig og lettvint som
mulig å skaffe brensel til drift av banene. Forelöpig må da
jernlahnen ta va de forhåndenværende beholdninger som allerede er
opplesset,

Vi vil i det hele tatt gjöre alt som
står i vår makt for å komme.over den prekmre bresselssituasjon.
De store snemengder har i januat lagt stote hindringer i vegen
både for hogsten og trliInsportent og det har også vært stor Mangel
på arbeidskraft, Men vi venter at skal bli bedre etter hvert.

WLEVERING AV HUDER INGEN SKO.FOR HORDMENN,
••••   •• •• • ~••••••  • •~

22.30. (13) Siden desember 1944 har vi hatt bestem-
melser om at alle huder og aleinn skal selges til godkjent •
grossist eller oppkåöper. Forordningen er meget omfattendep '
den nevner utttykkolig huder og skinn av bl.a.'okse, kut kvige,
rempling, kalv, hest, sau, lam, ribit, kje osv. Det'srim ar særlig
av betydning for landets forsyning med Imr og skotby, er skinn
av huder av kveg og her viser det seg dessverre at mange
produsenter har unnlatt å gjere sin plikt som de burde. Derfor
vil det i nærmeste framtid 1i gjennomf(5rt nye kontrollbestem-
melser som gir garanti for at omsetningen kommer inn I de riktige
kanaler til boste for oss alle.

NTB har spurt direkttir Olafson i. Norges
Emrstyre hva han mener 0.ra situasjonen og direktörensvarer:
"Ved a gjennomgå de utstedte slaktetillatelser, er det brakt
på det rene at mange kjöttprodusenter har unnlatt å levere huder
og skinn som de var pliktig til å selge til godkjent oppkjöper
eller grossist.

De nye kontrollbestemmelser etablerers
fbrst og framst gjennom forsyningsnemndene. Når'f. eks. en okse-
hud selges tll en av våre autoriserte oppkjöpere, utsteder han en
kvitteting i tre eksemplarer. Ett eksemplar leveres til produ-
senten, ett går til forsyhingsnemnda og ett til LærStyret.
Siden blir det bare å påse at antall slaktetillatelser som den
enkelte bonde har fått, stemmer med antall huder og skinn soM
han har levert. Jeg har den sikre tro at avleveringen vil bli
normal så snart produsentene gjennom pressen er blitt klar over '
at det er forbudt å beholde hudene. Produksjonen av Skotöy og
Imr er helt avhengig av tilgangen på kvegh der og skinn, og jag
er overbevist om at böndene vil gjøre sitt beste for å bedre situee
sjonen. Det er je deres egne landsmonn som rammes om de her '
svikter sin plikt. De nyembestemmelser trer i kraft i löpet av
ganske kort tid,
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DANHARK:

Sikkerhetsforansteltnin_er for å besk tte den t ske flåten.

S,R. 12.40 Fra oe med 1. febtuar skal all traflkk

tir
til og fra Kbbenhavn sjöveien kontrolleres, meldes til danske
kretser i Sverige. Den tysko havnkommandanten i Kbbenhavnhar
offisielt meddelt dette til de danske myndigheter. Alle skip
skal heretter gå inn til visse kontrollstasjoner. Htis disse
forholdsregler skulle vise seg å vnre utilstrekkelig, kommer
havnkommandanten til å gjennomfbre forlenget liggetid for
fartbyer.

'eldingen sier videre at tyskerne akter
å avsperre hele frihavnsområdet.

von Hannecken år oe Lindemann. kommer.

F.R. 18,15 (svensk) Den tyske överstkommanderende i Dalimark,
general von Hannecken er avreist til Tyskland for no.2,n dager
siden. Han skal erstattes av general Lindemann som allerede er
ankommet td)1 det tyske hovedkvarter i Silkeborg.

Den tyske charge dfaffairs i Ebbenhavn
forlot også Danmark for en tid siden og det_opplyses nå at han
skal etterfölges av mlnister Bernhardt som ankom til Kbbenhavn
fredag,

S.R, 22,15 Sjefen for de tyske tropper i Danmark
er blitt forflyttet og etterfölges av den 52-årige generalmajor
Georg Lindemann. Denne deltok i. felttoget i Frankrike og gjennoM-
fbrte med sin 36. divisjon et avgjørende gjennombrudd ved Verdun.
Senere hat Lindemanni to år hatt kommando over de tyske tropper
og SS frivillige som beleiret Leningrad til russerne brbt ringen
om byen.

04 årsaken til at general von Hannecken
er blitt kalt tilbake vites på dansk hold intet med sikkerhet,
men det formodes at visse interne forhold i den tyske stab i
Danmark har gjort see ejeldende. Korrupsjonsaffwrer innenfor
intendanturen har nylig vært drbftetmellomde militære og
sivile sjefer i hovedkvarteret i ilkeborg. Hannecken

Hannecken har etter dansk mening skylden
for den skjerpede holdning overfor befolkningen i Danmark og ved
sin fxatreden står han pa en framtredende plass på den danske
liste over tyske krigsforbrytere.

tilslutning til generalakiftet opp-
lyse$ det videre fra Kbbenhavn at dr. Best for tidan oppholder
seg Berlin og a4et hersker avreisestemning 1 hana store
vJ4.1.1a. på Strandve3enlivormbbler og kunstgjenstander er blitt
Pakketog sendt
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DANWK (fortsatt)

skerne har ikke trans ortm4dler til å bortföre de danske kullene.

S.R, 22.15 (dansk) De 30,000 tonn kull som de tyske myndig-
heter i Danmark har beslaglagt er ennå ikke transport bort fra
de lagringsplasser hvorfra de skulle vært sendt. En av grunnene
menes a være -jernbanesabtosjene og tapet av tyske (Istersjbhavne
som enten allerede er blitt erobret av russerne eller sterkt'
truet.

Jernbanesabotas_12,n fortset;)

S.R, 22,15 (dansk) Det meldes om nye jernbanE,sabotasjer
Natten til lbrdag.eksploderte et stort antall p.omher

pa linjen mellom Aalborg og Randers,

SVERIGE:
low.~

Telefonforbindelsen mk,-3d Berlin avbrutt.

S.R. 19.00 Telefonforbindelsen mellom erlin
Sverige var avbrutt sbndag mellom 13.40 og 14,30. Dbt har ikke
vært noen telegramforbindelse med 13r1in sideu lbrdag morgen.
Endel belegrammer er blitt ekspedert via Eamturg, men ingen
direkta, Det har vmrt mottatt et par tblegrammer fra Berlin,

Tyskland.

S.R. 19,00 To hjelpeekspedisjoner til Tyskland
avreiste sbndag morgen med Ebbenhavnferjen. Den e:lessom besto
av en stbrre bus og en lastebil var på vei til Berlin tor å
stilles til disposisjon for den svenske legasjons beboere i
tilfelle de skulle trenge transport. Som representant for
utenriksdepartementet fulgte ingenibr D.O. Rohlen.

Den andre ekspedisjonen besto av grosserer
Gufinar.Smlander som som representant for organisasjonen "Hjelp
krigens offer", var på veg til Eassel.

RUde Kors ski kommer inn i svensk farvann.

$.R, 19.00 Det ostasiatiska Kompanis motorbkip
"Travankore" som seiler for det internasjonale Röde Kors,-kom
söndag ettermiddag inn i svensk farvann utenfor Strbmstad.
Fartbyet vil b1. liggende der til mandag formiddag når ferden
til Gbteborg fortsettes.
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REDAKZR STOIPE IMTEGR RIMSISIZE BESKYLDNINGER I SIN UKENTL1GE KRONIKK.

S.R. 22.30
Dct or naturlig nok at det kan være

fristende for et krigförende folk å betrakte'oss niJytrale med
Uyne som i blandt kan veere nokså uforstående, for å bruke et
mildt otd. Vi svenske er jo også vant til litt av hvert i denne
retning, vi er blitt kalt litt av hvert og vi har tatt det ganske
relig. *JO nærmere dun store kraftutfoldelsen nærmer seg slutt-
stadiet, dess mer må man reEne med ubalanderte og uovervelede -
uttalelser om OGS nöytrale. Det cr vi forberedt på.

Hen vi har også kunnet konstatere at
innetillingen til Sverige i det store og hele er blitt mere
positiv. Like uforstående G0111 man f. eks. i sin tid var i Eng-
land da vi i Sverige ikke ville tillate passasje for tropper til
Finnland i krigen mot Rueslend, like forstående stiller man seg
der nå for vår aktuelle politikk.

Fra russisk hold kommer det imidlertid
fra tid til annun uttalelser not Sverige og svensk politikk som
mildest talt er forreermelige. Vi har ikke brydd oss med å
snakke om dette i de sisto kronikker da vi håpet at det dreiet
seg om utfall av dårlig humbir eller dårlig omdömme grunnet en
dårlig underrettet talsmann. Men i den senere: tid har det frem-
kommet uvederheftige og delvis aldeles falske opplysninger om
Sverige i don sovjet-russiske prosso og radio, sa vi ikke godt
kan forbigå dem. For et par uker siden het det således i Moskva-
radieen at de svenske myndigheter holdt unna flere store finske
handeiwkip som lå i svenske havner og erklærte dam for svensk
eiendom for derved å unndra dem den allierte handelsflåte.
virkelighoten forholder det seg således at ikke etteneste finsk
fartöy or blitt holdt tilbake i Sverige og heller ikke er noe
svensk handelesielp blitt overfUrt til svensk flagg i forbindelse
med våpenstilletanden. Det eneste som kunne tenkes å ha ligget
til grunn for de russiske beskyldninger; var en primat rettssak
som ble t.tspille för våpenstillstanden, da noen finske båter
ble foriangt konfiskert pa grunn av private gjeldsforhold. Men
dels dreiet det seg om bater'tilhörende en svensk zeder, og dels
var denne tvist blitt bilagt, hvoretter fartyene forlot svensk
havn, De ruesiske opplysninger son kom gjennom TASS var derfor
fullstendig uriktige. Uan kan forbauses over at det ikke skulle
ha vært noun mulighet for dut store russiske nyhetsbyrå å  gjöre
seg bekjent med de virkelige forhold. Noen beriktl.gelse av de
feilaktige opplysninger har heller ikke seinere kommet fra
russisk hold.

Noen uker tidligere hadde det russiske
tidsskrift "Krigen og Azbeiderklassen" rettet beskyldninger mot
de svenske nyndigheter om at man skulle ha oppmuntret flukt fra
de baltiske land til Sverige og videre ble det påstått at en
sovjetfiendtlige kampanje ble drevet blant baltiske flyktninger
i leirene i Sverige, Disse påstander mangler selvfölgelig
all grunn, og det var vel nuppenoen i Sverige som brydde seg
med dem, Virkeligheten er alt for vel kjent til at det skulle
were dödvendig imbtegå disse påstander. Men det er ubegripe-
lig at det store og velorganiserto nyhetsbyrå TASS ikke'skulle
kunnB skaffe seg korrekte opplysninger om saker S0111 det er så
lett å orientere seg om,

(fortsettes)
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SVENSK/RUESISF1 FORBINDEISER (fortsatt)

Her om dagen var Sverige gjenstand for
angrep såvel i Izvestia og i den russiske radio. Denne gang gikk
beskyldningene ut på at vi skulle ha påtatt oss å redde hitler-
fasismens kadre unna nederlaget og undergangen, Det er grotesk
å måtte sitere noe slikt og'det kan reises spörsmål om man i det
hele skulle bry seg med det. Hvert menneske som bryr seg om å
få rede på det rette forhold vet'at den svenske flyktningspolitikk
angående såkalte krigsforbrytere, nazister og quislinger er meget
kkert uttrykt,

Svoriges legitime og fredelige slr)f..rt
ost',rsjöen har den siste tid vært utsatt for sto:.e, farer, Man
vil huske to fartyskatastrofer sist på forrige år. Först gikk
passasjerskipet Hansa under pa veg t4l Gottland Tle 9-.:rengt,
Også var det et lastebkir som het Vånnersborg også
Fra Hansa ble det reddet to overlevende og fra Vannersborg en.
Disse oppga i begge tilfeller slike iaktagelser som tydet på at
sprengningene skjedde ved torpedering. Hele det svenske folk
var opprbrt og indignasjonen ble ikke mindre ved at man ikke
kunne begripe hvem sam kunne ha interesse av på denne måte å
overfalle svenske fartby. I forrige uke hendte det at en mine-
sveiper på patroll ble utsatt for et torpedoangrop. Siktbarheteft
var god og minesveiperens najonalitetsmerker var tydelig angitt.
Den reddet seg ved unnamanövre og slapp ut dypvannsbomber -
resultatet av disse kjennes ikke, Et par dager serere var
samme fartby medob4 a konvyer noen Gottlandsbåtet. Den ene
av disse ble ogsa utsatt for et torpederingsfers, men også
denne gang forfeilet torpedoen sitt mål og den eskorterende
minesveiper satte også.denne gang I gang et kraftig dypvanns-
angrep, også med ukjent resultat. Disse siste hendelser har gitt
nz næring til den i Sverige utbredte mistanke at også Hansa og
Vannersborg skulle ha gått under etter torpedering av u-båter
tålhbrende en krigförende makt. Men det er aldeles umulig å
begripe at noen av de krigförende skulle ha noen interesse av
å skade Sveriges sjbfart i Ostersjöen på dennie måte, Hverken
Tyskland eller Russland kan ha den minste interesse av at vi
innstiller Gottlandstrafikken eller tar sætlige beskyttelses-
forholdsregler. Den eneste fotklaring man kan tenke seg for det
som er hendt, skriver en avis, er at en av to krigft5rende makter
tror aL don gjennom provokasjon kan tvinge oss til å innta en,
skjerpet holdning overfor den andre makten. Maken til feil-
spekulasjon skal man lete lenge etter, skriver avisen. En
annen avis framholder at en makt som selv anser seg fot 9kyld-
fri ikke burde kunne nekte Sverige å rense farvannet mellom
fastlandet og Gottland av fremmede u-båter.

Som det er nå foregår den svenske
0stetsjöfart under forsterket beskyttelse fra krigsmaktens
side, eskortering og speiding skjer både til  sjöss og
luften.

Fra Berlin er det kommet endel presse-
meldinger som tyder på at man der skulle ha i sinne å stoppe
utferdigelsen av leid til svenske båter for vareutveksling over
Atlanteren. Det er vanskelig å forstå at Tyskland skulle ha
noen intereesse av å stoppe denne trafikk og vi ville allikevel
pröve å opprettholde denne handelsUtveksling som i alle tilfelle
er svært sterkt begrenset siden det er noe som kommer den inter-
nasjonale hjelpevirksomheten i gagn. 'Det kan også bidra til å
holde den svenske produksjonen i ng, som i tur blir til inter-
nasjonelt gagn når tiden kommex., enne trafikk tilgodeser altså
ikke bare sVenske interesser og '-.Jskerne'kan det ikke være
noen fordel, hverken på kort eller Iang sikt, å prZ5ve å hindre den
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INGEN RUSSISKE UNDERWMBITER SETT I OSTERSMEN:

S.R. 19,00 Det er ikke blitt iaktatt noen russiske
undervannsbåter i den sbndre delen av Ostersjöen og de tre
svenske fartöy som eår med gavepakker til Lübeek er ikke blitt
praiet, hvi1ket framgår av en underskelse som er b1itt gjort
i dag (söndag) ved foresnörsler hos de forskjellige myndig-
heter i anladning av mel-dinger at båtene skulle være blitt
praiet.

STORE WERFLYVNIN(TER V SVENSK TERRITORIUIT:

S.R.12,40. Vest og Sr Sverige ble natt til sndag
overflöyet av et stL5rre antall fremmede fly sam passerte inn over
vestkysten og fortsatte med sydöst1ig eg östlig kurs utover vestre
Blekingekysten. Seinere fa.y ç sannsynligv3s, de samme fly
innover 1856r Sverige og fløy ut over vestkysten. Nasjonaliteten
har ikke kunnet fastslues. For strstede1n var det•bare måtor-
duren sem ble hört. Luftvernet var i virksomhet.

Ilibit6KERIMELDINGFRA BERGEN

	

0,R, 14.15 Som nevnt i går kveld kom snurperne
fangst på Korsfjordavsnittet, langs 8ygarden ved Bergen og nord
til feltet ved Gosvær. Fra disse felter er det i löpet av
natten innkommot endel fangster fra 60 til 2.300 hl, gjennam-
snittlig bortimot 1.000 hl. pE. båt. Det opplyses at de störste
fangster hittil er innkommet fra Gosværfeltet, men det er også
tatt bra slumper på Korsfjordavsnittet og på feltet ved Nordöyene.
Det ventcs ytterligere inn flcre fangster.

Hittil i dag foreligger det ingen melding-
meldinger om at anurperne cr kommet i fangst. Fra Mrefeltene
meldes det at garnawstene lördag kom opp i 300 hl. pr. båt.
Best var fangstene pa flöytegarn.

	

R. 09.00 5/2 Lite hövelige driftsforhold hindret
fisket i siste dögn. Silden er imidlertid på innsig mot land.
Det meldes om noen bra steng på Gosværfeltet og noen middels
steng på Bulandet og nocn ved feltet ved Feie. Det meldes
oesa om litt snuiTefiske i Korsfjordavsnittet. Fra drivgarn-
fisket er det enna ikke kommet noen meldinser.
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Fortrolig.

FISICERUZLDINGM.

12,00-,. (9), Fisket i uken sord eddte den 27de januar
var begunstiget av gode fiskeforhold og ga Godt utbytte. n savner
nbyaktige rappprter fra Nord Norge,men det erJblitt meddelt at fiske-
forholdene tildels har vært mindre gode, I Lofoten oppsynsdistrikt har
det vært tatt ganske gode skreifangster, men forbvrig har svrt få båter
begynt fisket,

Stchrsildfiskot har slått meget godt
til. Det viser seg å være mget stor sildetyngde på strekningen Sunn -
fjordfeltene yearden og dessuten utenfor Sunnmbre. Det har foregått
et meget rikt bnurpefiske og det har også vært kastet endel med landnot.
Drivgarnfisket, som til.å begynne med var skralt, har tatt seg godt opp
de siste dagene. Silda står overalt tett oppunder land, tildels inne
på fjordene og en rekner derfor med at utsiktene for det fortsatte fisket
er de beste, Det har også 1 . forlbpne_uke foregått noe sMåS'ildfiske
med snurpenot i Fosendistriktet Sar- Trbndel.ag. UtiTttet av det
bvrige kystfisket har vært godt. Pa Sunnmre--t-as det saledes utmerkede
seifangster,

' I Sogn & Fjordane er der gode forekomster
og godt fiske etter håbrann og plggha. I Bremangerdistriktet foregår
dessuten et godt snbrefiske etter torsk.

Seifisket i Nordhordland har også gitt
gode resultater. Nordpå fortsetter rusefisket,

NYGIRDSVOLD HOLDER LN OPPSI=SVE:ELNDE TALE:

09,00. Ifblge London Radio har Johan Nygårdsvold
lste februar holdt en oppsiktsvekkende tale for eft större forsemling
nordmenn i London, forteller ".Aftenposten",

Nygardsvold behandlet etterkrigstiden i
Norge og uttalte blandt annet at forholdene 1 de allerede ]pefridde land
viste hvilke store vanskeligheter som meldte seg etterat spiren var
vunnet. Alle folk lir under mangelen på de mest nbdVendige forbruksvarer,
og denne mangel må man fbrst sbke a avhjelpe fb.r det kan bli tale om
noen gjenoppbygging. Transportvesenet og kommunikasjonsmidlene er bdelagt
og hver enkelt nasjon må derfor gjøre hva den Lan for seg pelv for å
dekke sine behov. Hver nasjon har nok med seg selv.

For Norges vedkommende kan vi ikke, stole
på at andre nasjoner hverken i full utstrekning eller over noe leng9re
tidsrum kan hjeJlpe oss. Vi vil bli henvist til oss selv. 1:en også var
selvforsyning med egne produkter vil bli et stort problem idet ref4eringr
har stbtt på de stbrste vanskeligheter når det Gjelder å skaffe forsynin
råstoffer, hjelpemidler og maskiner for derved om mulig å få det pro -
duktive arbeide igang. De land som har vært okkupert, er ute av stand
til å skaffe noe, og de leveransedyktige land kan ha störr4 interesse av
å levere ferdige produkter enn å selge maskiner og råvarer, uttalte
Nygårdsvold.

For vårt næringsliv er derfor utsiktene
mbrke. Under alle omstendigheter vil det bli nbdvendig etter "befrielsen'
å innfbre en streng rasjonering av allo forbruksartikler.

Nygårdsvold kom deretter inn på de
politiske forhold og framsatte voldsouLte beskyldninger mot opposisjonen
innen såvel "ljemmefronten" som wUtefronten". Han beskyldte regjerings-
opposisjonen for å drive "juks, fanteri og forfalskneri" og var særlig
opphisset over at et "offentlig hursk kontor i London" hadde stensilert
og sendt ut til nordmenn i England, Sverige og formidentlig også Norge
dukumenter som stilte emigrantregjeringen i et ugunstig lys. Likedan var
forskjellige av regjeringens planer blitt kjent oG ad illegal vei
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distribuert av opposisjonspartiene. Nygårdsvold kom mod sterke trusler
mot de grupper innen Hjemilefronten og Utefronten sou viste mangel på
disiplin overfor Regjeringen. Nygårdsvold minnet om sitt forestående
ti årsjubileum som statsminister (hvorav han har tilbrakt den hafte
tid i utlendighet). Han var meget tilfreds med sin og Regjeringens
virkeomhet og kom aldri til å skamme seg over noe av det. Han betegnet
sin regjering som "upolitisk". Han sluttet sit tale med å si at han
tross dette fryktet store vanskeligheter ved "sammensme1ftingen" mellom
Hjemmefront og Utefront og at det vilde komme til å knirke i samarbeidet
hvis det ikke Skulde lykkes å stoppe de uoverensseme1ser som stadig
gjZ5r seg sterkere gjeldende,

09.00, (3). Forfatterinnen Elisa Ulvig er ifölge
Aftenposten dbd 76 år gammel. I flere år virket hun soin 1ærerinne ved
Lakkegata Folkeskole Oslo og var en meget interessant og dyktig
pedagog. Elisa Ulvig hadde interesser på mnge andre felter også, bl.a.
var hun meget bereist, og inntrykk fra sine reiser har hun skrevet om
både i aviser og böker. Hun var en ypperlig foredragsnolder med en
usedvanlig evne til å gi levende beretninger om sine opplevelser i
fjerne og merkelige land som hun besökte i tIdens 1(3p. Elisa Ulvis var
også godt kjent for sitt arbeide for dyrebeskyttelsessaken. Endel år
redigerte hun Dyrebeskyttelsens Blad,

REVOLTERBDITTER PÅ FERDE.

13.30. (11), En maskert revol-ierbadditt ranet fredag
4111,,en teske med 10.000 kroner fta et av budene Ir(j Kråkery verk. To bud
kom eyklende fra Fredrikstad, hvor de hadde hentet 10,000 kroner i
banken, I Rödsbakken ble de stanset av en maskert mann med revolver,
Begge syklistene bråbremset og den ene, bom hadde vesken med 1Dengene,
veltet, Lynsnart nappet banditten vesken, rettet revolveren mot budene
og truet dem til å forsvinne så fort son mulig. Budene hadde selvsagt
ikke noe annet å gjøre enn å lysgre. Politiet sker nu etter en grönn
Vhevrloet, som ble sett ved Rödsbakken kort för raet fant sted.

ir.I.DMLNGELEN I HORTEN.

13,30, (12). Også i Horten er vcdmanelen gjeldende
for a böte noe på don ble det igår satt tgang 6.1 " veddugnad " i byen1

pa ett dögns varsel meldte alle 12.ens lastehileiere sj5rer og hjel2Je-
mannskaper at de var villige til a ta et tak og i _Löp(-t av söndagen ble
det brakt over 100 favner ved til byen. Hcwten Heicri 3ervertc et vel-
amakende måltid for "sjauerne" ute i skoger.,. Det er iingeJu gjenta
eksperimentet et par ganger til, da Horten by fremdeLs;-, har v(Jd på skugen,

ISLNDSK DELEGS0 I SVERIGE.

Lathi 11.40. Den förste offisielle islandske delegasjon
til Sverige siden krigen begynte, ankom igår bil Ste&,holm med fly.
Delegasjonen som skal gjenolyDrette handelsforbinnelseris med Sverige,
er i Stockholm for å forhandle om sildeksport til Sverige,

FILIZIIDDL.G I BELSINGFORS.

Lathi 11.40. Oontinental FIlm ga igår middag for den
berömte russiske filffiregissören Budovskin som for tiden gjester Finn1and.
Blandt de tilstedeværende merket man sec.. ninister latikkonen (?), sjefen
for Informasjonssentralen eg flere andre representanter for film-
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verdenen og pressen. Dessuten var representanter for kontrollkommisjonen
tilstede, Gjestene ble hilst velkammen av direk•Wr Paasikivi som i  sin
tale berörta den nye orienteringen mellom Finnland og Sovjet - Unionen
samt den viktoge oppgave som filmen har som styrker av de kulturelle
fotbinnelsene. Talen ble besvart av regissör Budovskin.

FINNLANDS UTENRIKSPOLITIKWSILUNDERSjEES.

Lathi 11.40. Regjeringen har nedsatt en kommite som
skål granske Finnlands utenrikspolitikk fra og med 1938. Ved granskingen
skål man ta hensyn såvel til utenrikspolitikkens overensstemmelse. med
finsk lov som dons rent utenrikspoUtiske mål.

FR DLR:,,,RK. 1.

S.R. 12.30. Tre revolverbevepnede menn trengte
imorges inn i Teo. Pedersens bilreparasjons - og elektromokaniske verk-
eted Kronprinsessegade 46, Kbbenhavn. De befalte arbeiderne å begi
seg ut i gaten og plaserte deretter tre bomber i verkstedet. Bombetie
ekgploderte kort etter hvorved verkstedslokalene ble sterkt skadet,
og en mengde vindusruter i de nærliggende hus ble knust. Ingen mennesker
kam tilskade.

RIKSWGSW,LG.

S.R. 12,30. 4v de 27 kandidater som socialdemokratene
Nylands lan i Finnland stiller opp til det ferestående riksdagsvalg,

~tilhörer 17 - 18 Tannerretningen mens de övrige rekner'seg til„oPposisioni
Trp av kandidatene er svensker, nemaig K. FagerholM, .t,:thos Wirtanen
og-Gunnar .Lndersson,

FR4 D.aTMRK. 2.

12.30. Ved 15 tiden igår kveld er maskinarbeider
Waldemår Christensen, Gröndahlsbark 56, Kbbenhavn blitt dtept av ukjente

turann. Christensen oppholdt seg i sitt kjökken og var iferd med å •
lage smörbröd da en rute ble knust og to skudd ble avfyrt mot ham. Han
styrtet om på gulvet, rpmmet av kuler i hodet og hjertet, men allikeVgl
11çtes det ham a krype ut gjennom kjökkenet og.ut i entreen hvor hans
par4rende fant ham dtid. noe senere, Den drepte maskinarbeider ble i.
brannvesenets ambulaase fort til sykehus. Om årsaken til.årapet vites
intet.

Inatt ved ett-tiden cr en ung mann, sann
av sylkkelhandler lund, Toi-vkammersvei 13, Wbenhavn blitt skutt ned.
Lund var nettopp på vei til sitt hjem da han foran sin gatedör ble
rammet av kuler i skulder og lår. En tilkalt aMbulanse brakte ham til
Frådriksberg Hospital. Revolvermennene unnslapp.

Dansk Ungdomssamvirke har funnet en grunn
man når tidene tillater det vil bygge en
arkitekt V, Ingemann. Bygningen skal omfatte
mbtelokaler. Byggesummen anslåes til ce.

350.000 kroner.

DRUIWINGSULYIZE.

20,30. (20)li En drukningsulykke hendte torsdag kveld
i Maurangerfjorden. Isen var ikke helt sikker og to ungdo;Imer som hadde
våget seg for lanGt utpå gikk igjenmom. Det var ingen voksne monnesker

-tilstede da ulykken hendte og det tok en tid för det kom hjelp. Den ene
klarte å holde seg oppe men dan andre ble borte.

på Toftevei i Holte, hvor
ungdomsgård projektert av
savel teatersal som flere
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BRLNN I GLESVER.

20.30, (21)-. Forleden brente skolehuset på Glesnes
Glesvmr ned til grunnen, Om natten ved 24 tiden merket man at det var
brann i et av klasseværelsene i förste etasje. Hjelpemannakaper strömmet
til etterhvert og hjalp til med slokkingen, men det var ikke råd til
å redde bygningen. Endel av innboet til noen atr leieboerne ble imidlertid
reddet.

Skolen ble bygget i 1906. Irsaken til
brannen er gnister fra en ovn i et av klasseværelsene.

BERGENS TEENDES

2Ø,30.(22), Bergens Tidendes innsamling til enken og
de tre amå barna etter en av de amkomne med Fusa er nu avsluttet.
Innsamlingene brakte inn vel 17.000 kroner.

VESTUNDSKE HUS7LIDSL4G 50 ÅR.

20,30. (23). Det er i disse dagene 50 år siden
Vestlandske Husflidslag begynte sin virksomhet. Laget skiftet i 1938
navn til Bergens Husflidsforening, Det var redaktör Jbhan Wegh ved
vestlandske Kunstindustrimuseum som tok initiativet til dannelsen av
husflidsforeningen for Bergens by og stift, og han var også dens
förste formann, I löpet av didse 50 årene har foreningen solgt husflids-
arbeider for ialt 7 milliolpr kroner.

DLGENS i2PELL.

21.30. (25). Vil du stå passiv nu når din og hele den
norske ungdoms framtid står på spill? Frivilligkontoret osv.

POLITIDEWLTELWITET"TRUER,
....... ........ __-----
21.30. (26). "Politidepartenentet" meddeler: 0 den
senere tid har det forekonnet flere tilfeller bvor forbrytere under
politiske påskudd har truet med eller gjort bruk av skytevåpen. Lndel
av disse tilfellene har vært smrdeles opprrende idet forbryterne endog
'har gått til voldtekt mot kvinner.

Det gjöres herved oppmerksom på at a 1 1 o
orbrytelser uten unntakelser hvor det
jZires bruk av skytevåpen eller spreng-

stoffer eller trues med det hörer under
en militære straffelov og blir pådömt

ved smrdomstole n.

TRONDEEIMSGUTTEN SOM BIE VERDENSBERET.
 •• •

21,30. (27). Noen ord ved dr. ing. Harald Pedersens
båre.

"Harald Pedersen eiet ikke bare en ordnende
hånd, men også en skapende ånd, dertil en sjeldensuu av ener(gi,
arbeidskraft og  praktisk innsikt båret fram ned den seige utholdenhet som
gjerne preger trönderen.

Uten tvil baJe han i utviklingsalderen
påvirket av'fortregfelige lærere som overlærer :11eugell en meget intere
esaant type, som i den Nordenfjeldske bar vår kjemiske tradisjon fra
Bildberg og Wåge videre fram. Likeså sikkert har oppholdet som doktorand
hos den berömte metallurg Borchers i Adchen påvirket Harald  Pedersens
lett mettakelige sinn i sterk grad. Harald Pedersen eiet i det hele tatt
mange egenskaper og forutsetninger son uten videre vildr) ha sikret ham '
en posisjon i Gamle Norge. Slik var det md de fleste av våre store menn,
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men likevel var det alltid en eller annen bestemt sak hos disse våre
stormenn som brakte verden til å sotte lyskasterne mot landet vårt.

Overalt i verden hvor fagfolk samleS eller
drbeider, hver den nye tids metall, det så evigglinsende
oppstår av den utakknemlige lateria for tilslutt å stdpes og formes-
for utallige formål, overalt kjenner man professor Pedersens metode,
som i årtier har dominert i en eller annen variasjon på områaet,

Norge hadde hittil wart landet med de
store kraftreserver for den metallurgiske storindustri, men likesom
Birkeland og Eyde brakte glans over Norges navn på kvelstoffindgstriens
område, således var det Harald Pedersen, trondheimsgutten, hvis skaper-
trang reiste Norge et blivende monument på et felt som stadig vokser
i betydning os sam allerede idag er blitt uund=lig i den tekniske
kulturs utvikling og seirsang.

Harald Pedersen skånet ikke seg selv
når det Gjaldt å gjennomföre en sak i praksis. Det er sikkerlig en årsak
til at han ikke ble av år. Like til det siste stillet han sine
krefter og rike erfaringer til forfdyning for norsk forskning og pro-
duksjon, selv etterat sykdommen hadde tatt fatt i ham. En av utlandets
störste på området sa nylig til meg fdr vi ennu visste0101hans ddd:
Professor Pedersen or 1_:ke bare en stor industrimann men et fint
menneske, en fin kanakttr.

Personlig var jeg meget glad da professore
tross alle sine övrige gjöremål for et par år siden på min anmodning stil
let seg til forfdyning for det kontor jog dengang ledet i "nærings -
departementet" og det var likesom helt selvfdlgelig at de övrige nord-

£ menn i denne "tiltakskomite" utpekte professor Pedersen som leder.
1.,Pedersens aluminåumsmetode beror som kjent på at jernet utvinnes först

og her i Norge gikk saa kjent dette 'jern fra Ebyanger til Spikerverket.
Denne gang gjaldt det å gjennomföre den store tanke å reise.en.utvidet
jernindustri her hjemae i stor stil og professor Peddrsen gikk også i
gangmed dette interessatte arbeide som vilde v.ære blitt en verdig.
pendant til hans innsats på aluminiumens område.

Karald Pedersen var i sitt vesen ytterst
beskjeden og meget elskverdig og hvor han så det måtte hjelpes grep han
til selv am det ikke alltid passet hehher av typen skema F. Han var med
andre ord en stor mann og en god mann for Norge. Jeg tror og håper at
også hans motstandere og konkurrenter ved hans grav uten videre erkjenner
at Professor Harald Pedersen etterlatet seg et godt ettermele som en at7
Norges store sönner innen vår industri, vår forskning og produksjon.

Dr. ing. 0, Herstad.

ljERE GRDFAERE ETC.

4hirr" 22,00 (-29) "Departementet" har oppnevnt fölgende
ordfdrere og varaordfdrere i nedenfor kommuner:

Skiptvedt: ordförer bonde Ivar Höl
varaordfrer.o-opsynsmann Kristian Hdie.

Våler: ordförer bonde Hans Fjeld, Vara -
ordfdrer bonde Hans 4. Graff.

Enebakk: ordfdrer bonde Knut •Jaeobsen.
Varaordförer bonde Olaf Ånnesen,

OFFISIELLT„

22.30. (39). Cand. Pharm J, Gåthaug meddeles bevilling
til å drive Lesna apotek i Lillehammer.

Oppmålingssjef K. Björgul konstitueres
som professor i utskrivningsfag ved Norges Landbrukshdyskole fra 1. mars
1945,
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Lektor ved (?) off, almenskole kand.
filol. L. Tank, tjenestegjörende ved Draemen off. höyere almenskole
meddeles avskjed i nåde fra sitt embete fra 1. jull 1945 å rekne

Politiinspektör I i statspolitiet,
Bergen, S. M. frohansen, konsttueres som oberstldytnant i statspolitiet
fra lste februar 1945.

Postfullmektig II J.S. Halvorsen konstituere
‘everes som postmester,i Hamar fra og med lste april 1945.

STOCEHOLLI Pi NORSK.

S.R. 22.15. Det foreligger nu en detaljert skildring
av virkningene etter den sprengingen norske fallskjermtropper foretok
13de januar ved Gjdrstad i Tröndelag. Sprengingen karakteriseres som
en av de störste sabotasjehandlinger som er utfdrt i Norge mot de tyske
transporter. Det var broa over Gtdrstadelva ved Snåselvatn mellom
stasjonene Hvaldy og Gjörstad som b(11 sprengt. Stedet ligger 125 km.
nordöst for Trondheim. Sprengingen fant sted mellom klokken 3 os 4 om
morge!len. Detonasjonene ble hdrt av de tyske vaktene ved en bro 7 km.
borte t  men va'e:tene slo ikke alarm. Ved en krigsrett et par dager etter
ble vaktene dömt til ddden og skutt. Toget som kjörte utfor var et
transporttog på 31 vogner. Farten var ca 60 kilometer i timen og toget
kom omtrent klokken 8.20 om morgenen. Lokomotivet cee 17 voEner ble
liggende i en haug nede i gjdrstadelven oa ble helt ödclagt. Resten av
av toget ble stående uskadd på sporet. Lokomotivfdreren ble drept på
stedet og fyrböteren c.Vide senere av forbrenninger. Begge konduktörene
reddet livet. De'ddelagte vognene var for det meste lukkede godsvogner
fullastet med hester og soldater. 1:an antar at bare noen få av so:_datene
unngikk å bli drept. Lntallet av drepte soldater anslåes til ca 100.
Linjebruddet varte seks daser og forårsaket store forstyrrelser 1
trafikken, I disse seks dögnene ble de militære tiansportene nesten 100
prosent lae.met, Etter sprengingen er det satt ut vakter ved selv de
minste broer. Dessuten visiteres linjen uavlatelig av norsk personale
som dessuten må ha med seg to tyske bevepnede soldater. Linjen bevoktes
også av vepnede patruljer.

I den engelske avisen Sleriday Elearess har
en informert flyoffiser skrevet en artikkel om den stedig intensere
flyaktivitet over Worges kyst. Skildringen gjengis.idg.g utförlig i
svensk presse, Hensikten er, heter det i artikkelen, a Melegge alle
tyske fartdyer norske farvann, Tyskerne bruker nettene for a aayge seg
langs kysten. d4 dagen gjemmer de seg i fjordene. Men fjordene kan ikke
lenger gi dem bes~else not moskitoene. Den störste fare for tyskerre
er rakk43tbevepnede mosquitofly. Disse opererur fra Nord. - Skottland.
Når rapport kommer inn om at ett eller annet tysk fartdy har gjemt seg

en norsk fjord, begir mosquitoavdelingene seg je(rei, Hvert fly har
ladde kanoner og 8 raketter hengende under vingene. d.e1ingene ledes
korteste vei til målet av norske piloter og observatörer.'Disse nordelenn
har, heter det i Sunday Express, vunneb ubetinget respekt, os beundring
hos RLF flygere. De er nökkelmennene, Det er de som skaffer de fleste
opplysningene om fiendens Sjdfart og fartbyenes posisjon. Hver uke
flyr de ut med mosquitofly t  de går på ensomme patruljeringer og gjennome
söker vidstrakte områder med tusenvis av fjorder som trenger dypt inn
i Norge. Oppgaven deres-er like vanskelig som farlig. De velger ofte
ruter hvor de ikke mötes av luftværn. De dukker opp og ned ineliora
fjellene og tar fienden med fullstendig overraskelse. Om de rakettene
som brukes mot sklpene heter det at de har samme enorme fart som V 2
og de hat en utrolig gjennomslagskraft. De går rett gjennom last og
maskiner, setter vansligvis fartöyene i brann og fortsetter ut på den
andre siden.
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I on artikkel Orl Sverige og Skagerakk-
sperringen, skriver Svenska Dagbledets sjbmilitære medarbeider idag
at tyskerne antakelig har tre lete kryssere og omkring 10 store jagere
bgsert i Sbr Nerge. De har til op-pgave dels a utgjbre et bevegelis
komplemang til Skaeerakksperringen, dels hjelpe til med beskyttelsen av
konvoyene nellon Tyskland og Norge. Bå6e basene i Norge og Dannark ligge.
flankerende til i forholdtil eventuelle svenske operasjonsretninser
Skagerakk. Ingentiiig hindrer Tyskland i forsterke disse stridskreftene
med tyngre enheter, tgnee kryssere og lommeslagskip fra sin Ostersjö-
flåte og med med ubåter. Forfatteren nevner opplysningene om tyske
ombaseringer til danske os norske havner. Hertil at etter hans op2fatninP
minst 100 ubåter ennu er basert i Norge. Det fins også tallrike tyske
flybaser'både i ,Ty11and og Sbr - Norge. Skal Sverige åpne forbinnelsene
not Vest, må man ha klatt for seg at det ikke bare Gjelder for sjbfolk
og redere å lbpe risikog Tdr svenskene spbrsmålet 0111a bryte Skagerakk-
sperringen i sin egen hand, må nasjonen også vmre beredt til å ta
konsekvensene i full utstrekning, slutter artikkelen.

iv de uttalelser den kjente danske
politiker.Christmas Müller har avgiti til pressen under sitt besbk i
Stockholm, skal vi gjensi en som hadde ganske spesiell-interesse for
Norge.

"Dlandt de skandivaniske land konfier
Norge uten tvil til å kunne regne ned en smrlig !Good will" i etter -
krigsverdenen,"sa han. "Da Norge ble overfalt gjorde nordmennene det
eneste rette. De grep til våpen og forsvarte seg."

Ifjor tok tyskerne 700.000 kasser sild
og sendte til Tyskland, neldes fra Vest ivbrge. No, foran sildefisket
treffer de liknende forbereelserffor transport av norske sildefangster
til Tyskland.

Svenska Norgeshjalpen har hatt kongress
Stockholm lbrdag og sbndag. Kongressen vedtok:et opprop,til det

svenske folk der det heter at nbden i Norge forværes. Forsyningsmessig
står Norge overfor iffirkere utsikter enn noensinne. Sverige har muligheter
for å komne "Jorge til unnsetning nu i krigens sluttfase. Hjelpen til
Norge er en hjertesak for det svenske folk. Svenskene må ikke gå trett
sin hjelpevirksomhet,

Også de utenlandske journalistene i Berlin
finn föling med det voldsomme flyanere2et lbrdag. De fleste befandt seg
de værst utsatte bydolene, men merkelis nok slapp de alle unntatt en

lettisk journalist, fra det med 1ivet. Han er den fbrste utenlandske
journalisten som er drept av bomber i Berlin.

Den svenske konsul i I:annheim,Tuius
Hagander, er komnet til Sverige og uttaler om stenningen i Berlin at man
ikke kan legge skjul på at 2an undor den tilsynelatende stille overflate
hersker dyp fortvilelse. j.11e vet hvor alvorlig situasjonen er. Hvis det
Yat mu1i ville sikkert mange flere reise bott til en tryggere plass.
nen de fa togene som de sivile kan disponere, er blokert av flyktninger.
De fleste gir seE derfor planlbst ivei, En berlinkorrespondent til
Svenska Morgonbladet ne1der at for fbrste gang i denne krigen er berli-
nernes apati slått om. Berlineren er beredt om ikke til revolusjon åå
til revoite. Folket har ikke lenger noe annet å tape enn sitt nakte,
sult4e, av tyfus så truede og bembede liv. Da begynner man å te. truslene
fra restapo og SS med stbrre ro. Det vet de ledende kreftene. Gestapo
og regjeringsapparatet vet atde ikke må kaste tvangsevakueringens gnist
opp i denne kruttetbnnen. Korrespondenten forteller fblgende episode:
Da jeg forrige fredag rciste hjem fra Sehbneweide til Sehles1hier Bahn-
hof, hbrte jeg tre arbeidcre samtale'on at det nu'var på tide å sette
punktum. Hele kupeen hbrte på, Tause, sanmenbitte, bleke og sultne satt
minst 50 arbeidere os lyttet. I4ke en hånd hevet seg for å la de tre
atrestere. Jlle var enige ned dem.Samne avis skriver idag i en leder -
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artikkel at Tysklands dbdskamp ser ut til å bli langvarig. Det blir et
breddfyllt beger av lidelser åom denne nasjonen må drikke til siste dråpe
Det er et uhyggelig skuespill, men det er noe av et nemesis i uhyggen.
A:Lt som nu overgår landet er en gjentakelse av hva det tidligere har
drevet andre land inn i. Dets okupasjonsmetoder har v:ert meningslbst
grusomme. Okupasjonen av Tyskland.er bare don bitre konsekvensen av dets
egne ugjerninger.

ROGSTLD TILB,4XEVISER SVENSKE BESKYLDNINGER.

0,R. 08.00. Fylkesfbrer Rogstad hadde igår innbudt
til mbte i Festsalen i Handelsstandens hus i Trondheim, Det var fullt
hus. Fylkesfbreren framholdt for forsamlingen at kampen idag gjaldt
det europeiske folks være eller ikke ve3re4 Videre avslbrte han den
svenske jbdepressens lbgntrafikk mot det nasjonale Norge. En av Hjemmee
frontens ledere, Arne Tbmmerås ble således fbrt fram for forsamlingen
og alle kunne overbevise seg om at han var i beste velgåehde tiltross
for at den svenske pressen har meldt Tbmmerås pint ihjel i beynnelzen
av januar. Tbmmerås uttalte bl.a. at han ikke hadde noenting a beklage
seg over med hensyn til hehandlingen siden han ble arrestert lste
november ifjor.

SLBOTLSJE I OSLO.

O.R. ID8.00, Ved 16,45 tiden den 3lte jånuar, trengte
flere tgrrorister inn i verkstedet og kontorlokalene til Olviks Gummi-
serviee Z/S  i Schweigårdsgate 32 og i vulkaniseringsverkstedet ti:
Ferdinand Sunnås i Schweigardsgate 35. I begge tilfellene ble arbeiderne
og funksjonærene holdt i sjakk.Også etterat terroristene hadde plasert
sine sprengladninger ble arbeiderne og funksjonærene i de to firmaene
under trussel hindret fra å varsle naboene.

Under oppsikt av terroristene m°ette
arbeiderne fjerne seg fra arbeidsstedene og like otter eksplodorte
sprengladningene. I verkstedet til Olviks Gummiserviee, som lå i fbrste
etasje, ble bilringer gummistbvler og snekjettinger som var levert inn
til reparasjon bdelagt. Det samme var tilfellet med mskinene og det
bvrige inventar. Brannen grep også om seg til kontorene I annen etasje
og amspendte snart hele huset som ble fuIlstendig bdclagt. L-Toruten en
mindre kafe og en tobakksforretning var det 12 leiligheter i huset. Llle
familiene som bodde der ble husville, -

Ved sprengingen hos firmaeu Sunnås ble
verkstedet og fire vulkaniseringsmaskiner helt bdelezt. Taket på verk-
stedet raste sammen. Begge firemer arbeidet utelukkendo for det sivile
norske behov og haLae ikke mottatt ordrer fra den tysko forsvaesmakt
eller fra andre tyske instanser,

FRL DL.MLRK. 3.

DeR. 08,15, Det har hersket noen engstelso med hensyn
til den danske kirkes skjebne i Berlin. Nu har dansk kirke i utlandet
imidlertid gjennom utenriksdepartementet mottatt en meddelelso om at
den danske kirke i Berlin under det siste storangrepet ikee er blitt
rameet. Det er ganske visst knust endel ruter, nen bygningen stIr ennu
og kan framdeles bli benyttet til gudstjenester.

De Samvirkende Fagfbrbund holdt igår mbte
Köbenhavn, Formannen, Eiler J'ensen redegjorde for den faglige situasjon

og mötet sluttet med at det ble gitt enstemmi,g tilslutning til forretnins
utvalgets standpunkt til spbrsmålet om det generelle dyrtidstillegg.
Herom vil det senere bli framsatt forslag.
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ALVORLIG

18,00'(21) Veddirektbren etter hva NTB erfarer,liar
sendt ut et rundskriv til vedutsalgene der det bl.a. heter:

Brendselssituasjonen utvikler seg stgdig
mer i ugunstig retning og nærmer seg mgnge steder en alvorlig
krise. Arsaken til denne utvikling skulde være alment kjent og
en finner det unödvendig å gå nærmere inn på disse forhold. En
finner derfor.å måtte paby at all bruk av innlandsk brendsel
(ved og torv) til ikke strengt nödvendige forhold, straks oppl4rer.
En må derfor pålegge veduvalget straks a trekke tilbake enhver
tillatelse til bruk av innenlandsk brendlsel som måtte være meddelt
kinomatografer, teatre og forsamlingshus av enhver art. De 1ag2e
som finnes på disse steder må straks måles opp og hvor flan finner
partier av noen betydning, bör disse forlanges avstått.

Vedutvalget gis pa nærmere fortsatte vil-
kår å kreve avstielse av slike vedpartier. Bemyndigelsen er
begrenset til å gjelde avståelser som foretas:i tidsrommet 1.
februar til 1. april 1945.

,På steder hvor brendselssituasjonen ikke
er kriseartet kan vedutvalget forelöbig rgiye seg med å måle opp
omhandlede brenselebeholdninger og forby enhver disposisjon av
brenslet inntil videre. Beholdningene kan i så fall ligge som
reserve og kan forlanges avstått nar situasjonen gji:Sr det nödvendig.

Fra riksfullmekti en for arbeidsinnsats. Til bedrifter i industri,
handver o. omse nin •

Retningslinjer ved innskrenkning
eller stans som fölge av mangel pa brensel og andre driftsmidler,

Bedrift som på mangel av brensel
og andre driftsmidler står overfor innskrenkning av virksomheten
skal omgående gå igang med vedhogst så langt råd er og holde bg-
skjeftigelsen oppe og dekke bedriftens og arbeidernes eget behov
for ved. Egnede vedteiger for dette formal vil bli tilvist gjennom
komunens vedutvalg. Nærmere regler utarbeides av kontoret for
innlandsk brensel i landbruksdepartementet. Bedriftens innsats
for selv å skaffe brensel vil en med bestemLiende faktor ved ti1-
deling av andre driftamidler.

Er manglen på driftsmidler så om-
fattende at bedriftens tiltak etter 1, ikke strekker til for
å holde virksomheten igang at alle arbeidstakere kan sysselsettes,
skal förste rekke de arbeidstakere som har tilknytning til jord-
og skogbruk sies opp,

Må virksomheten innskrenkes ytter
ligere eller stanses, bör bedriften sette i gang tomtearbeid,
rydningsarbeid, reprasjonsarbeid o.1.. Hensyn skal da tas til den
enkelte arbeidstakers alder og forsörgelsesbyrd, slik at eldre
arbeidstakere med famille i fbrste rekke fortsatt blir knyttet til
bedriften.

Eyndighetene henstiller til bedrif-,
tns ledere at forho1dene bIir ti1tette1ag-6 slik at de endringer
pom m4 skje i nmtingslivet Pågrunn av tidefiS vapsker, blir gjennom-
fbrt under full hensyntagen til n,-ringslivets gagh bg arbeidstaker-
nes livsinteresser:

Chr. Lstrup.
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NNREERE om ROGSTI$DS EME.

(34)* Fylkesft3rer Rogstad hadde 1.år innbudt ti
til mdte i Festsalen i Handelsstandens hus. Det var fullt hus og kvelden
ble meget dramatisk for alle sam var tilstede. Bor det frste holdt
fylkesföreren en avsine mest glimrende taler og klarlafor forsamlingen
at kampen idag gjelder de europeiske folks være eller ikke være. For
det annet avs1Mrte han den svenske jödepresses lögntrafikk mot det
nasjenale Norge,

hår vi vel vært samlettil et

yke under så alvorlige forhold som nu, sa fylkesfdreren. De bolsje -iske horder velter inn over den ensste nasjon på vårt kontinent
son har ehance til å stanse dem. Det kjempes idag som kanskje aldri för
på slettene i Mellom - Europa. Idag star den internasjonale jödedom
bak angrepet på Europa.

Har. mange tidligere vært i tvil om hva
kampen gjelder så kan vel den nuværende situasjon Lkke la noen tvil
tilbake, sa fylkesföreren videre. Idag må det t.ære klart for alle at
det er på Europas östfront krigen blir avgjort, og det er også der
Vår skjebne for alle tider blir bestemt. Skulde den tyske nasjon bryte
sammen under disse påkjenncingene skål alle være klar over at menneske-
hetens siste bolverk blir revet vekk, vi er ferdige alle som en. Finner
du det ikke meningslöst, spurte taleren, at det under aa slik situasjon
pkal herske innbyrdes kamp og splid msllom Europas nasjonor ag msllom
1andamenn? Skulde det ikke være lett å forstå at det nettopp er dette
jödedommen og bolsjevismen önsker?

jeg skal ikveld gi noen ekSempler på hvor-
dan den svenske jödepressen har drevet sin lögnpropaganda, sa fylkos-
fbreren. Den beskjeftiget seg meget med det store mtet vi holdt
jn den 10de januar iar, .visene forteller at dQ'dotte mdtet ble holdt"

en av hjemasfrontens ledere, s"årne Tömmerås, bint ihjel av det tyske
sikkerhetspoliti. For at det hele skulde virke troverdig, var bgså
bekreftet pa hvilken måte Tömmerås var pint ihjel, Han fortalte at neglene
var revet ut på ham og at ville hunder var sluppet lös på ham. Rykter
ble også satt ut her i byen om hvordan Tömmsras hadde tatt limet av
Seg pa grunn av pinsleno.

..11e tilstedoværende hGr idag skal få se
hvordan selv de svarteste lögner serveres i den jödiske agitasjon. Det
cr sikkert flere her idag som kjenner Lrne Tdmmer'Is av utsee&I3 og for å
få avlivet ryktene har jeg bedt det tyske sikkerhetspoliti om å fa
Tömmerås-utlevert til nötet.

1 dette öyeblikk kommer .",rne Tömmerås
inn gjennom en sidedör til hele forsamlingens åpenbare forbauselse
forundring. Fylkesförer Rogstad går tdmmerås i möte, tar ham i hånden og
ber ham komme opp til seg på seenen. L.11e konstaterer at han er i aller
beste velgående dg selv tar han det hele meget gemytlig og rolig. Og
så avvikles under forsamlingens intense årvakenhet og interesse forlöpne
kemytlige og helt naturlige samtale mellom Tömmsrås os fylkesförer

- Sstad:, •
Xan De fortelle forsaml5ngen når de er•

født, hvilken utdannelse De har og hvilke stillinger De tidligere har
inntatt?

Heg er•fddt'1908, 20 feb. i Trondheim. Jeg
bpdde her inntil jeg hadde tatt realartium, så reiste jeg til Oslo og
studerte et par år ved Universitetet. Var så en tid ansatt ved den
Kopperative Ln.ndsforening til jeg kom hit I 1935. Jeg ble sekretær i •
Kontrollnemnda i 1939 og arbeidet der inntil jeg ble avsatt i 1942.

Når ble De arrestert av det tyske pikker-
hetspoliti?

Jeg ble arrestert lste november ifjor.
Hvor har De tilbrakt den tiden de var

fengslet?
Hos sikkerhetspolitiet på )4sjonshote1let

Jeg har vært i kjelleren hele tiden.
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ROGSTAD OG T ji:,2.2.245 For t sat t .
wy, lemir

men r blitt bedre nu.
De har vært et.ledende medlen av Hjemme-

fronten.Hvor lenge antrent?
Jeg har vagrt medlem av iljemciefronten

siden forsaaderen 194W.
På hvilken måte kam De i forbinnelse

ned hjemmefronten?
Forbinnelse? Jeg gled inn i den gjennom

be4entskaper. Det var ingen bestemt foranlddning.
Etter detto svaret forlot Tömuerås for-

samlingen.
Rylkesförer Rogstad fortsatte: Hu vil

kanskje si at dette bare er ett eksempel, mcn det kan nevnes eksempler
T15. den ene lögn mer hårreisendo enn den annen.

Den alvorlige situason krever on samlet
innsats avoQsa alle. kan ikke rolig sitte å se pa vårt folks under-
gang, ma kje_ipe og arbeide dag for da[;"inntil krisen er overvunnet.
For oss i. NS cr saken klar. Vi viker ikke tilbake for de mest farefulle
o?,?gavene og jeg må si at jeg som politisk leder har all Grunn til å
være stolt av dere mine kamerater og kampfeller. La oss skape en saulet
nasjon hvor vi alle side om side vil forsvae våre norske fedrenejord.

Vi cr stolte også over å stå side m side
med den tyske nasjan i den.ce kampen. Dette fo1k forsva2or hele Europa,
og vi i Norge må vise den samme vilje til å forsvare vår del av den
europeiske front.

I urokkelig tillit til Europas förer,
Ldolf Hitler, det nye Norges "förer" Vidkun Quislingog til alle Gode
og verdifulle krefter i de sermanske felkene går vi til nye Lamper. Det
kan so så nörkt ut som det bare vil, vi skal og vi vil mBt±re situasjonen,

TRONDHEIM.

O.R, 12,00 I Trondheim er politiet kommet over et
hamstringslager på 26 sekker kaffe. Partiet var opprindelig på 60'
sekker, da det sakl vmre on av byens kjente Grosserere som stukket
.unna denne kostbare vare.

TRONDHEIM.

0: 12,00 Etter det dagsposten opplyser vil Norges
Tekniske Högskole ikke bli berört av forbutIt'rlot å bruke brendsel ved
skolene i Trondheim. Hbigskolen begynner derfor vårsemestret 19. februar
som tideligere bestent.

Som De allerede vet har den svenske
presse skrevet side op? og side ned Ola de pinsler De har vært ut$att
for. For å nevne noen av de vmrsto lögnhistorione påstår man at
neglene Deres er revet lös os at ville hudder har jaget Den. Ble De
utsatt for mishandling av det tyske sikkorhetspoliti på Eisjonshotel1et9

'Jeg har ikke vart utsatt for noen milke
L)nder er; neglenc mine har jeg, det kan De solv se. Behandlingen har
'rært bra. Jeg kan ikke.beklage meg. (Tömmerås rekker fram sine hender
og viser at neglene er i orden).

Ean De avlegge ed på dette?
det kan jog avlegge ed på,

Har Do noen plager eller sykdam?
Jeg har vært plaget av isehias og lumbar,o
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LMLDINGER.

Ll.cs'ekurser fra 0s10 Dörs 6.februar 1945.

1/2
102 3/4
1/4

3/4 CLIs 105 7/8

137 1/e;C 1,12 1/2
832 1/2
19 714
lh Oms 1371/2-138

722 1/2 Omv 723
280

4 1/2 % Stat 1937
Stat 1935, I.

2 1/2 Stat 1941,1
5 1/2 Stat 1938, 1,
'4 % Hypotekbank 1938
3 1/2 % Hypotekbank 1941
Oreditbanken

Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokjemisk
Hafslund
Orkla
Saut,ebruksforeninsen
Unien
,.gdesiden
Borgestad
Bruusgård Kiösterud
4;merikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Obean
Kosmos 2,
Odd
Rosshavet

104 K 103
103 1/2 K

r- 105 X 104
F..102 3/4
106 K 105

K 105 1/2
142 1/2 K
857 1/2 K
20 1/2 X
138 K 137

K 137 1/2
727 1/2 K
285 K. 275
2000 19
5,5C
150
230 K 222
265 K 260
232 1/2 X
158 K 157
180 K 172
275 K 270

2287 K 280
8 275 K 272
S 242 1/,2 K
382 1/2

1/2
Oms 272 1 2

1/2
2Z5

+.

,Valutakursene uforundret.

Ingen landbruksmalding.

FISKERI1=DING,

0, R. 13,15 Storsi1dfisket. Fiskeforholdenc er nå noe bebre og
det meldes at snurpefangsten ved Bulandsfoltet nå ei kommat i gang.
Desuten forekommer der landnotkasting på samme fo1. Om fiske i
KorsljordaTsnittet kan opplyses at der cr innkemmet cndel fangster
fra 250 til 2300 gjennomsni.ttelig 1200 h1t pr. båt. -11ers meldes -
det om litt småsnurping på feltet i Löre i Osan, Dulandsfiske
syntes at være best a (le sörligo felt. Fra Lbre meldes det at
drivere fra feltet ta Gc,kse5vika på Valeboene korf iun mde ncsen få
fil. Dat var bare fåtall drivere ute. Fra 6ygardon *TE,S1, for Bergen
ligger fanEstene fra 10 til 70 hl. En enkelt driver fra Xorsfjord-
avsnittet kom inn med 230 hl. Fra Espe=fel'tet meides at diivere
kom inn med fangster fra 150 til 250 hl.
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Osl o
MIN _
13,30 (16) Landbruksdepartementet har gitt en for-
ordning on rådgjorder mot erto- galmygg. Ifölge forordningen er
erte- gallnycgen å rase som farlig for planter og landbruksdeparte.
mentet kan forby dyrkning av erter av ethvert slag innenfôr
nwrmere fastsatte områder for et eller flere år om gangen, og gi
nmrmere bestemmelser om kontroll med at dyrkningsforbudet fölges.
Erter som dyrkes i strid med nedlagt dyrkningsforbud kan besörges
tilintetgjort på dyrkenens bekostning.

TOTEN.

13,30 (17) Toten Raukollas besluttet i fjor höst å
gå inn for kunstig sedoverföring i storfeavlen og opprôtteti den
anledning en fast okse stasjon på Lena. Distriktsveterinwr Wester-
heim som forestår den daglige ledelse forteller at det allerede
förste kvartal ble inseminert omlag 300 kuer av raukoll-rasen.

I betraktning av den forholdsvis korte
tid oksestasjonen hat vært i Virksomhet er det fortidlig å gi
noen fyldesgjörende oversikt over resultatene, men hittil er alle
formentninger innfridd i fullt monn. Som et rent forelöbig resultat
kan det nevnes at drektighetsprosenten löper opp i 70-80, og det må
sies å mmre meget bra.

MANGELFULL BLEMING.

14,30 (20) Det har i den seinere tid at blendingen
rundt om i landet er ytterst mangelfull. I Politidepartementet opp-
lser man ph NTBTs henvendelse at lensmennene i dLh.sse dager har
fatt en utstrakt myndighet til å gripe inn der hvor slurv med
blendingen gjør seg.cjeldende. Lenaaennene i Hordaland fylke var
nylig samlet til et mZ:Ste hos poiitipresidenten. Om kort tid vil len-
mennene i Sogn og Fjordane bli innkaldt til et liknende möte og
etter hvert vil lensmennene over hele landet bli innkaldt.

I de nwrmeste dager vil vi ved personlige
kontroMrer rundtQM i distriktene på Ostlandet undersi5ke hvordan
påbudene blir fulgt og treffe de nödvendige tllak, uttaler man i
departementet. Vi vil gå til meget drastiske skritt overfor tilfelle
av mangelfull blending. Blendingen må og skal gjöres effektiv, og de
som unnlater og etterkomme våre uttallige oppfordringer skaffer
bare sig selv og oss en mengde ubehagligheter og arbeid.

KRISTIANSAND.

18,30 (22) Pris - og rasjoneringspolitiet i Kristian-
sand gjorde igår en sjelden fin fangst, idet en på jernbanestasjoner
beblagla 1118 ryper og 10 årfugl som var pakket i 14 store kasser.

Feadrelandsvennen forteller at kassene
var sendt fra Bykle og skulde til en disponent i Oslo. En iffirer
Arseral? har fungert som mellommann. Han har også tidligere været
anmeldt til polltiet for å ha omsatt fugl til ulovlige priser i
Kristiansand og omegn. Læreren ble arrestert igår.-

Det er brakt på det rene at rypene skulde
selges til svmre overpriser. Hele partiet blir nå inndradd til for-
del for statskassen.
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FRA IANDBRMDIP.ARTEMENTET.

13,30 (15) Landbruksdepartementet har gitt en for-
ordning om avgift ved omsettning av grönsaker og frukt. Den bestemme:
at i tiau ii og med 31 desember 1945 skal det betales avgift ved
salg av grönsaker og frukt fra predusent. Avgiften fastsettes til to
prosent av salgsbelöpet og beregnes av brutto salgsbelbp fra
produse-.

Unntatt fra avg3.1tsplikten Pr salg fra
produsent til ar.beidere på gården eller i gartnc..cf- o1Lr bage-
bruksvirksomhnten oz leveranser til oppfylling av kåry eller fer -
paktningskontrakter.

Ved departementets godkjennelse k'an
omsetningsrådet gi regler om fritaking også for anqet småsalg.
Hvor særlige forhold taler for det, kn omsetnirgsrådet frite for
avgift i det enkelte tilfelle.

TUWERHOGST.AVGI:M..

13,30 (12) Som kjent a skoeierne
skal avsette en viss prosent av sa1g2umiTan 2"5/ *jmillerhogsten til
kultiveringsarbeid i skogen. Disse pe,igcne gål ikke inn i noen
offent2.ig kasse, men skal nyttes til ku:tiverin:sarbeid i ved-
kommende skogeiers egen skog.

I en samtale ired rTB forteller stats-
konsulenten i skogkultur, Bpsahl, at på grun.i d7 vanskene med å
skaffe arbeidshjelp har skogkulturarbeidet for en stor del måttet
innstilles eller innskrenkes de siste årene, og av den grunn står
det nå ganske betydelige swilmer til disrosisjon til dette formål,
trolig mellom 5 6 millioner kroner. Pengene som vil komme godt
med nar vi atter kah skaffe arbeidehjelp, Det gjelder först og
fremst å få rydde;.; opp hogstflatene. Og så må vi få fart i plant
ningen igjen. Den har gått tilbake ærlig her & Ostlandet. Videre
må vi få opp igjen planteskolene slik at de oter kan gi ful pro-
duksjon, Grftingsarhetd står også og vexter på roon steder.

HAMAR.

13,30 (13) Den mangel på fji3Sfo1k som for en tid
siden rådet over Hedemarksbygdene, er det nå slutt på, forteller
arbeidskontoret på foresp6rgsel fra Hedamarkingen.

Gifte fjfolk er det nesten umulig å
. skaffe plass til,ikke minst fordi det skorter på husrom på gardene.

Det eneste köntoret har vansker med, er å skaffe budeier til -
mindre fj5s på fen- seks kuer. Fjösgutter er det ingen mangel på.

STAVANGER.

13,30 (14) I flere aviser har det; gått en melding
om at Ragnar'DobloUgs? buskap på Hedemark skulde ha landets stbrste
avdrott i. år, med 179,8 kilo melkefett pr. ku. Nå forteller dagbladet
Rogaland at man på Tou bruk i Rogaland har en middels avdrott pa
195,7 kilo melkefett pr. ku, d.v.s.16,9 kilo mer enn Dobloug.
Dette tras i at Tou bruks dyr er av en spinklere og lettere rase.
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DRUKNINGSULYKKE.

21,30 (27) En omlag 20 år gammel gutt fra SEevareid
gikk en dag ny1ie en tur 5. skogen for å sanke ved oe la vegen over-
et islagt vatn. M'pn han var sa uheldig å gå i en råk. Han greide
ikke å komme opp igjen. Da han seinere ble funnet var han d d.
Faren omkom for 8 ar siden omlag på samme sted.

STAVANGER.

21g30 (29) På jernbanelinjen ved Lisleby fant en
igar en mannsperson som var stygt skadd. Antagelig er han falt av
toget. Han ble sendt til Sarpsbore sykehus der en-opplyser at det
er vanskelig å si hvordan det vil ga med ham.

EFTERLYSNING.

14,30 (19) Kriminalpolitiet etterlyser fölgende
person for drap: Frnak J-ohan Stonsrud, födt 13-6 1921 i Oslo. •
Han er ca 178 cm. hy, kraft4,.g bygget, har mörkt hår, brune oyne,
gode pene tenner er ifört gral bredbremmet hatt, gråsprengt frakk,

4bv
mbrk dress.

Söndag ca. kl. 16 fikk kriminalpolitiet
melding om at etter sökte i noe bedugget tilstand truet sin kusine

Hageby/ med pistol i et hus i Lofthus--?/En krimina1betjent og to konsta-
bler fra ordenspolitiet rykket ut til det oppgitte sted. Mannen had-
do imidlertid forlatt huset og politifolkene spredte seg for å
finne mannen. Kriminalbetjenten stötte på ham ved Trymvegen. Han
gjorde motstand da kriminalbetjenen skulde arrestere ham, trakk
pistolen og skjöt på politimannen. Han ble truffet i maven, og ble
innlagt pa Ulevåld sykehus, der han avgikk ved Wden den 6. februar,

Etterlyste er også mistenkt for å ha
plyndret folk her i byen i'det seinere. Kriminalpolitiet ber om all
mulig bistand fra publikum, da mannen er disperat og i höy grad
farlig for sine omgivelser. Kriminalpolitiet bes velvilligst gitt
beskjed 5. telefon nr. 31.290.

NYE KRONEFRIMERKER.

21,30 (28) I samband med den forestående utgivning
av nye kronefrimerker melder generaldirektoratet for postverket
at lisenamyndighetene ikke tillater overfrankering med disse
frimerker av brev til utlandet.

Eventuelle overfrankerte brev vil ikke
bli sendt fram men levert tilbake til senderne.

SARPSBORG.

22,00 (31) I disse dager feirer metodistkirkens
söndagsskole i Sarpsborg aitt 90 årsjubileum. Kirken er den'eldste
metodistkirke i$kandinavia, og söndagskolen har altid været om-

' fattet med stor interesse, For tiden har skolen 400 elever. Ved
feiringen var lederen for metodistkirkeni Norge dr. theol. _
Alf Kristoffersen ti1atede.
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STOOKHOW.

13,00 (1.r. Fra Helsinki meldes det at det finske
kommunistie 2arti har avgitt en oppsiktvekkende erklering i
samband Med de kommende valg. Det finske folk heter det blea.
er enno ikke tilstrekkelig modent til å bli bolsjevisert. V. stiker
å sosialisere øg bolsjevisere staten. Enno deler storpartenjav
fo1ket ikke denne oppfatning.

DW.

D.R. 18-,35 . En mann ved navn Hansen Stendal nr. 10
Tasburg? er igår blitt dtept ved skudd. Ved 21,00 tiden ringte det
på dören til Hansents og da han lukket opp stod der to
menn utenfor som avfyrte deres revolvere mot ham. Hansen ble
rammet i hodet og,maven‘ En aMbulanse bragte ham til hospital,
men ved ankddsten var han di6d.

KOBE=1,

D.R. 18,35 Ved 19#00 tiden ble en mann ved navn
Erik Dampgård Brogaten 4 Mbenhavn rammet av skudd ± brystet
ved skyteri på Kongens Nytorv.

00 tiden iaftes trenkte fire
revolvermenn seg inn til etYPI.: De traff meiribestyreren og
forlanGte hans lommebok ut1evert, Meiribestyreren forklarte at hans
hustru nettopp hadde hentet pengene, sa de fik la seg nöye ned
pengene soM var igjen i kessen. De tok med seg 200 kroner og endel
smbrmerker, hvoretter de tok flukten.

TRLFIKKSTANS.

D.R. 18,30 Ved 10,30 tiden stanset alle sporvogner
Odense forde elektrisitetsverket avbröt strZ3mmen. Etter hva det

meddeles,må disseavbrytelser av strömmen ansees at bli nødvendig
en gang imellom, når verket blir overbelastet, $tansningen varte
tre kvarter.

SVARTEBÖRSIWIDEL,

18,30D.R. . I kriminalretten i Fredrikshavn oppkom
en stor svartebbrshandel med svin. Over et halvt snes gårdeiere er
innblannet i saken. Der ble ilagt bötestraf for ialt 28150 kroner
og inndragning ca 9000 ktener. Desuten ble der ilagt fengselstraff.
Hovedmannen hadde opprettet et'slakteri og oppkjöpte gri8er til
overpriser og slaktet dem Og solgte dem til enno höyere pri4er.
I alt tiltaltes han at ha slaktet 39 Griser uten dyrlegekontroll
samt kjöttet ustempletOg 1evert 8 levende griser uten a ha lnnkjöpE
tillatelse.Desuten tiltaltes han for overtredelse av prisloven.
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Regjeringens 1r
8 februar 1945,

FRi'L EWDINAVI,
VED Th,R.

.nformasjOnskontor.
Nr.1373. Fortrolig,

S,,,Irlassonsnye ue.,sullrestr-5.ksier

20, '
(18) Oslo.Testilrasjo.nerincen: Salg av strömper

for kvinner. Fra og ned den 16 febr= 145 er eks-e.erkene E.K.1
E.P.1 på ekst.rakert for tekstilvarer ogsleJt37. for 'nenbo1dsv1s kvin-
ner over 18 år og r_j_ker fjorteneltLen ar uRyldig for kjöp eller
annen *-er.;ervelse og selg eller anneq overdragelse av strnper
kvinner,herundeb sportsetrbr.leer.

Spesi-ell erklmrc er utstedt av forsyningsnyt-
dihhetene for ter kirir UP.t1 at foerukerne avgr
ekstranerker og d1sse•anvjsnincer er 65-1:dge for kjJp og salc ogsa
etter 16 februar 1045.

De handlende skal innen nandac 19 februar
inn til forsningan=dene fer godskrirt strUnpoolAc
strane-iker elsui ert. ha? saig e.sLrimer.
Eallkena se:-.des i. e'en kon-,:olettnerk- -;:4trGnetyerker" og nad
utenpå knnvolutten f1.rua ,s Ler ec adresse og
det dntall strnpe=rker kenvolut 7ten ekstranerker E.K.
og E,P.I son sendes inn etter nevnte dat,o v11 Ikke bli (;olskrevet
kontoen. Bestennelsen an at strnper for kvirner kan selges eller pi).
_annen nåte'overdras mot marskilt anvisning vil bli kunnejurt senere.

Oslo 8 februar 1945.Næringsdepartementets
avdeling for industriforsyning, (Sturlasenur.)

jerntråd.- Til flere tahkgper._-inwr ?

alasson.Ordre D,7599, Fölgende innrykkes omgaende 45 nn.2 spalter ned
ranne og halvrunne hjbrner.

OPPWEPLIKT FOR'BEHOLDNINGER 4V MOTSW,NDSTRLD.,„

I nedhold av forordninen av 15 desenber 19-
om onsetninglbruk oc franstilling av jern'og stal har avdelingen for

industriforsyning bestent at forhandlere,predusenter og reparasjons-



verksteder som eier eller er i besittelse av ninst 3 kile motstandsti-
skal gi oppgave over sin beholdning av slik tråd pr.10 februar dette år til

delingens jern oc stålkontor I oppgaven skal angis trådens art og fc-
brikknerke,diriensjoner og vekt i kilo.Tilsvarende opp;:;ave skal også
gis over --beholdning av spunne spiraler.Oppgaven su.1 avgis i allnir-
delig brevs form,sical mære postlagt 15 februar.

Oslo den 8 februar 194-5.
Næringsdaparbenentet fer ilidustriforsyning.

aturlasson.

St asson.Ordre S..7599. Fö1,qende'inni-7.kkes ongåene over 35 ran,2 spalter
ranne og halvrunne bj3rner,W=TILRLS.,TOLERIIIG3N-
Den adgang son bedrifter hittil har hatt tiI åtil å sanle inn sine

.,arbelderes ftdeD.kede nerker oe auvisninger på arbeidscar og sende
dem inn til tekstilkentoret for å få anvist leveranWr opphörer frE.
og ned 8 februar 1945 da det i nær frantid vil bli satt iverk en ny
onsetningsordning for arbeidsklær.f,nvisninger'son korl-ler inn til nevnte
kontor etter 8 februar 1945 vil bli returnert.

Oslo den 8 februar 1945,
Nsaringsdepartenentets industriformaning.

Eturlasson,

Uon'ffh elter "det har de.
Oslo„3500 frontkjenpere'er hit tildelt

frontkjempernerket. Frontkjenper Olaf -Y,-tudsen ,Eikdal ble 6 ds.av
ministerpresidenten tildelt frontkje;:uarnerket son nr,3500 av den som
hittil har mottatt denne 1-tnerkelse for aktiv og tapper frontinnsats

kanDon not bolsjevIsmen,

--og afbeidsklimr-
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atorene ar ordet* Olaf Tiller Tröndela s fa 1.Samor anisasjons
• • rnanns ro rem Qi

041.1830.  Trondheine Den nye formann i Trdndelag faglige
Saelorganiseee2. ..rtt 1 1.894 og kon ned i. fagbevegelsen i 1911  i
Norsk Bygningsindustriforbund.Han sto son representant for avdelingen
på Evanger i en årrekke,idet hån arbeidet der son nadlen av Snekker oe
Tdmrernes forening i Trondhein,hvor han var representert i styret,
I mai 1943 ble Olaf Tiller a rgssokæ i Norsk forbund for byg-



ningsindusbrien og i Lovenber i fjee ie han ansatt son sekretær og 1-
der for opplysningsavdelingen i Tre;ndelags faglige Sanorganisasjon.
Han har dessuten hat en rekke andee ieverv både faglig og politiske

en samtale med han spör T.K.- Hva naner De
å kunne utrette for areeiderne i Tröndelag når De nå har overtatt led
elsen av S amorganisasjcieen ?

Jeg er overbev::.st au at de trdnderake ar'
beidere fortsatt vil verne om sin fagorganisasjen og ned det kjennskap
jeg har til riee kamerater gjenaam atelang virksonhet med organisasjon-
en tror jeg sikkert det skal å brae,Tee er ikke et dyeblikk i tvie1
om at den linje som Ianlsorganis asjenen tölger i nye samarbeide
nad arbeidsgiverne Uag er den linjo see skal fdre arbeiderne fram til
dei, SW41 el alle anseerebevisste orguniserte nanneskers dnske og håp.
Den makt og nyndighet sen idag er tirlagt Sanorgaeisasjonen vil jeg me
ansvar utnytte til gavel flr det produserotdo felk,å konne i virkelig
forståelse og samar.beii nad tillitsmennene på de forq.kjellige ar-
beidsplassee: og fabrikker så ar naget nåddeOgjeg ventdr. stötte i det-
te arbeid fra de höyeste myndigheter i fylket og dette et en garanti
for den en nå skal arbeide'fore

-'Vl har jo bå forlatt streiker og lockouter
8  som  kampmiddel.Tror De hr4t1ler at dette er et savn for den enkelte

arbeider ?
Nel,iabsolutt ikke. .erbeLderne tapte nest på

streikene*Istedetfor har vi fatt felles organisasjon og dette gir en
ganske annen trygghet for den sm_-skal arbeide,Vi har fatt bestente
oppdrag for alltid å overvåke at de rettigheter og fordeler arbeid-
erne har tilkjempet seg skal vare og det er en stor forskjell frå den
tid da det var farlig for en tillitduann å hevde arbeidernes krav.
Vi er også klar over at det idag er innenfor krigens harde lov vi ar-
beider og ddnne tid nå neget settes tilside.

favorledes ser den De nöter på den annen sic
av bordet på fagorganisasjonen ?

Det er et faktum som nå regnes med og både
staten og okkupasjonsnakten tar hensyn til de krav som stilles fra vår

side.Det er ned sankjensle vi skal reise det arbeidende folk t1.1. vel-
stand og velvære og under dette notto går jeg til nitt anscarsfulle
verk. Det er derfor også mitt inderligste dneke ut alle idag som ar-
beider nad å skaffe landet vårt de produkter sen m. til for å eksi-
stere kaster all nistenkeliggjdrelse på porten og overbord og i felles
skap gjennon organisasjonen vinner seg fran til en arbeiderstand son
er navnet verdige

L.
Ar Svendsen-har fatt sln straff,

r:M-r5 N1(). r rri 

-------

Norges Frihet. 18,00s For en tid siden kunne vi nelde on et nbte
son ble holdt i Osio nad frantredende tvske nazieledere os quislinger
for å denpe den stadig QM seg gripende 6Imp'og sabotasjevirksonhet.
På dette nöte stillet en quislingbanditt blwa.forslaget öre atfer-hver
sabotasjeaks4on skulle 50,j6ssinger arreeter4s somgisler . Dette for-
slag ble ogsa diskutert pa det livligste)nen da fweslagsstilleren ette
en kort pause fant en seddel på sit stol hvor det sto følgende
-Du vil bli den förste SOLI skytes 1-

Etter dette tråkk quislingen sitt forslag
tilbake og han var taus resten av mötet.

uttalte vec'! den anledning håpet'on at
aktive frihetskjenpere ikke måtte glenne denne Hitler-lakai,men at man
ved fdrste og beste anledning båtte el hara deft velfortj-ente straff
for sin gangstervirksonhet not sitt ge felkeNft kan-V1.--)Wd:-tilfrets-

FortsettQs.
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mc4
Arthur Svendsen.rFortsatt,

het konstatere at dette er gjort,Den frekke gestapo-lakai ;irthur
Svendsen er na blitt sendt over til de'evige jaktmarker.Slik skal de
være, Sak vl kunne slaforrederne sahjelpet det ikke bare ned
ler.Neipda n;5. advarslene onsettes i handling,pa en ettertrykkelig
natepslik som tilfellet med forreren .årrbtfUr Svendsenr-M 0;

-
E tnnviklet s 45rs  01.

Norges Frihet,18.00. Et av quislingenes hovedslagord i sin prolpaL
ganda not Sovjetsanveldet var at nar Den röde atne kon innenfor vase
grenser ikke bare ville brenne alle v:re kirkerpmen ogsa tilintetgjö
alle vare prester,For en tid siden skulle en quisling-biskoppLothe
tale i Domkirken og her gjentok han det gamle slagord on Den röde ar
nes hensikter,hvis de ikke ble stoppet.Under denne preken var det en
tilhörer son spurte bispen on det var for å forberede vare prester

på hva son skal konne at quislingene hadde arrestert bver 600 norske
prester. Vedkonriende fikk ikke noe svar pa sp8rmalettnen i forvir-
ringen som oppsto klurte han å konLue seg ut uten a bli arrestert, Og
det er jo ikke så lite.

Tr llekunstneren Rowtads store  numner.
s erne ar selv erklært IÅrne TönRer-c-is—dbd. 


S.R.22,15. (Nordisk sending.) Stockholn: Den svenske presse beskjeftig-
er seg idag oigjen ned fylkesförer Rogstad og hans framstilling av
Årbe Tönneras pQmötet i Trondheim mandag. I henhold til referat fra
nbtet skal Rogstad ha produsert 21rne Töm.lerås levnde og uten tegn
pamishandling av Gestapo, Dot er gledelig a hörepmen forholdet er jc
at det ikke er den svenske presse son har funnet ph at TörLieras va.?
död.Det var det tyske politi som i november ifjor neddelte at .4rne
Tömmeras hadde tatt livet av seg i fengslet og at liket var krenert,

Enda et esta o-offer.

S.R.Nordisk sending .22,50. Lærerinne frk.J* hanna Mathresen fra Trond-
hein er död i tysk konsentrasjonsleir. °

Sarede t skere til Danmark,
•• • Kjöbenhavn: De tyske myndigheter i Dannark

har anmodet de danske nyndigheter on a notta 10,000 sarede tyske sol-
dater.De danske nyndigheter har foreslått innredelse av lasaretter
i forskjellige leirer.

_Vngere prisbeste=elser i Danmark,

D.R.8.00 Kjöbenhavn: Riksdirektoratet har nandag offent:
liggjort en rekke bestenhelser angacnde ravarer til förste fabrikasje
nerkning av förstevarerpprisberegning innenfor förstêvarefabrikasje
sjonen sant maksimaladvanse for sale av sådanne varerpsåvel engross
som detalj: For a letge koxtrollen med fabrikkene med deres innkjöp
av 4varerptil framstilling av börster overholder gjeldende maksimal.
priser har man bestent at fabrikkene skal före journal oVer deres
innkjöp av hår hvori skal angis selgerens navn og adressepsamt av
hvilken artpmengde og kvalitet varen er.Den autoriserte bok skal ved-
legges faktura.Det vil saledes til enhver tid kunne fastslåes on det
er betalt höyere pris for varene enn de gjeldende naksinalpriser.
De fastsatte engross og detaljavanser betyr for flere virksomheter
en nedsettelse av i forhold til de avanser son de hittil har bereg;
net.Dette i forbindelse med den strengere kontroll av fabrikkpris-
ene at disse ikke ligeer over hva priskontrollen bestenner gir anledø-
nine til a tro at adskillige varer vil bli satt ned 1 pris.
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konomiske Meldin er 0
s e urser ra Osro Börs 7 februar 1945,

13,30. (12

Oreditbanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk •
H-afslund
Orkla
SaugbrUksforeningen
Union
Agdesiden
Bergestad
Bruusgårde-Kjösterud
.Am.erikalinjen

:ee:-BergenSke
Nordengjeldske
ivaran •
<-3.ean
Kesm.os 2
Qdd
Rosshavet

142 1-!2'
S; 6j'(
$.20

Sk.730

$.2000.
S.550.

160
S,230,
11,265.
SL232 1/2
8;157 1/2
%180
Ø.275
S.2a7 TL/2
S',275
24 1/2

k, 850.
K. 200
K.138.
K:124.
K.722 1/2.'
K.275. 0ms480.
K.1925.:
K,540. 0ms.550.

K.222 1/2
K.257 1/2
K.222 1/2
K.157. ,
r:1/2 1/2
X470,
K,2ee
5£.273
K,237 1/2
X.385,

Ve.utakurser uforandret.

Engross-prisindffick..N.

10. (7) , Oslo: Engrôss-prisindeksen pr.15 janUar
er steget 0,1 poInt fra måneden ft5r,1'ra 171,5 •Stil 172,6.

Gruppene jern og metaller Og jern og meta11-
varer og forstoffet og gjödnine- er gått opp 0,2 %. De aAdre grut-
p2ne er uforandret, Industrielle helfabrikata er steget04 point,mer
ravarer og halvfabrikata er uforandret.3-ordbruksvarer og kolonial-
varer er uforandret.

Samarbeidet mellam Finlands og Sovjet Uhionens kulturelle insti us oner.

F.R.11,40. Sanfundet Finland-Sovjet Unionen holdt möte
Helsingfors igår lanledning en gruppe russiske videnskapsmenn og

kunstnere som for tiden besökel 2tnlend. Foruten dÉ innbudte gjester
var det en rekke kjente personer tilstede på mUtetrialt var ea.300
personer Ulstede

Mötet lededes av hr,HeloIn som holdt et intee
esant og 1ivli foredrag om govjet-Unionens kultur og krigens betydniw
for dens utvikling. Etterpå redegjorde sjefdirektr Iminow for VaKa
arbeidsmetoder og dets forskjelle instItusjoner.

Representanter for forskjellie komiteer
redegjorde for forskjelllge spörsmål innen deres virkeområde. Herav •
framgikk det at det er innledet et godt samarbeide mellom de to lands
kulturelle institusjoner. SjefdirektÖr iminow besvarte endel spörs-
mål sam le.Le stillet av forskjellige mötedeltakere.

4

FInland beholder kri sskattene,

F.2.11,40 Fra riksdagen:åtatsutvalget har besluttet
å foreslå at regjeringens prposi$on med forslag til lov om visse til-
tak sam forårsakekedeS av krigstilstandensam ekstra inntektsskatt m.V,
fertsatt skal fungere.
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Quislingene innfbrer s brbver raksit.Nazifiat sk ftsikres til matten".

O.R,12.00. Oslo: Om den gigantlske kampen som Idag
pågår Qja Europas skjebne skriver Morgensposteni sin ledr idag :
Om hundre år heretter kan det med sikkerhet sies :Aldri /3a Tyskland
og detå forbundsfeller opp kampen for de idealer som de lever og ånd-
er forpsom de allerede har ofret så stort meget for 4 virkelig
Som gamle tiders sjöhelter spikret flagget gast I masten for Ikke a
ne fire det til overgivelse har Tyskland og dets forbundne heist sine
4$11.1se symboler slik at de ikke kan fires. Kampen må gå videre enter.
til fienden tar fornuften fangen ellerS til den siste europas-strids-
mann segner under en ennå vaiende fane. Den ånd som behersket heltene

Stalingrad og deres lIke ogodverdige etterfblgere andre stedergir
visshet til enhver for at sa vil skje.

Avisen drbfter enkelte av våre motstanderes
mening,nemlig at tskerne burde slippe de vestlige allierte lgjennam
slik at de kunne re med på å deMme opp for bolsjevikene.De som snak
ker på denne måten&skriver bladet, er vel ikke selv oppmerksomme på
det latterlige i pa denne måten å opptre som polltiske kannestbpere.
Bladet siterer hva engelske og am rikanske statsmenn har korlmet med o-
hva Tyskland skulle lemlestes oe folket gjbres til slaver.Tyskland c-
dets forbundne bdelegges for alltid.På denne bakgrunn å Vente at Tysk-
land skal la fienden igjennom tyder på en enfoldighet soln er 13
det nærmeste utrolig,skriverrgenposten.

elsavtale Finnland-Sov'et Unlonen._

F.R.l2,30. Deltingfors: Den finske handelsdelegasjon
til Sovjet Unionen som skulle forhandle om forskjellige leveranser
er nå kouuet tilbake til Finnland. Indzoldet av den avtdle som er trui
fet i Moskva blir antakelig offentliggjort om kort tid.

Finnland forbereder riksdagsvalg.

F.R.12,30. EbIsingfors: Geografiske forbundet for Fin n-
lands folk har i Nyland stillet opp riksdagskandidater i 3 forskjellic
grupper.Den fbrste grdppen er de sakalte Sektringane 7 g blandt kand.L
date ne i denne gruppe iejenfimer man de 6 som ble avsatt'under
krigenpnemlig Antogjerdipldblti Reitenen,Sundstrbm og Renbergpsamt JohF.
Heloh Bekkalao,Anna Nevalainen.

Den andre grgplJen består av den sosialde-
mokratiske opposisjonenpsaullen med sosialforbundet og dermkratIske
forbundet.Her gjenfinner man Roto,RaunolPekala c) Svendå

Den tredje gruppen bestar av kommunisterpåom
har stillet opp 11 kandidater.DerIblandt«kan nevnes Herta Kuusinen,
partiformannen Antonen,Leirå samt RIola. Tilaammen for samtlige land
ets valgkretser har kommunistene stillet opp 6o kandidater til valget

Tor ederin en av svenske fartb er skal o -oklares.

Stockholm:Statsministeren betvarte idag sptin
mål fra hbiremannen hr. Tvedemannt I annet kammer ang,torpederInger
av svenske fartbyer i Ostertjben. Å gi noen ifingående forklaring ‹om
årsakene til torpederingene lar seg-ikke gffl2repsa hr. Albin Hansonplik
som det enda ikke kdn opplyses noe on de pagående forhandlinger ianle
ning torpederingene.Når det gjelder det rent tekniske kan det op-olyp,es
at torpedoene var sikret med tåkalt remseglpsomfår torpedoene til a
synke hvlbs de ikke når målet.Forbvrig et saken framleis gjenstand for
videre oppklaringlsa statsministeren.
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Arbeider-aksjeselska enes framtid er uviss.

	

14.00. (14) Tenledning av at det nylig er b.oldt
generalforsamling i Arbeidernes aksjeselskap har Adresse-



avisen henvendt seg til en av styret som opplyser at .1.rbeideraksjesel
skapet nå alene rår over driftens ökonomiske grunnlag. Aksjekapitalen
er i sin helhet innlöst av erbei-_ene For tiden arbeider 82 mann på
bruket og nesben alle sammen e>r ae.ejonmrer.

N.T.B.har torelagtdenne meldingen £.0x4rbeice
ernes Faglige Landsorganissjon,der en uttaler at tilfellet er temmelL
enestående,Om det for'tiden oksisterer noen flere slike arbeiderfore-
tagender vet man ikke,men'för krigen viste den slags foretav3nder seg
å wre mindre leveayktige,ie 4-  ae hadde vanskeligheter med a ta opp
konkurransen med andre bruk som hadde større kep,.tal bak seg.Ellers ut
taler LandsorganiSasjonen at i prinsippene er Arbeidar-aksjese18kapene
sammenlikne med de kooperative selskaper.Her er det arbeiderne setv sr
eier forretningene og styrer aec,.0m det heldige eller uheldige meringe
politisk sett med slike akeelelskaper,kan en vanskelig uttale seg i
Lanasorganisasjonen,

Tyskerne La=rhistorisk"film, 

-

0.R.14.00 (14) esd;e. r7:ske filmfe_k Le2 nettop greid å inn-
spille et helteepos,storfilmen n Kolberg". Lie:1er nå ferdig og skal

disse dager ha preniere i en rekke tyske storbyer, "Kolberg" er den
dyreste film soM hittil ar sat opp t ryskand:Den koster ikke mindre
ann 10,1billitkier, 185,000 mennesker har medvirket i större eller mindre
roller pp,fått utbetalt et stort eller lite honordrer for sin medvirk-
ning.Filmen som har hatt Veit-Harland son regisör, har gjenskapt den po
=ske byen Kolberg som i 1807 så heltemodig sto'not det franske bombax
ementet, Det er blitt en fa..cest  21:;.eurle beartf 4- ne/1 Heinrieh Geerge
son nidtpunktet det Ilcusede sbrot

Hva der stjeles Nerg_

	

12,00. (9) Oslonkelte forbrytere ses
og blir eksperber på sitt onråde.En slik ekspert harestått for Akers
forhörsrett.Hans spesilitPt var neget tideetonet og besto i Stjele
motorene på kappsager,Sammen med et par medjelpere h11.2han begått
hele 11 slike tyverier.Også ,rdre eeate-. har leen t:'1.renct seg neste,
gods.B1,a,nadde han 1Jed en stg,g fis,eet dleerse klær -^ra er veranda.
Forhörsretten Wmte ham t:/.2 2 eer.s fengscl oc f-e.dbmte han satsbe:ger-
lige rettigheter.En a*7medhjelno ble belönne,:, mod 6 maneder og en
annen som 3gså hadde begått et kanintyveri fikk 9 måneder, .

Tyveri 3:7 servise fra restaurantene er en sue-
allMindelig foreteelse og det hee:der desserre alt for sjelden a tyve
ene blir knepet, For en i..d siden 2ikk ne.n-nle.rtid på en av Festau-
rantene i Oslo has på en nann ;= takket forSod servering ved' a ta
med seg kopper og gleess og gafie.r da hen gikk,Trass 1 at; han 1kke var
straffet tidligere ble han d3mt til 90 dages feergsel,ubeget,,

&torsildfiaket er hindret av ræret,

0.R.13,15. • • BergernTet moldes em en del bre. storsild
fa ngster,særlig ved Eulandethe-ee dribore eg snurr,ere cr kor..net inn 17'
fra 160 til 600 hl, Fra de andre :reltene neldes det om vanske2.1ge
arbeidsforhold,hvorfor det ikke foreligeer noe'llytt QM storsildfisket
idg. Det er meldt QM endol settegarnsfanpser,men hittil er det bare

' weasteng på enkelte steder langs
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Svenske skip angrepe ubåt.

8.R.8/2-8,00. To fiSkebåter fra Karlstad ble, torpedert
inatt aV diflukjent torpedbbåt,To terpedoer ble avfyr&'fra 100-2oo
netersVstand'og:bekge gdnger sikk torpedoene midt nellen begge
.båtene.Ubåteh.Var'synlig.men.besetningene på fiskebåtehe kunne-ikh.:
senasjona1itetSnerker pa den.

Orvar SEeter er'franleis optin$st,
rvt4V1

O.R.8/2-8.00. Oslo:Hirdmenn i. Oslo var ignx samlet til
et möt i E-lokalet på bstkanten,der redaktbr og leder Orvar, n,
Smter talte.~ :Lgr ? åpnet mötet os retDet en kraftig ap?e11 tiaftwi
hirdmennene om a.stå urokkelig i den store kanpen son na pågår
både ute og heini4Ta1eren understreket at den sovjetrussiske sol-
daten har,god utz,ustning og at han kjemper med entusiasme og faæ
lisme.SitUåsjbnen er aivorlis idas.Den tyske hæren og det tyske-
folket holder seJa_en i nasjonal-sosialistisk ånd,

Rykig
EterLs ?tale fikk hirdstabsleder

rvar Smter ordet.Han kom inn på jU,despörsmålet og sa at det var
jbdene som sto bak revolusjonen i Russland og påpekte at jödenes
tradisjonelle pOlitikk nå 'har frt dem til nakten i Sovjet-SanveldEt
og delvis til nakten i England og SambandsLstatene. Valget står
idag nellonbolsjevisnen og pasjonal-sosialisuen og i denne ka::pen v:
vi seire ordi den nasjonalsosialistiske ideen aldri kan dö.
Vi kan derfor se framtiden tillitsfullt i ne.NasjonalsosialisLien
er'den eneste lbsning for Norse og Europa skal idealene klares:ord-
en,rettsskap og fred tsluttet Smter sin tale.

Norw_s_tekniske hösskoles eksanen

O.R.8/2- 8.00. Oslo: Norges tekniske högskolc Jelder at
eksanen begynner fredag den 16 februar.Forelesningen og övelser
nandag den 19 februar,

Brenselsnbdeb. i Danmark.

D.R,8/2-8,15.
brenselsituasjon er
ker og kontorer tned

brenselsferie og de
dagen,slik at flest
Ukentlig.

•
Kjöbenhavn :Under hensyntagen til den rdende

det fastsatt nye lukningsbestennelser for butik-
innskrenkning av gjennomsnitlig 2 tincr pr.daE.

De fleste folkeskoler er stengt på grunn av
få skoler som enni er åpen skal benyttes hele
mulig barn kan få undervisning ninst to Ganger

D.R.8/2-8.15. Kjbbenhavn: På generalforsanling i pelsdyr-
avlernes foreninG igår opplyste fornaL.nen at det i de siste år cr Opi
rettet 150 nye pelsdyrfarner,for op2drett av sölvrev,bæver og mink.
Medlemstallet er i samme tid steget fra 144 til 400.Frangansen skyld(

förstc rekke at det nå er avstengt for tilförsel av skinn utenfra.
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UNER4I2UT0R MARTHINSEN DRLPT.
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20.30. (33), "Politidepartementet" moddeler: Idag morges

ble lederen av det narske sikkerhetspolitil generalmajorEarl Marthinsen

‘kutt fra bakhold av flere nordere da han var på vei til sitt kontor.
Gjerningamennene hadde lagt seg på lur og

skj8t en serie skudd med maskingevmrer og maskinpistoler mot general -

major Marthineark og hans sjåf8r. Generalmajor Marthinsen ble drept på

stedet, sjåf8ren ble hårdt såret.

SCHJELDERUPSAKEN. SCHTELDERUP INTLRVAJET I KRINGKASTINGEN.

Intervjuet med Schjelderup i kringkastingen

kunne av tekniske grunner ikke oppfattes mon et resymo ble sendt ut av

"NTB" senerepå kvelden. Det fblger nedenfor.

22.30, (46). For ikke så nange dager kunde det norske

folk lese og h3re am det kompronitterende dokument som ble funnet ved en

husundersÖkelse hos direktören for Christiania Spigervekk, ingeniör

Schjelderup, Dokumentet,skildret forhandlingene som hadde vmrt fart mellom

de nerske eksildepartementete I London og de llierte om Norges for -

syninger etter befrielsen fra tyskerne.
De sensdajonelle avsl8ringene gjorde et meget

terkt inntrykk her i landet. Det viser seg imidlertid at man også på den

andre siden av Ejölen har festet seg sterkt ved dette dokumont som smrlig

har gjort et pinlig inntrykk blandt de norske emigrantpolitikerne. Som

ventet meddelte da også den såkalte presseattasje ved den norske legasjon
en

Stockholm at beretningen i den norske presse var et falskneri.
Norsk Rikskringkasting brakte torsdag kveld

et intervju mod en av den såkalte Hjemmefronts ledere, inseniör G. Schjel
de-

rup. Samtalen dreide seg om hvor lenge den såkalte militmrperiode skal var
e

5. tilfelle en alliert befrielse.
Som kjent skulde forsyningene av det norske

folk i denne periode utelukkende skje gjennom de Lllierte militmre myndig
-

heter. Hva ingeniör Schjelderup mener QM dette framgår av fingende samtale:
Man hadde altså reknet ned seks måneder. Hva

hadde De da tenkt skulle gjöres etterpå?
I den förste militmre periode vilde det

naturligvis vmre meget knapt mod skipsrum, for da skal de militmre ha alt
.

Non vi håpet at det skulde bedre seg. Logisk måtte nan tro at det ble
bedre hvis Frankrike, Belgia og Italia, son idag ikke har det lett, vilde

1, ,å more organiserte tilf8rsler og landenes egen produksjon komms mor i

WeIrden.
Men  De vet at transport os forbinnelses -

spöramålet her i Norge er meget vanskelig. Man MA ha planer ferdige etterde

tiden også, ellers vil alt bli kaos. Tre måneder eller seks måneder er

ikke tilstrekkelig.
I mittarbeide reknet vi mod seks måneder

og så en ytterligexe periode på seks måneder. Vi reknet at  det kanskje

kunne bli seks pluss seks pluss seks i tre trinn,
Etter Deres moning var planen satt opp for

seks måneder?

aå mange usikre faktorer.
Matrasjonene måtte nedsettes etter de fore-

liggende tall? F.eks. bröd fra 7280 ti1,6080, altså 1200 grammindre. Fet
t-

rasjonene fra 840 til 700, altså 140 gram mindre og verst er det ned sukr
et

son..p34 nedsettes a 800 geja g8Q ettel!do .0.11ene$041 foreliger,

fiVa trot De sem ser-ansvarlig på det, hva kan det gj3res wot de siga leve

ranser?

Ta, også vilde det komme en ny plan. Det var
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SgHJELDERUPSLEBN.  Fortsatt.

Det var nettopp derfor vi tok denne saken
kraftig opp for å understdtte de norske i Stockholm og forsyningsdeparte-
mgntet vart 1 Sondon., og de.gjorde alt og deegjör altl de arbeider sikkert
mgget hardt med det. Men vi syntes det var var plikt a si at dpt var for
lite. Hvilken tid  på  året verdenskrigen stopper, det kan ogfo3å spille en
stor rolle, ja, en kolossal rolle, særlig med henblikk på vare fiskerier
og vår egen militmeproduksjon.

Det står i rapporten: Med den minskedo
ort for vårt mringsliv vil vi i .en fdrste tid måtte legge over til

langt mere primitivt anleggs  sk6gsarbeide. For å möte en slik
situasjon ma vi skaffe oss redskaper, spader, hakker, spett osv. Tror De
det er mulig å bekjempe arbeidslösheten derved?

Det var et meget interessant spörsmål. Det
er som å gå tilhake'til det forrige århundre. Det er  en marn i Stockholm
sam har skrevet det, så det er hans ord. Det vilde selvft)lgelig være
bedre om man i Sverige fikk kjøpe for fem millioner ekstra i hakker,
spader osv. Det er naturligvis bedre I nödsfall å gi de i sko - og land-
bruket slikt arbeide, Hva som helst primitivt arbeide er bedre enn ingen-
ting, Det vilde bli vanskelig med sement, kull og jern, og verkste'dene
v54.de bli vanskeli stillet, Og da er det naturligvis riktig som Tyskland
har gjort, nemlig a sette dem til veiarbeide. Men det er naturlf.gvis en
overgangstid. Det er bedre enn arbeidsrishet for da kunne det pa grunn
av politiske forhold bli kaos.

De snakket jo ned Monrad
Han var mer optimistisk enn det da jeg

traff ham der borte i septenber, Da så man mer optimistisk på det fordi
man trodde Frankrike kunne greie seg selv, Frankrike kunne aillaste seg
dre.

Men det var en usikker faktor, Jeg for min
de1 ser ikke så optimistiskopå det. Det var jo en fullstendig labyrint av
komiteer og underkomiteer sa neen fullstendig oversikt var vanskolig å
få. Bildet forandret seg for hver uke. UNNW, vokste og vokste og ble en
papirmölle ob aerfor er det også blitt omorganisert. Jeg leste det i sommei
at det var blitt everorganisert med papirer. Det står i rapporten her at
det blir fullstendig utilstrekkelig av varer som nat, klmr, medisinsk ut-
styr osv. Vi diskuterte det nettopp i militærperioden, De vet at de mili-
twre forlanger så kolossalt meget og da vil det bli lite tilovers for
sivilbchovet, -.13clkan kommer med sine krav, Italia.med sine, Belgia og Poler
msd sine, alle ka=ler med sine kolossale fordripr.

De naterielle vilkar i Norge vil altså bli
forverret etter befrielsen:

Det er det man ser i Frankrike, Italia og
overalt. Og med en slik uhyggelig krig msd så mange Z3deloggelser i ?europa
vil det bli vanskelis.

Det:_jeg ikke forstår er at man venter på en
befrielse, ncir -nnn ikke har noen kast plan.

Det hele er jo et forsök på å skape en fast

Vi  kar si at de förste forsök for en virkolic
plan og derfor Lok jeg også detce arbeide på meg

Men folk tror at nar befrielsen kommer så
korleicr maten dalende?

Bolk som tenker må innrömfle. - dot or ikke
for å si en kompliment at Tyskland har vært fabelaktig flink til å orga-
riisere. ITen alle ,eaå farsöke a organisere dette etter krigen ob særlig
det förste halvår vil det bli et meget vanskelig problem, Iflen The man in
the street .l'orstår det ikke.

De mener at de leveranser sam  Tyskland har
levert har vært tilstrekkelige også når det gjeldOr matforsyningen?

Ja, men menigmann tror at han neste
skal få nye klær og sko, mat osv. Han tror at det i Lmerika ligger
rulle lagre _ued kaffe, klwr osv så man må være meget varsom msd å la ham
få vite. J'eg håper at jeg har gitt korrekte opplys,aiNser. J-eg vil si til
min unnskyldning at vi nordmenn med ansvatsfölelse t-k denne oppgave på
oss mert Vi syfttes det var en meget farlig sak. Det  er jo bedre jeg snakker

plan, ikke
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SCHJELDERUPS.-2=. For tsatt .

helt åpent, ikke sant? Og da må man huske at man i sommer i august -
septenber i England og Amerika trodde at krigen skulde være slutt i oktobei,
desember 1944.

Dette er samtalen med direktören for Christi-
ania Spigerverk, ingeniör Schdelderup. Vi tror ikke at den norske lega-
sjonen i Stockholm eller andre emigrantsituasjoner vil forsdke ennu
en gang - å bortforklare de offentlicgjorte avslöringer. Forövrie kunne
vi vel neppe önske oss en bedre bekreftelse på de kompromitterende doku-
nter enn Nygardsvolds tale den annen februar. Det aaeste måtte være at
orholdene ma sees enda mere håplöse ut for vår emigrantregjering nu enn
for noen måneder siden, da omhandlende oppsiktsvekkende dokument ble
skrevet.

FISKLRIMELDINGLR.

O.R. 13,15, Lite hJvelige driftsforhold hindret fortsatt
fisket i vesentlig grad. Igår kveld kom snurperne i,fangst på Korsfjord-
feltet, Herfra ble det innbrakt noen fangster fra 800 til 1600, gjennom-
snittlig 950 hl. pr. båt.

Om landnotfisket neldes det bare on et
ubetydelig steng i åygarden ved Bergen. Qm drivgannfisket meldes det fra
Sör - Tröndelag at det er innkommet et fåtall drivere med fansger fra
30 til 150, gjennomsnittlis 66 hl. pr. båt. Fisket synes å være slakkere
på dette felt siste dögn oc utsiktene synes å avta.

Fra dygarden ved Bergen er det konliet inn
endel drivere med fangster fra 10 til 80'h1 pr. båt. Det opplyses at det
'br bra med sild i Osen og rundt dygarden, men de utestående landgarn er
ennu ikke trukket,

Fetsild og snåsildfisket: Fra Harstad meldes
det at det tirsdag ble tatt flere fanggter i bksfjordbotn (?). Fangstenes
stdrrelse var opptil 600 hl. og sildens störrelse 25 stykker pr. kile.
Tirsdag og onsdag ble det tatt fangster på op)til 800 hl. på Sifjord. SildE:
störrelse var her 20 - 22 stykker pr. kil. I.Karsfjord var fangstene tirs
opptil 300 hl pg sildens störrelse vat 25 stykker pr. kilo. I Salangen var
fangstene opptil 400 hl, og sildens störrelse var her 40 stykker pr. kilo.

GENER=JOR 11-ilRTHINSEN.

24.00. (52 ) Hirdsjef, generalmajor Earthinsen, blE
födt i Karlsby i Troms i 1896. Etter endt skole og offisersutdannelse
praktiserte han noen år i fiskeeksportbransjen i de nordlige fylker.
Deretter ble han garnisonendnde militær i Nord - Norge. 15de septenber
1940 ble han sammen med en rek_e andre offiserer beordret til tjeneste i
politiet og den 10de januar 1941 gikk han over i "politidepartementet".
10de mar4 san_e år ble Marthinsen konstituert som leder av statspolitiet,
med oppgave å omorganisere dette. 10de juli 1943 ble han også utnevnt til
leder av sikkerhetsipolitiet. 21de juni 1944 utnevnte Nasjonal Samlings
"förer" generalmajor Marthinsen til hirdsjef, med bibehold av stilling som
leder av sikkerhetspolitiet. Generalmajor Marthinsen var medlem av Nasjona3
Sanling Siden 1933. Med sine mange erfaringer fra tjenesten i partiet eg
politiet, 1.5ste han på en framrakende måte de store op2gaver som ble lagt
p• ham.

(561 (leneralnaor garthInsen er HA,r1 falt
forillorderhand mlUt sit't arualde for QJj og fæd.celanki.

Generalmajor Marthinsen tilhbrte den ganle
garde i bevegelsen. Han var medlem tra 19331 oc han innehadde to av de
viktigste verv i det nye Korge. Han var hirdsjef og sjef for sikkerhets-
politiet, Hans karakteresenskaper ga ham den styrke og kraft som disse
stillinger krevet. Hans medarbeidere kjente ham son den mann der aldri
nistet fatningen selv i de tyngste oc vanskeliEste sitgasjoner. Han lot
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GENERLLMAJOR MARTHINSEU. Fortsatt,
-
alltid falk og fædreland gå foran sine egne personlige 1.nteresser. For
ikke lenge siden mistet han sin sönn- en frontkjemper ved et ulykkes-
tilfelle.  Men  også denne svære sorg bar han med den sinnslikevekt som
kun den har sam er beredt til å ofre att for sitt land.

Marthinsen var varmhjertet. Hån behandlet
politiske motstandere med mildhet og overbærenhet. Han var alltid saklig
og rettferdig. Den store makt han hadde som politisjef brukte han mod
stt5rste forsiktighet og hensynsfgllhet.

Vasjonal Samling har i generalmajor
Marthinsen mistet en av sine beste menn. Det norske folk-har mistet en av

.314e menn som var beredt til helt og fullt offer for.folk og feadreland.
41an har nu bragt offeret. Ln gang vil det norske folket  forstå de monn.
sam i denne Norges skjebnekamp ofret sitt liv. Da vil folket reise deM
et minnesmerke i sitt sinn og'for&kme de menn og de krefter som idag -
dreper Norges beste monn og legger landet öde.

Vi hans kamerater i htrden skal huske vår
hirdsjef  og hedre  hans minne.

Orvar Sæther:

SOHJ"ELDERUPS.UWN, 2.

24.00# (57). For de mange nordmonn som tror at befrielsen
byeblikkelig vil'f3re med seg forsendelser av matvarer, tobakk, brennevin .
og silkeströmper, kom  offentliggjörelseft av det dokuMent som ble funnet
hos direkt3reh i Christiania Spigerverk, Schjelderup, som en kald dusj.
I lange tider,  år etter år, har de bare snakket om  befrielsen. Da skulde
det bli velstand i  gamle Norge. De mange båter som  lå  og ventet i de
.',..11Lberte havner, lastet til randen mtle de lekreste varer, skulde sette
eursen mot Norge,  endelig, etter den lange ventetiden, Butikkenes hyller
skulde fylles  og man skulde igjen komme tilbake til de gamle gode  dager da
man kunde  få og kjöpe det man vilde.

Men dessverre, det var bare en jnskedrdm.
Ytterst få nordmenn hadde tenkt på UNNW., organisasjonen som skulde ordne
med forsyningene til de befridde områder etter befrielsen, Dakumentet sam
ble funAet hos direktr Sehjelderup brakte dem imidlortid tilbake til
virkeligheten. Her ble det som kjent nöyakti redegjort ror hvordan for-
syn-T.rgene i Norge vilde bli etter befrielsen, og alle må være enige am at
de opplysninger som her så dagens lys, ikke var s=lig optimistiske,. Llle
raejoner vilde bli sett ned betydelig. Det vilde ta lang tid för man fikk
kjdpe klær og sko, og arbeidsledigheten vilde stå fram igjen, katskje i eneJ
sbörre erad enn för krigen. Slik het det i dette oppsiktsvekkende dokument,

Det bar ouså ganske naturlig at offentlig-
Wralsen av det avslrende dokument om Norges forsynnger etter befrielser
vekte stor rjre i vårt naboland, Sverige, Seerlig blaedt de norske emigrant-
politikere på den annen siden av Kjjleh har det gjort et pinlig inntrykk.
Een hva finner emigrantene på? Jo, selersagt bortforklarer de det hele, De
sier at det er oppspinn, at hele dokumentet er et falskneri. Dette blo

"woffisiellt meddelt av den såkalte norske presseattasje ved den norske
legasjon i Stookholm.

Igår kveld sendte dmidlertid Norsk Rikskring-
kasting et intervju mad direktör Sehjelderup,.den ökonomiske leder av
N.eemefronten. Direktören kom her inn på foreyningssituasjonee i Norge
etter befrielsen og bekreftet personlig allo opp-aysninger fra det av -
sibreude dokument som ble funnet hjemie hos hani av det cyske sikkernets-
poiiti. Med egne ord fortalte direktör Schjelderup at situasjonen etter

efrielsen absolutt ikke blir så enkel. Han kom inn'på knappheten av mat-
erer og franholdt at samtlige matvarerasjouer vdlde bli mindre enn under

den tyske okkupasjon. Direktör Sohjelderup sa rett  et  hvordan det vilde
bli otter krigen. Han kom inn på matvaresituasjonen, militærperioden etter
befrielsen og det kan nok bli svært vanskelig for emigrantene i Stockheln
,g andre steder å bortforklare de offentldge averjringer. De fleste.av

anigrantene kjenner direktör Sehjelderups ;_cerne og ved rad.loapparetene
kunce de overbevise sdg am at det var hem SOIC ealte. ".i?enne gang  var  det inu
eviedel. Det eneste de herrer emigrantee:  e.  oetforklare er  Rt  opplysnin-
eene ikke er sannferdige. Forholdene har n 2orværret seg betydelig
etterne  doluelentene 13:le skrevet for et  Teee  eee ler siden.
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BODDELEN TRER I VIRKSOEHET I OSLO, SLBOTORLR OG GISLLR DRLPES.

.24.00. (58). Politidepartementet meddeler: Den almindeligc
spardomstol har 8, februar avgast fölgende doliner:

1. Franz Aubert, fUlt 1913.
2 A.sle Helland Grepp, 25 år gamnel.
3. Aksel Henry Hansson, födt 1918.

Ivar Moun, födt 1921.
Thorvald Ones 1894.
Gunnar Svein Inklew, fUt 1817.

7. Bjrn Hans Engenes, födt 1922.

\.74)
8, Erik Larsen Bye, födt 1918, samtlige bopel Oslo.

De var satt under tiltale for f31gende
forhold: Ur. 1 fordi han i tiden fra h3sten 1943 til og med som,ileren 1944
i ledende stilling utbygget en orsanisasjon som brakte flyktninger fra
Norge til utlandet og som utstyrte medlenmer av sanle organisasjon EleC1
maskinpistoler og revolvere.

Nr. 2 fordi han i 1943 og 1944 i Oslo og på
andre steder på Ostlandet, blandt annet i Valdres tilhørte den överste
ledelse av en,hemmelig kontiunistisk terrororganisasjon, som grbeidet for
borgerkrig eller indre uroligheter i landet under ledelse av den kunnu-
nistiske sentralkomite ved Peder Furabotn.

Nr. 3 til 8 fordi de i todsrummet 1941 til
1944 i Oslo utbygget og tilhrte en hem,]elig kommunistisk terrorotgani-
sasjon, som aktivt arbeidet for borgerkris os indre uroligheter i labdet
og medvirket ved slike handlinger, Retten fant samtlige skyldige og avsa
dödsdom over dem. Donnene ble bekreftet av sjefen for "politideparte -
mentet". Ltterat "ministerpresidenten" hadde avslått benådning, er
donnene blitt fullbyrdet ved skyting.

'59) "Politidepartementet" meddeler:  101 .1"på
ående ökede sabotasje truer idag livsviktige norske interesser. Det er

derfor hver borgers plikt å hjelpe til med a stanse disse forbryterske
anslag'som rammer oss alle, I betraktning av de store samfunnsvihrdier sam

står på spill, utloves en belönning på inntil 100.000 kroner for_ den son
gir opplysninget som förer til pågripelse av sabotbrer eller mordere og
deres hjelpere, eller som gir Opplysning som frer til at sabotasje eller
mordanslag rettidig blir forhindret.

•

(60). Den standrett som er innsatt av Reichs -
kounissar ftir die besetzten norwegischen Begiete til hurtig og virknings-
full bekjempelse av fortsatte alvorlige mordanslag og sabotasjehandlinger
har avsagt f31gende dommer:

Håkon Sa3thre, overleege, Gabelsgt. 37, Oslo, er dönt til
döden fordi han har tatt ledende del i illegale organisasjoner som har
foretatt mord - og sabotasjehandlinger,

Catl Ferdinand Gjerdrum, höyesterettsadvokat, ,,rnebråt-
veien 35, Vestre Aker, er dönt til døden for likeledes å ha deltatt aktivt

illegale organisasjoner og bl.a. stilt forfalskede papirer til disposi-
sjon for deres medlemmer.

Kåre Sundby, direktör, Borgestadveien 13, V. ,ker, ar
dbmt til döden for å ha organisert illegale vapentnansporter og sWttet
fiendtlige agenter.

Jon ,isbjörn Vislie, advikat, Peder Ankervei, Jar, er
Wmt til dciden for å ha hatt-ledende del i illegale organisasjoner os stöttet
dem ökonomisk. Videre er dömt til dbden:

Kåre Andersen; födt 30. mai 1924 i
LudVis Hansen, fUt 25. april 1926 i 4ristiansund.
Hans Andersen, födt 21 desember 1922 i Vestre
Sverre Nilsen, födt 9. august 1922 i Oslo.

9 4e Marthinsen, födt 26. mai 1915 i Oslo
10, Ålse Sörum, födt 4. november 1926 i Oslo.
11. Thor Oddvar Halvorsen, f5dt 11. oktober 1922 i Oslo for

å ha deltatt i sabotasjehandlinger og overfall. De dönte deltok i atten-
tatene mot stillverkene )L?x,Uanbru og Lilleström, slipesteinfcbrikkene.i
Sandakerveiea, Oslo og pa Fetsund, knottfabrikkene i Sandvika Og Franzefoss,
Fran forsikringsselskap, Oslo og overfallet på Oslo Sporveis Kasse. Domålene
er fullbyrdet ved skyting,
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POLITISK TLLEKUNST. FOREDRAG AV KONTORSZEF ÅtadUND THOBSNES,

O.R. 16.15. En polttisk tal.er skal helst ikke innlede
sin tale med sitater, Ilnnlednjngen skal taleren komme med en introduksjor
av seg selv. Ikke Ibsen, eller Björnson eller Platon. I innledningen skal
taleren gjbre oppmerksom på at dette her er ham selv og ingen annen. Mentir
derfor skal man ikke helt sjalte ut sitater i innledningen. Samtlige
sitater understreker nemlig don kjennsgjerning at den politiske taler har
som oppgave å fbre tilhörerne sine fra eventuelle interesselösheter 1/1.a
vakket interesse, gjennom overbevisning og fram til tro og innsats.

Allerede Aristoteles definerte vel-
talenheten E  den ekte, sanne og sunne voltalenhet  som  kunsten å vekke tro.

411,Men for å kunne vekke tro må taleren selv være tro. Ikke 4Mnnttiyet gjdren til taler, men ånd og vilje. Taleren er en forening i forholdet taler-
tilhörer i en troens og viljens enhet med handling sam eneste endemål.

Arbeiderea Aksel Zakarlassen hevder •
at en talers viktigste oppgave er åom oftest lkke å meddele kunnskaper,
men å overbevise og vekke. Realf Nordland slår fast at den sanne tjener
tjener sin sak. Det er den han skal fremme. Han selv cr et redskap for
sin tro. Professor Maximjlljan Weller definerer tale som viljehandling
ved hjelp åv ord, Professor Gelssler kunkluderer med å siat enhver stor
taler er på sanne tid en profet,

Den franske revolusjons grunnlovgivende
torsamlinglo hjerterått da Robeeplerre grop ordet for ftirste gang, så
ubehjelpelig var han 1. sin taXe og i in opptreden. Vien grev Wrabaut sat
"Den mann vil nå langt for han tror på hva han selv sier",

Uten åt vi selv er overbevist on
riktigheten av den saken vi kjemper for, skal vi slett ikke innlate oss
på det farlige eksperiment det er å overbevise andre. Först i annen
rekke kommer for den politlske taleren de typiske kunnskapskrav. Den person
son ikke riktig ovet hva han skal "prate om" som det heter turde heller
holde munn enn a stjele kostbar tid for sinamedmennesker og ovenikjöpet
nedverdie se selv og andre og ordet med prat og f5ask. Uten at vi ganske
enkelt na få luft for menJngene våre, for ldeen vår, utenat vi med andro
ord makter å gi tilhörerne noe av vårt overskudd og gji3re dem delaktig9 i
vår egen vilje, vår egen tro og våre kunnskaper skal vi aldri finne pa å
gå opp på en talerstol, Talemaskiner son gikk pa tomgang har vi hatt nok
av i Norges nedgangstid om vi ikke akulde dras med dam i det nye Norgo,
Vi trenger levende mennesker, ungdom, norskdom og egenart. Mon dette betyr
ikke at fraser förer fram. Kunnskaper må til.

den annon side skal vi vokte oss vel
for å bli fagidloter, selvom diletantisme heller ikke er av det gode,
overbevise er riktigl.ok langt viktigere for den politiske taler enn å
bevise, mon heviser og visse kunnskaper skaler slett ikke. For å si det
med profebsor Maxinmilliari Weller: "Taleren mfiikke bare kito livordan han
skal tale, nen samtidig også hva han skal tale om. Og han nå fÖle trang

å si det. Ellers likner han boftdnn som gikk til möllen for å få mar3
uten å bringe kornet ned seg.".

Nu er det'likevel ofte slik at de fleste
talere vet så altfor meget. Dette gjelder særlig nybegynneren. Han kan
som kjent finne på å dynge forsemlingen ned i endelöse detaljer og alakens

ysommellg sammenrasket konversasjonsleksikonvisdome Slikt er selvsagt
forkastelig. Det allvitende menneskes tid er heldigvis forbi og allviteri
vekker forövrig bare misstenksamhet i vår moderne tidsalder. Til detto
komner også den ting at de fleste av tilhörerne har sino egne kunnskaper
liggende i bokhyllen. Voltaire tör ha tett når han et sted sier at kunsten
å kjede består i å si alt. Ou Bismarck, denne spirituelle og slagferdige
taleren fortelles det at han i sin tid skal ha fordret ikke bare beskyttels£
av ytringstrihet,nen beskyttelsemot ytringslengden. Uler tor å sitere
et ord av den svenske  veltalenhetslæreren (?): "Den som har funnet veien
opp til talersto1en, finner dessverre ikke alltid like lett ned  igjen".

VI kan med andre ord la all typisk
belæring fare og heller overlate den sidon av saken til foreleseren og
so1r 4ngstaleren eller den utpregede foredragsholder. Nens et'almindolig
euredrag hbr være objektivt i sitt innhold-cg rolig i sin form, skal et
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POLITISK TALEHUNST. Fortsatt,

agitasjonsforedrag, en politisk tale være mer gjennonglödet av en subjektil
overbevisnings varne oe i sitt innhold ta sikte på å vinne 3roselytter
for sin sak. Mens et almindelig foredrag skal snce sannheten og op)lyse,

et agitasjonsforedrag ta sannheten for gitt og forkynne sannheten.
Omstendelie sak og onstendLlig forn er

altså av det onde. I hvert fall har ikke den politiske taler noen annen
oppgave enn å gi hovedlinjer og formidle utsyn. Allslags kunnskaper, endelös
tallrekker og analyse, kort sagt fagidioti, hörer ikke hjenne i den
typisk politiske talen. Denslags kjeder oe skal kjede. For å bruke
••kuriassens ord: Menneskene sitSker ikke fbrst og franst til talerstolen

å öke sin viten. Idas legger de mer vekt pa det å kunne'noe enn å vite
allverden. Politisk talekunst er da i förste rekke kunnen, ikke viten.
Men dete,betyr selvfn.gelig ikke •at taleren bare skal være on tosk son
kan gape. På en fast grunnmur av almen kunnskap skål vi nöysonnelig ned
storstilet tönre vår sakkunnskap stykke for stykke, etasje etter etasje
Hvordan dette skal kunne gjres i detalj skal vi konne til under ontalen
av talens forberedelse.

Allerede på dette tidspunkt i fran -
stillingen kan det inidlertid være på sin plass å få klarlagt dcn rollen
son hukonnelsen spillerson forutsetning for talerens virke..Det erden
som nener at ikke bare karakteregenskaper os sakkunnskap, nen ogsi en God,
ja ner enn almindelig god hukomnelse höber ned til talerens utrustning.
Dette 6r en sannhet med nodifikasjoner. For hens tro, karakter, vilje-
styrke, not og kunnskaper er hoVedegenskaper, så er den glinrende hukonno-
lse bare en biegenskap ved den politiske taler. Naturlievis har godt
minne neget å si for en taler bade når det gjelder forarbeide ogfranförix;y
Men med en viss vekt kan vi hevde at det ikke först og franst kanner an pa
hukonnelsen i og for seg. Axgjbrende er måten son nan bruker sin hukolinelsc

Dessverre er det nu eg ganG slikt at godt
ninne til en vesentlig grad cr noe nan har fått eller ikke fatt i vgggegavc.
Cesar kjente etter sigende alle soldatene sine ved navn, en Gresk statsmanr
visste hva santlige 20,000 borgere i Athen het og kardinal (?) behersket
66 språk. I,Ten derned er dat slett ikkesaagt at vi son nåtte ha darlig
hukonmelse, sou det heter, skulde gli ut av dansen av den grunn. Her son
ellers i livet lar vanskene og nanglene seg til en viss grad overvinne.
Også på dette område kan öving og trening og tro fare til benerkelsesverdice
resultater. Hva vil det så egentlig si at et nenneske har godt ninne? Det
vet vi sant og si ikke fullt Ut. Men så meget kan i hvert fall •vienskaps-
mannen betro oss at hukonnelsen skyldes evnen til å kunne gjenne på fore-
stillinger som blir fornidlet oss gjennon våre apseorganer, både de indre
og de ytre sansene og å kunne gjenkalle disse inntrykkene i ninnet når
vi har bruk for dem. Det er jo tydelis at konsentrasjonsevnen spiller en
stor rolle i denne dannenhengen. Men en av hovedforutsetningene for seleldg
konsentrasjon er jo interessen og derned skulde vel veien ikke være sa
overvettes lang fram til de krav QU tro, vilje og overbevisningSOM jeg
nettopp stillet taleren overfor. Fast vilje, brennende tro og stö over-

sa=en ned.nålbevist trening vil i de aller fleste tilfeller
Irte ganske betraktelig på en talers erindringsevne.

Lanpefeberen er også et proble.ri som vi
ikke godt kan komne utenon når talen dreier seg am veltalenhet. Man kan
likegodt först sam sist forsöke å stille lampefeberens diagnose selvon
det nok av lett forklarlige,grunner kan Mres nalplasert ut, nen det får
ikke0 nu engang gjennom denne skjærsilden for a komme fran til
seiren. Denne skjærsilden ser vel noenlunde slik ut: Jeg ser ned gru den
dag i möte da jeg skal holde Min tale (noen ord nangler) 	 jeg
sover d:rligQM natten og i drnme står jee der liten og ynkelis på en
diger talerstol foran en kolossal_forsamling av stirrendc stikkende öyne
sou allesannen ser på neg, og ser på neE, og ser på nee og stirrer og
stirrer og stibrer. Det er som udyr skulle ville æte nee ned hud og har.
Jeg våkner badet i sved. Dagen og tinen konner, lanpefeberen stiger og
stiger. Jeg Skjelver neg fran til talerstolen. Forsånlingen ser og ser.
1)isse öynene, all danne ondskap. Så overlegne de er, sa forskrekkelig
mange de er. Med ett finner jeg neg stående o-Dpe på talerstolen. Hvordan
jeger kom—et dit, det vet jeg sant4si ikke. Gra take. J'eg rabler talen.
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POLITISK TALXKUNST,

Er dette virkelig min stemne? Og så begynner jeg å Stame. J'eg tar til
stotre og st6te fram rare lyder, ålt er en. gra tåke, men fram konmer jeg.
Tåken letner, Dare i de aller fleste tilfeller går det såkalto "jern-
teppet"fullstendig ned. Lampefeberen er vanligvis et rent'sjelelig
fenonen. Den ledsages i enkelte slemme tilfeller av ren feber av for-
dbyelsesbesvær, oppkastfornemmelser, ja utslett ansiktet skål enda ha
forekommet, Likevel er lampefeberensom oftest et psykisk fenomen og
skyldes en opeIagrl.ngoav stoff og krefter som fotdrer utladning. Lampe -
feberen beror altsa pa et visst overskudd og bunner som oftest ut i ære-
frykt for publikum og hengivenhetoverforoppgaven. Den er altså ikke son
man ofte vii anta et utslagoav tomhet og mangel på begavelse. Tvertinot
de som har vanskeligst for a klyvth opp på talerstolen er vanlisvis de
beste av oss, de beste blandtoss, de som kommer til a nå lengst sam
talere og virke dypest. Derfor ve den taleren som ikke kjenner lampefeber.
Den nestenabnorme formsn for lampefeberkonmer de fleste nornale gennesker
gjennam mod tiden med trening os tro på seg sely. Men skjærsilden ma-vi
sam sagt alle isjennom. Gode idåd om en kverlegen opptreden, snakke ned en
skarp og'bydende stemme eller å betrakteforsanlingen son on samling
kålhoder, förer selvsagt ikke fram. Derimot kan elèt veere av en viss
interesse å vite hva den virkelige vitenskapsmann, i dette tilfellet den
faglearte psykologhar å si om sjelelige hemninger eller komplekser sam
det heter i moderhe språk og vi tar da for oss professor Roberts bok
Selfoonseiousness,self (?) sam forövrig er kommst ut 1 en svensk over-
settelse med tittelen "Rad.ft5r hemmar jag meg sjålv". Lanpefeber og
liknendo hemninger sieldes ifölge professor Roberts blyshet,.Det blyge
eaennesket kan etter professorens mening bedi5mmes ut fra to forskeellige

~synspunkter, for det förste fra den indre side og for det andre fra den
ytre side ------- (reeten av foredraget, ontrent fen Minutter druktet
ferstyrrelser fra en neerliggende sendestasjon).

- KONTUKTEN 25 1,R.

18.30. (27). For 25 år siden, den 9de februar 1920,
undertegnetninister Wedel Jarlsberg, på vegne av den norske Regjering
den eåkalte Sealbard traktat, san ga Norge suverinet åver ergruppen der
opoe I Nordiehavet.

Den suverenitetserklærjng bon ble under-
tegnet dengang i 1920 betydde egentlig at Svalbard ble gjenforenut ned
Norge, for öyene haade tidligere lydt under Norges Rike, iellfall vot ei
at Svalbard ver under Håkon HåleonstSns suverinet i 1261.0e dct var gansko
naturlig at Uvalbard egeå dengang"hörte inn under den aarei,e rone.Helt
fra opedaaelsen, ant8kelig i 1194, har norsire fangstforc sökt ceep
Svalbards kystor bver hval og hvalross og sel fantès i stere leengder og

41;CoirneX.alcUlisvic%fokederml'iWni=t-Etrev 2;leridtt,osgkid.leirlcnvleee=ningeac
forteller til og med em merket rein på Svalbard, Ettereert soe folk elo
seg på fangst i Nordishavet,' bls detogitt egne 1ovparagre:Per fur fangst
og fiske også uppunder Svalbard og pa denne måten gled litt etter
litt tain under ,forges sueerenitet,

Etterretningene om nerduennenes virke i
de nordligefarvann i den seinere sagatiden cr ikke særlig reenge, nen det
Eeår tydelis fran at det nesten utelu4ende var nordnene son 1e‹:.2 fangsten
derogpe. Denne virksomheten kunne ikke være særlig klent ute i vordon,
for i 1596 kan en hollandsk ekspedisjon til Svalbard ote hevdet at de haddE.
oppdaget et nytt land: msn i Kbbenhavn var regjeringen fullt klar over
ivilken stor bkonomisk betydning Svalbard hadde for de Forkaaede l‘ongeriker
Danmark os Norge og Christian den fjerde kjenpet msd nebb c) klr for
suver6niteten over byene. Han påviste hvoledes Svalbard i arhundrer hadde
lirgeu under nersk suverenitet, ja han tek denne saken sa alverlie at han
send-e, krIssekip nordover med ordre om å drlve vekk alle frereeede som
vIld, exiee fangst 1 Nordishavet omkring 3valbaJ'd,
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SV.LBRD E01,1TRAX214,N.

De rike hvalforekonstene lokket.ogs
andre til fangst i de nordlige farvann og snart var Norge nidt oppe i en
voldsom konkurranse, hvor kravet om suverenitet druknet i motkrav of:;
andre påstander. Særlig var hollenderne aggressive og nektet blanktå
betale avgift til Norge for fangsten. Norge fortsatte inidlertid ned å
administrere selve landet og kastet seg ut i konkurransen på fangst-
feltene. Ikke noe annet land våget å hevde suverenitet over Svalbard og i
utlandet tapte man også interessen for ishavsonrådene etterhvert som hvai-
bestanden gikk tilbake. I slutten av det 18de århundre var det ubetydelige
lengder hval igjen og hollenderne trakk seg tilbake.

Da Norge i 1814 ble lbst fra Unionen
med Danmark og istedet kom under Sverige, op-)stod igjen spbrsnålet on
suverenitet over Svalhard. I Sverige hadde nan bare svake begreper0111
hvordan det hang sannen, og arkivene som var blitt igjen i Ebbenhavn i
18141 fikk svenskene aldri se. I 1860 foretok den svenske polarforsker
Nordenskibld et par vitenskapelige ekspedisjoner i Ishavet oc, foreslo at
Svalbard skulde legges under norsk eller svensk suverchnitet. Inidlertid
ble Svalbard erklwrt som Ingenmannsland av det svensk norske utenrikp-
styre og fbrst da Ult det ftatt skritt til å få andre utenlandske nakter
til å anerkjenne Norges suverenitet over byene. Henvendeleene til utlandet
strandet pa Russland i 1871. Dermed var begynnelsen gjort til endelbse
diskusjoner og henvendelsm, son fbrst finn sin definitive lbsning i 1920
da en rekke av de seirende etter forrige verdenskrig anerkjente Norges
eiendomsrett til Svalbard, f-

Det er smrlig to .menn sou skal ha wren
aAr at Norge idag disponerer over de naturherligheter son Svalbard råder
over. Det er ninister Wedel J-arsberg på det dilomatiske og professor

Hoel på det praktiske vitenskapelige onrade. Som leder av Svalbard-
'ontoret ar professor Hoel sanletatt tilgjengelig nateriale oikring
valbard og hans utrettelige arbeide vil for alltid gi ham en plass blandt
våre ishavsforskere.

DOM I ODELSSLK,

18.30. (28). I disse dager er det avsagt don i en
interessant odelssak fra Fluberg. Ved dom i Hadelands og Lands herredsrett
ble Ola Nordråk kjent uberettiget til å tå igjen eiendommen Rundtom på
odel, idet retten fant at odelslovens paragraf 12 iLke kunne konqe til
anvendelse. Eiendommen var ved takst satt 1 en verdi av 95.000 kroner,
hvorav skogeh 72.000 kroner, Rundtam ble i 1888 tilskjbtetÖsten Nordråk
for 4000 kroner. I 1942 kom Rundtom i fremmed eie. Eieren av Nordråk,
hvorav Rundton er utskilt, nente se odelsberettiget til eiendom_en og tok
ut odelsstevning. Da eieren nektet a ta Inot lbsningssunnen, ble saken
innbrakt for herredsretten med det resultat at odelssbkeren tapte. Lag -
mannsretten er nu imidlertid komnet til det stikk notsatte resultat oç har
ved dom gitt bdelssbkeren medhold og godtgjort at han har odelsrett pa •
iendonien. Eieren er dönt til å fravike odelsgodset ved fbrste faredag,

mot å få utbetalt takstsummen, 95.000 kroner.

NY OPPFINNELSE.

18.30. (29), En Brandbu mann Torleif Haug har 1
disse dager fått patent på en amurningsop2finnelse av interesse for alle
skilbpere. Oppfinnelsen er  dbpt "Galdhbpiggen" og er nent å skulle erstatte
alt som heter smurning i notbakke. "Galdhbpiggen" settes på skiene for å
hindre at de glir bakover under oDDstigning selv 1 de bratteste bakker.
Teknisk uttrykt består patentet av et helautonatisk piggsett, son fungerer
sammen med fotens naturlige bevegelser. Piggsettet står i forbinnele ned
skibinningen. Når oppstigningenbegpner lbser en fjtitr piggene ut og de
griper i bakken. Når en igjen er pa flat mark eller i utforkjbring, legger
piggene seg langsetter skikanten og hindrer ikLe farten. Oppfinneren uttale
til bladet Hadeland at patentet er smrlig brukbart i almindelig löype.



Side 10 Neldinger torsdag 8, februar 1945.Nr. 1374.
.....

FRT+3Y TIL SVERIGE 12D FLYKTNINGER,
1.41«. 11.•••• wea two  it  


S*R, 1900. Det danske skip Storebelt kom idag til
svensk havn med ea 25 danske flyktninger ombord, Båten ble forfulgt til
. damarkasjonslinjen av tre tyske bevoktningsfartZ5yer som senere trakk seg
tilbake: På anmodning fikk Storebelt eskorte til Landskrona hvor flyk-
ningene ble satt iland.

TYSEW*NDSSTENSICENES HJLMREISE,

S.R. 19.00, Fow å medvirke til sguenskers hjemreise
fra Tyskland til Sverige har Svenska Wda Korset organisert en 1Fransport-,
kolonne som består av to busser og en personbil,benvil lbrdagavgax
via Danmark til Berlin, I samme fotbinnelse dementeres en nelding om at
grev Folke Bernadotte skulde ledsage kolotinen, Som kjent har allerede den
förste kontingenten svensker fra Tyskland, ialt 21 personer kommet til
Malmt; med fergen fra Ebbenhavn.

"MINISTERPRESIDENTEN" GJÖR VITTERLIG. FUILM=.
. ........ -------

0,R. 19*00* I medhold av lov nr. 3 av 19. oktober
-1944 gir jeg .ty.)d dutte "politidepartementet" fullmakt-til å gi de for-
skrifter som "depurtemehtet" finner nödvendige for å oppretth~ den
offentlige ro, orden og sikkerhet.

Oslo.denmadfebruar 1945. '

Under min hånd og Rikets segl.

quisling (sign)

6. Lundegård (sign)
Kansellisjef.

I forannevnte lovs paragraf 2 er det
satt en straff av böter eller fengsel inntil ett år for overtredelse av de
forskrifter "departementet" gir. I Medhold av den militære straffelov kari
også dbdsstraff og behandling ved særdonstolen anvendes.

"JUSTISI=TWIENTIJT" /EDDELER:
ba-

20.30. (31). "nstisdepartementet" har ansatt kontor-
betjent II ved Solör sorenskriverembete Sverre Siljuberg soM kontorbetjent
I ved sepue embete.

41„.kriverembete er ansatt Gudbrand E%lci
2=jent ved Hallingdal soren-

Som ekstrabetjent ved Vinger og Odal
sorenskriverembete er ansatt Gudrun Lovise Storeheier.

Sommidlertidig ekstrabetjent ved .‘Ucer
sorepskriberembete er ansatt Franek Koek-Pedersen.

"Departementet" har gitt eand. jur.
Oarl Husberg, Oalo, bevilling som sakförer.

POST TIL EWUERTE NORD NORGE.

20.30, (32). Generaldirektoratet for Postverket
meddeler: For best mulig å sikre-framsendingen av postsøndinger til de
evakuerte henstiller en til disse å sende inn til generaldirektoratet for.
postverket, brevåpningskommisjonen Oslo, melding om sinnuværende adresse.

De meldinger som sendes inn mfi foruten e
adressen inneholde opplysning am den evakuertes fulle_navn, stilling og .
tidligere adresse (for byenes vedkommende også gate og husnr. m.v.). En
anmoder samdigg de evakuerte om å underrette sine forbinnelser om sine
nye adresser,-

..
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Meldinger, fredag 9. februar 1945.

MARTHINSEN BLE EYRDET AV HEIEEFRONTEN, Bödlene helder resse-.
eanse.

19.30. (19)
"minister" Jonas Lie
Mfiller var tilstede,
densabotasjevirksomh
under patriotismens
skyldig i.

På en pressekonferanse i Oslo fredag hvor
Oberfuhrer Fehlis og Einisterialdirigent

ble det gitt en amfattende redegjrelse for
eten og de snikmordene som forbrytere

maske i den soinere tid har Gjort seg

Einisterialdirigent Eüller uttalte t11 å
begynne med at sabotasjevirksomheton og snikmordene i dot sisLe
har grepet om seg, særlig i de norske byene. Snikmordet på
g,?neralmajor narthinsen er etogrufullt og typisk eksampel
pa hvordan disse ferbrytere gar fraæ. Dette avskyelige mordet
og de andre udådene som disse forbrytere har gjort seg skyldig

er utfört etter bezte gengsteroppskrift fra Chicago eller
etter ekte belsjevikiske metoder. Det er iAgen tvil om at det
dreier seg om.rene organiserte forbrytelserj som ikke har noe
å gjöre med en politisk karap. Dette forstar også store deler
av det norske folk. Nange har undret seg over den tåmodighet
som norske oG tYske myndigheter har vist i samband med disse
forbrytelser og man synes at disse samme myndigheter tar svært
mildt på saken. Ja, enkelte har endog ment å kunne tyde det
som et tegn på svakhet. At de norske'og tyske myndigheter
inidlertid har midler til å gripe inn, viser reaksjonen etter
mordet pkgeneralmajor I:arthinsen. Og hvor tå1modig man har vært,
viser ogsa den ting at det sitter arrestert en rekke ejabotörer
som etter gjeldende rett i alle land har begått flere forbrytel-
ser som hver for seg kvalifiserer dem til dödsstraff.

Ordet ble så gitt til SS- Oherfahrer Fehlis.
"Generalmajor Narhinsen, som ble myrdet i går, var en persor.lig
venn av meg, en ged og trofast kamerat og en av Norges beste
sinner," sa der SS-OberfUhrer bl,a. "Jeg lærte ham å kjerme
som en begeistret idealist, som satte alt inn for den sak han
trodde på cg kjempet for.

Denne saklige, roligel nökternemannen,
hvis hjerte banket varmt for hver enkelt menneskeskjebne han kom
kontakt med, er blitt tilsmusset på det mest avskyelige i den

fiendtlige presse og kringkasting. Seinest i dag har London
karkkterisert ham som en blodtrstig terrorist. Vi er vant til
slikt, rien det cår over alle gronser når man forsner å inn-
bille folk at udaden er oppdiktet. Ean tror altså i London
at mordet på generalmajoren er et tysk propagandatrick. Det er
forsåvidt heller ikke förste gang vi opplever noe slikt. Men jeg
har inntrykk av at selv de mest hardkokte motstandere no begynner
å gå trett av påstandene fra London.

(fortsettes.)
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PRESSEKONFERANSEN, (fortsatt)
1•01

SS-Oberführer Fehlis kom videre inn på
hvordan forbryterne arbeider og siterte i denne forbindelse et
intervju med lederen av en såkalt morderskole, der denne gir
uttrykk for en bestialitet som trosser enhver beskrivelse,

" De mann som står mot oss tror å kunne
skape ereeny verden med de mest opprrende mord," fortsatte
der SS-OberfUhrer. "J'eg kan nevne noen eksempler på hvordan
gangsterne arbeider, I slutten av forrige år ble den 74 årige
Theoder Hansen skutt ned med maskinpistol. Kan noen forstå
hensikten? De samme menn slo en far til tre frontkjempere ihjel
med en vedkubbe, Og begge forbrytelsene ble forsökt fremstillet
som patriotiske handlinger, Det er tydelig at Ban vil terrorisere

det narske folk. Den alminnelige Mann og kvinne i Norge viser •
ingen forståelse fer sabotbrene n,r nan snakker med dém, Men
ingen våger heller å gi uttryll for sin avsku for demp eller å
gi opplysnirger til 1=t norske poti, Alle er redde for å få

emplet "argieer" på seg. Hver meringsltst (.ette er, viser
wrcl,et på Svenc',e<enMbe. Da le.an om morgenen gikk nedover BygdZiy

Alle sabmen med sin fruel ble han skutt ned bakfra, Fruen ropte
om hjelp; omen de som var på gate:1 fjernet seg hurtigst mulig
for ikke a risikere å måtte vitne. Ov så har vi mordet på advokat
Shetelig. Hen ble likvidert fordi han ikke vilde være med 1.
"heimefrontea" mer Han kunne ikke ga med på å hilse bolsje-
rikene velkoiamen til Nord-Norge,"

"J'eg gjentar at vår tålmodighet ikke må
oppfattes som et tegn på svakhetp" sa der SS-OberfUhrer videre,

" Og jeg vil rette en appell til det orske folk: I esen inter-
essa cg for sin egen eksistensr skyld nå det nurske folk nå rive

fro disse forbryterne den patriotiamens kappe som de ferffiker å'
hylle seg i„

" J'eg kan fortelle et par eksemplar
som viser hvordan "patriotiske" forbrytere opptrer, I slutten
av januar trengte to vepnede banditter'inai en leiglighet i
Oslop truet dam som var dsr med pistolp voldtok fruen og stjal
flere tusen kroner, Omtrent på samme tid komerevolverbanditter
inn i en leilighet i Oslo under påskudd av at de var stats-
politifolk, De ranet med seg klær og matvarer. En pelshandler
hyr i byen er blitt frastjålet skinn til en verdi av 40,000 kr,
og en badeanstalt er blitt "lettet" for samme Arbiens
gate ble det plasert sprengstoff under en leilighet og en eldre .
dame ble drept og to menn hardt såret, V'')d et eprengstffatten-
tat mot Olrich Gummi Service ble to nordmenn drept og tolv hårdt
såret,

I den norske sendingen i London har man
gjort et stort nummer av denne siste affæren. Londonkring-
kastingen meldte i sin sending på norsk klokken 18.30 8. februar:
Oslo-ki,illgkasteren har laget et stort nummer av en sabotasjeaffære
i Olricha Gummiservice AiS i Schweigårdsgate 32 i Oslo. Beret-'
ningen inneholdt en malende skildring av hvorledes terrorister,

sam det heter, trengte seg inn i lokalene og holdt arbeiderne
sjakk og sprengte bedriften'i filler, hvoretter huset tok fyr og
brente helt ned. Bilringer, gummistövler og snökjettinger som
var blitt levert inn til reparasjon ble ödelagt og det framheves
sterkt at alt tilhörte sivilt norsk behov, idet bedriften
overhodet ikke arbeidet for tyskerne, I huset var det også en
kafe, en tobakksforretning og tolv private leiligheter som ble

dulagt.
(fortsettos)
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PRESSEKONFERANSEK(fortsatt)
•

Det er ikke å undres over at Oslo-krina-
kasteren lager nummer av denne affæren, Denne gang var det nemlig
virkelig terroriter åom opptrådte. Hele angrepet som ganske rikti:
rikti var menigslöst; var nemlig arrangert av Gestapo i den hen-
sikt a kompromittere den militwre nödvendigo angrepsvitksomhet
som utföres av norske heimestyrker, fortsetter London-kringkasterer
Forholdet er fullt og klart på det rene. Norske heimestyrker hadde
ikke noe å gjöre med sabotasjen mot Olrichs Gummivarefabrikk, Det
hele var arrangert av Gestapo.

For å vise hvor troverdig denne London-
meldingen er, ble det fört inn to fanger som er arrestert i sam-
band med sabotasjen mot Olrich Gummiservice. De fortalte enkelt
og nökternt om de sabotasjeaffwrene de hadde wrt med på. Den ene
opplyste på sp4t5rsmål at han hadde vært med på en sabotasjeaffre
rettet mot Levanths Bilverksted på Kampen i Oslo. Videre had(!,
han vært med på sprengningen av en vulkaniseringsanstalt og deltatt
aktivt; i sprengningen i Olrich.

Den andee karen som ble framfört var leder
av den terroris.tgruppen som bl.a. sprengte Olrich, hvilket
han bekreftet pa spbrsmål. Påstandene fra London kunne ikke
blitt mer ettertrykkelig gjendrevet.

SS-Oherführer Fehlis sluttet med igjen
å rette on inntrengende appell til alle om å medvirke til at det.
blir satt en fullstendig stopper for den forbryterske sabotasje-
virksomheten.

Pressekonferansen ble avsluttet av "politi-
minister" Jonas Lie som understreket den'forbryterske karakter
av de handlinger meh er vitne til i dag. Man står overfor for-

_ ;brytere som utdannJs i utlarrlot og-en kan.dele dém opp i to •
grupper. Den £örste består av Unge, naive, duLue, oppagiterte,
kanskje eventyrlystne elenenter, den annen av det tilsig av
forbrytere som &r11 s slår inn på fotbryterbanen. Denne sJs4-,e
kategori forövde tidligere sAåinnbrudd, i dag operer de ned *vj-pen.

Man er vithe.til konbinasjoner av gangsGer-
mord og alminnelig ranvirkswlhet, og det som er deJ,; karakteristiske
ved situgsjonen er at det foröves en rekke forbrytelser som
folk ikke engang våger å melde til politiet. Man lar Jeg
terrorisere av genene forbrytere, og det er en nentalitet som
er vårt folk uverdig."

"Ministeren" neddelte at nyndighetene her-
etter akter å innbringe for særdonstoler santligå tilfeller hvor
det er gjort bruk av våpen eller truet ned våpen, eller hvor for-
bryterne har utgitt seg for politifolk.

Publikum nå på sin side vise den strste
forsiktighet når de lukker opp sine entredörer for folk, Ma,n •
må forvisse seg om hvem det er som konner og hvis det er politi,
må man sikre seg behörlig legitimasjon.

1 fortsettes)
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PRESSEKONFERANSEN (fortsatt)

"Linisteren" redegjorde derpå for en rekke
tilfeller som var inntruffet hvor banditter har plyndret folk
heimefrontens navn

Tö banditter, Arvid Hansen, fbdt 21. juli
1929, og Rolf Jörgensen, fbdt 29. mars 1925, har således forsökt
å presse 20.000 kroner av kjbpmann Reidar Imot på Lillestrbm.
De skrev brev til ham, forlangte belbpet utbetalt på kort varsel
og undertegnet brevet med ordet "heimefronten". Likeledes fot-
sbkte de a presse 10.000 kroner av Håkon Fosseidå Lillestrbm,
idet de forega at heimefronten trengte pengene. Et liknende
forsök gjorde de overfor ingenibr Gunnar Sehjevestacl., Lillestrbm.
Ham fersbkto de å presse for 20.000 kroner i heimefrontens navn.
Cammen planla de et verfa:_l på fru Emma Nie1sen, Lillestrbm, da
de visste at hfan til stadighet gikk med nokså mange kontanter.
Rolf J-brgensen forövde overfe,llet og stjal hennes hånd7oske med
4.400 kroaer i kontanter, to bankböker cg rasjoneringAort,

Endeligomeddelte " mpo3iti:'..nisteren" at
politiet (7.en 7, februar har pagrepet Johan Stens-md, der sam
kjent Var etterlyst av politiet i pressen.

9ENSIKW T ti1E Y'S'T,ET FOR QU1SLINGENE -ALT KAN BRUKPS TIL PROPAGANDA.

20.30. (21) , De opplysninger som er framlagt Då en
pressekonferanse i Oslo viser klart og t± at det forbryter-
uvsen en har vært vitne deh'seine:Y.,e tid, er Utslag av on

og kynisk mentalitet somikke har noe å jöe med alminne-
lige former for politisk kamp.

De som sier seg å kjempe for humanitet og
fordragelighet gjbr bruk av de usleste metoder, iloironten
har utrykkelig framhevet at en ikke skulle ta h,-syn til norske
sivilliv og  en ser det andre steder i lanJet hvor hus og heim
legges bde og norske sivile bedrifter blir bde1agt. Typisk er til
tilfollet med vulkaniseringsverkstodet i Owlo, som baro arbeidot
for norske sivile formål og hvor ikke bare bdrifter ble bdelagt,
men en nabogårdlagt i grus og norske borgere drept, skadet og
berdvet sire heimer.

Oslopressen fikk anledning til å intervjue
to av do bandi,ttene som hadde vært med pådette,to nordmenn
som handlet etter heinefrontens oppdrag. De tilsto selv at de
hadde vært med på det, Og enda kunne London radio få seg til å
si at verkstedet var sprengt i luften atr Gestapo for å koMpro•
mittere•heimefronten i det norske.folksbyne.

Heimefronten skyr ingen midler. Lon er
like snar til å gå til angrep på sihe motstandere, som på sine
egne. Det viser tilfellet med den Oslo-adv6katon som var en
kjent heimefronttilhenger, men som etter ekskoagens begeistrede
hyldest til sovjet i samband med innmarsjen i Nord Norge, ikke
lenger_kunne dele ekskongens og heilsefrontensoppfatnins. Han
ble likvidert.

(fcrtsettes)
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PRESWKONFERANSEN (fortsatt)

beimefrontens kjölvann fölger alle mulige
avskygninger av forbrytelser, som sWcer a dekke seg under
patriotismens maske. Banditter trenger inn i folks heimer., -
voldtar husmoren og raner med seg kontanter og klær. Forret-
ninger plyndres for varer, kassakontorer for kontqnter. Man sbker
å presse folk for store pengebeldp i heimefrontens navn, man
overfaller enslige damer og fraraner dem penger, bankbMcer og
rasjoneriukort..

Og mange har stirret seg så blind på
"heimefronten", dens terror, fra slengord til reto1vernunninger,
at de ikke våger å melde fra am slike overfall og ran.

Men de som på denne Måte unulater å gjre
sin plikt overfor sog selV og sitt sbrafunn, de som intet foreer.
seg når bandittene nerjer, seg skyldig i en unnlate1ses2;ed,
som hele vårt sgmfurn vil mattJbetale dyrt for. Vi var kjeni
som'et lovlydig, wrlig og sird*Lgfolk. Hvis vi ikke manner CSS
opp,viser litt mere persoulj_g rnot, vil vi gjöre oss medskyldig

de forbrytelser som blir frövd onkring oss. Kjenner vi. til •
noe som er i gjære, er det vær IlMvergerett å'gi lensmann og
politi beskjed. Det har vi alltid gjort för, det er vår rett
og plikt'nå cgså.

FOR SiP_RDOMSTOL STILLES DEN SOM BÆRER VÅPEN: RUNDSKRIV FRA POLITIMINISTERIN

	

22,00, (28) "Politidepartementet" meddeler: Sjefen for
"Politidepartementet" har utsendt sådan rundskrivelse til politi-
presidentene og politinestrene:

"I den seinere tid er det ofce forekommet
at forbrytere og bandittG,- hat benyttet skytevåpen eller truet
dermed under utfielsc av ran, voldtekt og andre forbrytelser.

å komme denne utvikling til livs, vi
slike saker uten uiiiitkelse bli innbrakt for den alminnelieg ^

særdomstol,

Det påhviler politipresidenter og poll-
me5Jtre i den slags soker å forsere etterforskningen 6g snarest
oversende sakens dokumenter til "politidepartementet", "mini-

.syerens" kontor."

STENSRUD FALT I POLITIETS HENDER.
14.1.

	

22.00. (29) "Politidepartementet" meddeler:

"Den ettersökte morder Frank Johan Werner
Stensrud, som den 4,*februar i år drepte en kriminalbetjent
Oslo ved pistolskudd, er forleden blitt pågrepet i nærheten
av Oslp,"
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GISLER NOK"- LET.INNRUNES At DE 19 BLE HENRETTET SOM REPRESALIER

S.R. 22.15 (norsk) Meldingene om at 19 nordmenn er blitt hen-
rettet har vakt kolossal oppsikt og forbtrelse også i Sverige.
På en tysk pressekonferanse i Oslo i ettermiddag ble det uttalt
at nye dö0sdommer, både av NS domstoler og den tyske standrett
vil bli kunngjort imorgen. Samtidig ble det uttalt at de 19
dddsdommene som ble avsagt i sår, er et uttrykk for de tyske
og NS myndighetenes rcaskjon pa attentatet pa nirthinsen, Vi gjen-
gir ogsa fölgende kee?akte2istiske uttalelse som falt på mötet:
" Vi har som fanger en rekke nordmenn som for sitt synderegister
fortjonor döden og vi behöver derfor ikke vente på at en eller
attentatmann eller sabotör skal falle i våre hender, for at vi
skal kunne inngripe energisk."

På mdtet var bl.a. Ministerialrat
sjefen for det tyske sikkerhetspoliti Fehlis og jonas lie til-
stede. Fehlis uppholdt seg bl.a ved hva han kalte den stor-
sinnethet som har værtt vist det norske folk og sa: 9Det
ligger hos det norske folk å avgjdre om denne storsinnethet
har vært på sin,plass."

S,R. 12,30 r2a Oslo meldes at 19 nordmenn er blitt
ddmt til Wden. Et Oslo telegram konstaterer at det i de
Cffisielle meldingene om de 19 dödsdommene som er blitt avSagt
av den tyske standretten og av den norske sposialdomstolen, ikke
med et ord nevnes attentatet mot hird- os politisjefen Ilarthinsen
oe det ligger nær å sette dommen i samband med denne hendelse.
Den norske spesialdomstolen avsa, etter offisiello meldinger,
sine dommer 8. februar, tydeligvis etter attentatet som skjedde
om morgenen samme dag,' Betreffende de 31 dddsdemmer avsagt av
don tyske standrcut eevnes ingen dato,

OPPLYSNINGER OM DE HENRETTEDE:

S R. 22015 (xjorsk) Vi bringer her, med de forbehold som'er
nddvendige i slike tllfeller, noen opplysninger om en rekke av
de henrettede:

.Advokat Franz Aubert ble juridisk
kandidat i 1937og adv-OW-i-19 an ddde kkntor
Karl Johans gate 8, boli i Tostrupsgate 25e Oslo. Han var
sönn av visekensul Otto julius Aubert.

Stud. med Asle Gre var sdnn av redak-
tdr Kyrre Grepp og journalis Rat e repp. Han ble arrestert
Etnadal under en razzia i fjor sommer og satt på Akershus.

Aksel Hanry Hansson er reyisor i Norges
Kooperative Landsforening. Han ble arrestert 9, desamber under
en tilfeldig razzia på gaten. Han bodde i Sorgenfrigaten 34,
Oslo, var gift og etterlater seg hustru.

Ivar Moum var tidligere assistent i Riks-
trygdeverket og fikk sensre en ledende Stilling ved Grefsen
Trygdekasse. Han bodde i Kirkeveien 47, Oslo, og ble også
arrestert i desamber.

(fortsettes)
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PERSOULIGE DTi. OM DE D0M11 (fortsatt)

Thorvald Ones var oppmerker ved Lkers
Mek. Verksted oe ble arrestert 9. desember. Han bodde i Reich-
weinsgate 1B, Oslo, og etterlater ses hustru og tre sönner, derav
to voksae som begge er arrestert. Osså hans hustru ble arrestert.

Gunnar Svein Lbklew var ansatt ved time-
skriverkonteret ved 4'£kers Liek. Verksted. Også han ble arrestert
9. desember, Han bodde i Schouterrasen 32.

13.5rn Hansen Engenes er lære3zutt hos
Per Kure hvor hans far er .ingenir. Han bodde i Ullevål Have-
by. Han ble arrestert i desember.

Erik 14,1=137e ble likeledes arrestert
desember. Han bodde på Koltas og etterlater ses hustru som venter
et barn.

'Overlege Håkon Sæthre var en av Norges
mest kjente psykopatre, fbdt 1891. 1929 131-- han knyttet til
Psykiatrisk Klinikk i Oslo og var siden 1933 overlege ved den
psykiatriske avdeling på Ullevål.

Ldvokat Garl Ferdinand G'erdrum var födt
1898 og drev siden 1923, sammen ned sin far hbysterettsadvokat
.Ubert Gjerdrum, et av de mest kjente advokatfirmaene i Oslo.

Direktôr Kåre Sundb var cirka 40 år og
ledet Oslokontorettil 737=t ESLB Elektriska Svedsningsaktie-
bolaget) som har hovedkontor i G3teborg. Han etterlatet seg
hustru og et barn. Sjefen for hovedkontoret i Göceborg opp-
lyser til landelstidningen at han talte med Sundby i telefon
i går så seht som klokken 15.301 da var intet usedvanlig å merke.

Ldvokat Jon Vislie var fbdt 1896 og en
meget ansett jurist. Fra 1932 var han ved den juridiske av-
delingen ved sjöaasurandörenes sentral. Han hadde bl.a. Kongens
gullmedalje for en juridisk avhandling og var meget benyttet som
sensor ved juridisk embetseksamen ved Oslo Uhiversitet.

lysninger on ennå.
De övriee syv er det ingen nærmere opp-

‘ORSK HOLD I STOCKHOLM UTULER SEG.
••••• ••11=••

S.R. 22.15 (norsk) Expresson offentliggjör i dag'en uttalelse
fra norsk hold i Stockholm. Man står, heter det her, en ren
terroraksjon som tilsikter å skremm hjemmefronten. Quisling
har lenge forsökt å skremme den, men det lyktes ikke. Så grep
t3orskerne inn, men virkningen blir nok ikke det man har tenkt seg
pa det hold. Bladet peker allers på at allerede den alminnelige
motiveringen av dödsdommene og henvisningen til en avslått nåde-
anekning styrker den oppfatning at ofrene ble tatt som gisler.

Sorg og'fortvilelse har isjen holdt sitt
inntog i en menede norske hjem, ja, den er gåttenda lenger -
til alle de henrettedes venner og kjente som aldri skal få se
dem igjen. Selv seirsmeldingene fra frontene kan ikke i denne
stund oppveie tapet av mennesker .1-ae_hadde kjær. Tr&stans ord
lyder tomme oe klangl3se. Men detc, er sluttfasen, för befriel-
sen. (Sendingen sluttet med Cheeins eirgemarsj)
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EX1T MARTHINSEN.

Morges Frihet"
Hallo, hallo patrinter i Oslo. I det

kjampende Norges navn vil vi i dag rette en hjertelig takk og
hilsen til de tapre frihetskjempere i Oslo som har slått
quislingbanditten og gestapoböddelen Earl Marthinsen til jorden,
Sjefen for det $åkalte sikkerhetspolitiet, Zarl Earthinsen,
tilhörte den krets av landsforrædere og mordere som har gjort
seg skyldig i mange hederlige patrioters dbd og deportasjon.
Denne quislingbanditt som hadde si2lp;t seg med hud og hår til
Himmlers morderbander hadde meiet ned for fote rakryggete, men
ærlige nordke patrioter. Mordet på politifullmok6ig Eilifson
er bare en av hans mange ugj eorninger, Gangsterhövdingen Karl
ikarthinsen utviklet seg til a bli Gestapos mest underdanigste
lakei ogtilIitsmatiri. Gjennom sin umenneskelig grusomhet Og
trutalitet mot sine frihetselskende landsmenn ble han av nazi-
tyskerne hurtig forfremmet i gradeno og ble til sliatt utnuvnt
til sjef for Hirden og det såkalte sikkerhetspoliti, med general-
majors rang, I denne egenskap ga hen sine mange sadistiske til-
bbyeligheter fritt $pillerom.

Men nå har våre kjempende ipatrioter gjort
o9p med dette udyr i menneskeskikkelse. Da han befant seg pa veg
tilssitt kontor, ble hans bil stanset av patrioter som var bevepnet
mod maskingevær og maskinpistoler. De sendte ham dit hvor han h
hörte hjemme for lenge siden til de evige jaktmarker. Hans
sjåffZ5r og vi:dctmannskap ble såret.

I det kjempende Norges navn hilser og
takker vi våre tapre og heoriske frihetskjempere i Oslo som
har befridd vårt lidende folk for denne usle hitlerlakei og
landsforreder. Og la denne patriatiske dåd også m=e en siste
advarsel til de andre landsforredere om at oppgjörets dag
nærmer segj

Quisling,som nå har mistet en av sine
brutalste gangsterhövdinger, og som nå merker at klokken nærmer
seg tolv, har gitt sine gangsterbander ordre om å treffe alle
nödvendige forholdSregler for å "sikte ro og drden i Oslo".
Vi er alla klar over hva dette betyr- men vi vet også at vårt
folk ikke lenger vil la seg utrydde som umelende og viljelt5se
dyr men kommer til å sette hårdt mot hårdt, bye,for bye, tann

• for tann.

Zenere meldes at Quisling har gitt Judas
Lie i oppdrag å lede terroraksjonene mot befolningen i Oslo
som hevn for likvideringen av terrorgeneralen Aarl A. Harthinsen.
Judas Lie har allerede innledet sin akson med å myrde åtte
patrioter i Oslo, som ble anklaget for a tilhrt hemmelige
sabotasjeorganisasjoner. Terboven har videre gitt ordre til
å henrette 11 andre patrioter. Fred over våre falte patrioters
minnel Da som sbrget för'iUllbyrdelser, dv hestialiteten-mbt '-
vårt frihetselskende folk, skal få sin velfortjente straff og
det snart.
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26.000 NORDUENN I TYSKE FEWSLER OG I:ONSINTRaTONSLEIRE.
----- ---------------------------------------------

"Norges Frihetu
Den tyske torror i vårt land har kostet

vårt folk store ofre. Over 9000 landsmenn sitter i Tyskland
fengslor og konsentrasjonsleire, mens over 17000 sitter inne-

sperret i v,irt 1and„ Således er i dag over 26.000 landsmenn
innesperret i vårt land og i Tysk1and og lever under fryktelige
forhold, Dertil kommer at over 150.000 landsmenn er tgangseva-
kuert til andre områder av landot og derfor faktisk ma regnes
som tyske fanger,

Og slik som forholdet er i vårt land, er
det ogst i Danmark. Tyskerne kalto engang Danmark for sitt
mnsterprotektorat, La oss se litt på hvorledes det frihets-
elskende danske folk er behandlet i det såkalte mönsterprotek-
torat. I fengsler og konsentrasjonsleire i hitlertyskland sitter
over 5.000 danske borgere. De flese av dam sittor i en konsen-
trasjonsleir i nserheten av Weimar hvor det er innesperret over
90,000 utlendigger. I denne leir er forvrig også de danske
politibetjente som ble deportert til Tysklund. Og i nærheten av
Danzig, åom nå er i kampsonun ved den tapre röde armes gigantiske
offensiv, sitter innesperret 175.000 danske kommunister. Det er
å håpe at den rMe arne klarer å befri dem för gestapobandittene
får tid til å gjennomf,tire dun samule massenedslaktning av men-
nesker som de nå gjennomförer i den lille del av Polen som de
ennå holder besatt.

Kampen for Norges og Danmarks frihet er
også kampen for å befri våre 'andsmenn og de danske borgere"som
i dag lider fryktelige kvaler i tysk fascistisk fangenskap.
Vi må ikke glemme disse u1ykkelige mennesker, ten sette alle
krefter innLmot okkupasjonsmakten i begge land. Et slag mot
fienden i Norge og Danmnrk er også et slag for befrielsen av.
de innesperrede patrioterl

HENRIK SORENSEN ER LOSLATT

'Det meldes fra Oslo at den kjente norske
taler, Henrik Sörensen, som vur blitt tatt i forvaring av det
tyske politil er blitt löslatt igjen etter å ha sittet
arrestert i sirka en Uke. Om de bvrige arrsterte malere
foreligger ingen nyheter,

MOR GENP OSTEN KOUIEN TERER SC HJELDERUPSAICEN

0,R, 12.00 I sin lederartikkel i dag skriver gorgen-
posten bl.a.: De avslöringer som vi forleden brakte om den
hungersnbd akm venter oss etter en eventuell a1liert beftielse
er nå blitt bekreftet på en sensasjonell måte. De dokumenter sdlm
ble funnet hos direktör Schjeldruep viste at håpet og 16ftene om

mere mat når tyskerne ble fordrevet fra Norge var et falsum. Det
var imidlertid ikke meningen at dette skulle bli kjent for det
norske folket ennå. Nå har direktbr direktör Schjelderup imidler-
tid uttalt seg offentlig og bekrefget det hele. Hvordan kan i

grunnen alt dette henge sammen. Jo, det begynner nå så smått å gå
opp for folk at tyskerne ikke bare har tatt fra oss varer, de har
også sendt oss varer i betydelig mengde, og dessuten, som '

(fortsettes)

S.R. 22.00 .
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MORGENPOSTEN (fortsatt)

Schjelderup selv sier, tyskerne er fabelaktig flinke.

Etter direköttens sensasjonelle uttalel-
ser, er det sikkert noen sibm vil bli skuffet, slik som han selv er

blitt det, I do avslörte'dokumenter har han lagt for dagen
at han er en dkuffet mann, og mnange tb1itt det med ham,
skriver MOrgenposten.

FLYVIRKSOMHET OVER SVERIGE:
  •

.0,R, 12.00 Fra Stockholm meldes at store avdelinger T
al3ertee bombefky torsdag kveld flöy cnnover sor- og vest Sverige
Diange allierte fly flöy over Gbiteborg i bare 80 meters höyde og
nyttet lysene til den svenske jernbanen på vestkysten til
orientering, Luftvernet var i virkscmhet på flere steder og

Helsingborg styrtet et fly brennende ned i byens utkant,

S.R. 12.30 I fölge et Belsingborg telegram er det
blitt kons-;;a÷ert at hele besetningelpå dot i Helsingborg ned-
styrtede fly) med unntakelse av den 21-årige kanudier som reddet
seg i falIskjern, er omkommet, I nærheten av det sted hvot flyet
Fety,7tetfant man fredag morgen seks lik. 'Det styrtede fly, av
hvilket det bare finnes et par vrakrester, var sannsynligvis et
firemotors Lancasterfly. Tre av motorene er blitt funnet.

Under torsdagens kraftiv luftvernsild
rognet det nied grana'Gsplinter i nalrabs gater sa at folk dkyndsomt
tok tilflukt i portom og tilfluktsrom, I Kvalby ble endel driv-
hus ödelagt, men ellers er det ikke rapportert om noen alvorlige
skader eller ulykker.

S.R. 19,00 Under befating a det sted ved Helsingborg
hvor det britiske fly styrtet ned, kom man over en såkalt
"kvartalsbombe" som veler flere tonlgi Bombelsom minner om de
magnetiske miner som i begynnelsen av forrige år ble s;buppet

av britiske fly over Nordöstre Skåne, lå i en have ved et •
hus i nærheten av ulykkesstedet. Hvis den hadde eksplodert,
ville hele bebyggelsen i nærheten blitt feiet vekk. En ekspert-
kenite skal na ta vare Då bomben såvel som annen anmunisjon.
Den reddede kand

Den reddede kanadier har bekreftet at
besetningen besto av sju mann, Selv var hån den förste son
forlot flyet etter at det beg,nte å styrto, men hadde observert
at to mann til hadde hopp,e,t. Flyet var da så nire jorden at
fallskjermene ikke kunde apne seg.

FRITT FOLK 8YN5d MUMMIIISENE ER HELT I SIN ORDEN.

O.R. o8.00 (10.2.45) Fritt Folk skriver i sin utgave i dag,
1r5dag, at våre fengsler er fulle av folk som ifölge all inter-
nasjonal lov og rett har forspilt sin tett til livet. Det
kan ikke ventes at den tyske storsinnethet skal vare for alltid.
Det gjelder alles liv og sikkerhet. Lovlösheten nå ikke få
lov til å ta overhånd,



Side 11 fredae 9. februar 1945. Nr. 1357.

DEN TOTALE ARBEIDSINNSATS STRANDER PÅ GRUEN AV MANGEL PÅ DRIFTSMIDLER.

22.00, (30) "Sosialdepartementet" meddeler: Forholdene
har fdrt med seg at tilgangen av brensel og andre driftsmidler
til bedrifter i industri, håndverk og onsetning etterhvert er
blitt knapp og at bedrifter av den Grunn stilles overfor mulig-
heten av a innskrenke eller stanse.

For at de endringer som må skje i beskjef-
tigelsen skal kunne finne sted med minst mulige vanskeligheter
for sanfunnet son helhet og for arbeidstakerne, er det nödvendig
at nyndighetone får on viss tid til å treffe de nödvendige
tiltak,

"Ministerpresidonten" har i den forbindelse
den 8, februar 1945 vedtatt og underteknet en lov om endring i
bestemmelsene om melding av arbeidsinnskrenkning til arbeids-
formidlingen. Loven .!yder slik:

LOV OM hUrRING:r2 I FORORDNIITG AV 15. NOVII IL:LR 1940
OM TRYGD MOT ARBIDSLOSHL,T,

I forordning i trygd mot arbeidslöshet av 15, november 1940
skal epragraf 14. lyds: Virksomhet som grunnet driftsinnskrenk-
ning eller driftsstans av ikke sesongnessig att vil si opp fem
arbeidstakere eller flere i ldpet av en måned, skal sende melding
til arbeidsformidlingen i trygdekommunen. Arbeidstakerne har
rett til full lönn i tre Lker fra neldingsdagen i tillege til
lönn i oppsigelsestid son de har krav på i henhold til annen
lov, avtale eller reglement.

Fylkesmannen kan i =lige höve etter
söknad helt eller delvis frita fra å betale lönn i nevnte tre
uker når han finner at Virksonhetens ökonomiske stilline gjör
det nödvendig.

Fylkesmannon avgjör med bindende virkting
tvister som måtte oppsta etter fbrste ledd i denne paragraf.

Direktoratet kan gi nærmere regler om
meldingen.

Denne lov trer i kraft straks.

TRåNDELAG FYLKESTING

23,00, (38) Fra Trondheim meldes at Sdr-Trdndelag
fylkesting er berammet til 24, april og fdlgende dager i Trond-
heim.

BEAUFIGHTERS: OVER I:ORGE.

22.30. (34) Fredag ettermiddag flöy en'avdeling på 30
Beaufighter-fly, som var sikret av ijustangjagere, inn over den
norske vestkyst. Flyene ble stilt til kanp av tyske jagere
som skjdt ned ni Beaufighters og to Mustangjagere.
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FRONTKJERKONTORET AVLEGGERREGNSKAP.

22,30, (31)

Noreger, gir fölgende
kjemperkontoret,

Lederen av Frontkjemperkontoret, Björn
opplysninger angående regnskapet for Front-

'We'inntekter vi har hatt i form av gaver
belöper seg til kr, 2,283,007,78 (ordrett) og viser en jevn stig-
ning fra ifjor. Det gledelige er at til tross for de harde
påkjenninger som vi har hatt ved frontene så har ikke tilgangen
minket, men tvertimot bket, og spesielt Frontkjemperkontorets
kampanje fra 14. okto'.)er 1944 til 15. november 1944 viste et
enestående godt resultat idet vi bare på disse dager fikkinn
over en million kroner, Dette viser mer enn ord hvilken styrke
hjemmefronten har når det gjelder omsorgen for våre forntkjempere.
Jeg tror også alle frontkjempere selv er klar over den kjærlig
het som strdmmer mot dem fra våre kampfeller på hjemmefronten,

Av de direkte ytelser til frontkjemperne
der det kommet til en ny utgiftspost, nenlig sjukeestönad.
Frontkjemperkontoret har namlig i året som gikk ytet stönad til
andel dimitterte frontkjempere som er blitt syke etter tjenesten,
llers vil jeg framheve at studiestönaden viser en gledelig
bknieg i år, det er nå mange dimitterte frontkjempere soi etter
tjenesten studerer.

Med hensyn til gavesendingene så er disse
sendinger blitt vanskeligere og vanskeligere å gjennomfre på
grunn av transportforho)dene, spesielt de som ligger enkeltvis har
vi hatt svært for å nå,

Med hensyn til kameratsammenkonster er det
utgifter vi har hatt ianledning sårede frontkjempere sce er
hjemme og frontkjempere som er hjaume på permisjon

Med hensyn til gaveforsikringen til falne
frontkjemperes barn så er dette et tiltak som viebegnte ned
i fjor, idet vi betalor til hvert barn en polise på kroner 2000
som vil bli utbetalt nåt vedkommende fyller 18 år, Dette er
ment eam en liten stötte, hvis det erh en pike det gjelder hadde
vi tenkt det som en hjelp til utstyr, og for guttenes vedkom-
mende som en stbtte hvis han vil studere eller lære et håndverk,

Den stt5rste nyhet i Frontkjenperkontorets
arbeid i år er opprettelsen av iylkesfrontkjemperkontorer.
Dette tiltak kom som en nödvendig fölge av de bestrepelser NS
gjör for å st:5tte og hjelpe frontkjenperne. Kontoret som arbeider
samarbeid med Frontkjemperkontorat og som er sambandsmann

mellom såvel frontkjaMperne som de tyske myndigheter, er underlagt
fylkeepersonallederen. Ved hvert fylkesfrontkjemperkontor er
det ansatt en eller to frontkjampere som utförer det praktiske
arbeid, Dette'tiltak har vist seg i alle deler å ha vært til-
fredsstillende, idet NS fylkesorganisasjoner står i nær kontakt
med frontkjemperne og deres pårbrende og yter all mulig støtte.
:Selvsagt blir det ikke tatt hensyn til om vedkonnende er parti-
medlem eller ei, Fylkesfrontkjemperkontorene arbeider agsa
uavhengig av Frontkjemperkontoret i Oslo for å skaffe hjelp til
de som gifter seg og sorll ellerstrenger hjelp.

(fortsettes)
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FRONTKJIITIRKONTORETS REGNSK.AP (f ort s at t )

Til de mer faste utgifter sot vi har hörer
utbetaling av klær til de dimitterte frontkjempere lommepenger

de som'er hjemme på permisjon, og så kommr var störste
utziftspost, nemlig æreshjelp, som for det neste består av
ekteskaps og boliglån. Alle frontkjempere som har tjeneste-
gjort en viss tid et större rentefritt lån av oss når han
irngår ekteskap. Denne post har öket betraktelig siden i fjor:
o(; er no konmet opp i en halv million kroner.

ned hensyn til administrasjonsutgiftene så
b3tales lönningene av NS Riksökonomiavdeling og andre omkostninger
1)1Uper seg til ea. kroner 100.000 som ikke utgjör mer enn
5,3% av de midler som blir disponert.

Det har vært vårt mål den hele tid med
minst mulig administransutgifter å holde vedLike de arbeids-
oppgaver som trengs.

SVALBARDJUBILLET.

22.00, (27) I anledning av 25. årsdagen for Norges over-
takelse av Svalbard har "ministerpresidenten" eversendt Norges
Svalbard- og Ishavsundersökelser kroner 10.000 ti: understi5ttelse
av komitbens arbeid.

"ilinister" Fuglesang har sendt fölgende
telegramtil Norges Svalbard- og Ishavsundersökelser i anledning
av jubileet: "I anledning av 25- årsdagen for Norges suverenitet
over Svalbard vil jeg i tilknytning til "ministerpresidentenå"
gave  1  som sjef for kultur- og folkeopplysningsdepartamentet, be
Norges Svalhard- og Ishavsundersökelser motta min takk og an-
erkjennelse for den våkne interesse som ar vist og alt arbeid
som er ytet for å hevde Norges interesser i de arktiske områder.
Det er mitt håp og mitt niske at Norges Svalbard- og Ishavs-
undersbkelsers fortsatte virke må bli kronet med hell, til
gagn både for Norge og .d.et övrige Europa.

R, J. Fuglesang."

kåseri Sett og Hört, etter nyhetene
klokken 19,00, talte frekto1 4, professor Adolf Hoel i anlednin'.;
Svalbardjubileet. Etter å fortelle QM Svalbards historie
korte trekk, beskrev professoren hvordan Svalbard kom under
norsk herredbmme og de vanskeligheter som var forbundet med å
hevde denne suverenitet. Han framhevet at den norske stat aldri
viste noen stor interesse for den vitenskapelige utforskning
av Svalbard og at vi först og framst kan takke fangstmennene
for kartlegningen av landet og 6yene omkring. Siden den
spesielle kommisjon ble satt opp i 1928 er forholdet imidlertid
blitt bedre.

Hoel sluttet med å minnes fangstmennene
og alle andre som har gjort så meget for å gjöre Svalbard et
norsk land.
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LANDBRUKSMELDINUER,

Jobbin i hesteavl.
. 3,50 Statskonsulent Björnstad forteller at inter-



essen for hesteavlen er stbrre enn noengang. Det kan nok sies at
denne interessen er krisepreget og at gis vekt til den kjenns-:
gjerning at det er penger i hesteavlen i dag. Men faktum er i hve
hvert fall at interessen er der, hvilket gir Seg utslgg i at
deltakelsen i hesteskuene er större enn noensinne. Men samtidig
må man ta i betraktning at det er lenge siden det er forbi med
gulltiden i hesteavlen. Har ikke oppdretterne den nbdvendige
sjökritikk sjbl, så er kritikken utenfra så mere bitende at den
holder oppdretterne fra å rffite med hvasomhelst. Det er for -
resten likedan overalt, I de deler av landet, der en driver
traveravl, har en svært lett for å blande ull og mjöl i samme
rosen. Det ser en tydelig på skuene og denne blanding av traver-
hest og landhest er ikke av det gode, Det skaper bastarder som bör
vekk fra avlen. Den har i hvert fall ingen som helst berettigelse.
Med den kjennskap vi har til forholdene, sier statskonsulent
Bjbrnstad, tr jeg si at det i.l være i alles interesse å ta våre
forholdsregler för stormen er over oss, Når vi igjen kommer inn
normale forhold, vil skraphesten være uselgelig vare. Det

vil kan hende bli en kostbar erfaring for enkelte, men de dkal
ikke kunne sj_ at de ikke er blitt advart på"forhånd. Vi må
holde kvaliteten på det högste i hesteavlen, det er uten tvil
n6dvendig for å unngå kaos. Det knytter seg også så store tWon-
nomiske interesser til hesteoppdrettet, at enhver hesteoppdretter
bbr innse at det vil være et direkte pengetap å före mindreverdige
hopper tjl hingst I hestavlen er bare det beste godt nok.

Doktor aden forsvares,

	

0, • 3,50 Assistent ingeniör Andors A. Hovden forsvarer
sin avhandling for den landbruksvitenskapcblige doktorgrad tirsdag
13, februar, Avhandlingen handler om unders5kelser,aV jord4- og
jordkoloroider i samband med elktrolyse .

Gåsa må 'ö es hårdfbr,
I februar må gås ut hver dag, om det er

aldri så kaldt. Er kulda stor,får en strd halm, torvstrb eller
liknonde på snöen. Gåsa tåler godt kulden da den tette dun og
fjörklædningen verner mot kulden. Når en gjerne vil holde gasa
ute om vinteren så er det fordi en lengst mulig vil holde den
fra å legge egg, Gåseegga vil vi helst ikke ha fbr i begynnel-
sen av april. Får vi rugeegg da, vil vi få gåseunger i begynnel-
sen av mai - en årstid som er mest passende for oppdrettet, A
legge seg til gåsunger i februar- mars, smrlig i tider som nå -
er borte i natta. Med hensyn til vatn, bör dette gis ute. Er
det så koldt at vatnet fryser, får en et par ganger daglig slå •
varmt vatn i drikkekaret, Hudk at kjörlet som man har vatnet
må være så djupt at gåsa får heilo hodet under vatnet fordi den
ellerS ikke får vasket seg ordentlig, Foringa kan etterhvert
aukes, srg for at det er kalkstoff nok i foret. Foret må
naturligvis mgså inneholde nok eggehvite og kullhydrater. En
god höneforing er også godt gåsefor, '

(fortsettes)



Side 15 Meldinger, fredag 9. februar 1945. Nr, 1375,

LANDBRUKSIMLDII\DER ( FORTSATT)

tambokföri -en er i etterakudd. 

O.R. 13, Det er tt svnrt smått med stambokföringen

av Z3stlandShesten i det siste, det skyldes at Statens Stambokf6rer
herr Båhus-Jessen, har li2get sjuk i lengere tid, Det ligger et

stort ubearbeidet materiale og venter å bli behandlet og det
er nå utsikt til at det blir mere falt i saken. Landbruksde-
partementet har nemlig i disse dacer ansatt landbrukskandidat
Werner Christie som assistent for stambokfbringen og han skal
forsstå konberets ledelse inntil Båhus-,Tessen igjen kan overta
arbeidet,

Melke roduks'onen å (5stlandet vekker bekymri . 

0. . 13.5 La um. som er konsulent i

husdyrbruk i dut viktigste melkedistrikt, Ostlandet, understreker
at produsenter som har silofor eg rotvekster har greid å holde
produksjonen merkelig godt oppe, men ellers er nedgangen nokså
stor. Nå er det s=t'vanskelig å skaffe materialer til silo,
sjölv til plankusiloer, så det er begrenset hvor mange siloer
det kan bygges, flen alle som kan, bör skaffe seg silomaterialer
fra egen skog, Statskonsulenten håper at man nå har nådd
minimum av melkeproduksjon og at produksjonen nå vil begynne å
gå opp igjen framvoer mot våren. En stor del av kyrne kalver jo
i denne tiden, det leie er bare at det er så å si umulig a holde
melkemengden oppe lang tid etter de har kalvet på grunn av
foringen. Vi mangler eggehvitte og mineraler og foret blir

lite konsentrert. Mens kyr skal ha en foringskonsentrasjon pa
75 a 80, blir det bare 50 når man forer med höy og vatn.

or bek'em elsen av_lgbetendelse hos k r.
O.R. 13,5 ard-Uruker 7r)li un y sier i. en artikkel i

"Norsk Landbruk" at det vesentligste i bekjempelsen av jurbetendel-
se er at en kan påvise hvilken ku som er smittebærer og isolere
denne og melke den til slutt. Sterkt smittede kyr bör utskiftes
etterhvert. God mbiking og gjennomfört renslighet i fjöset er
også meget viktig, SpOnnekopper og jurkluter og båser hvor det
har stått smittede kyr, må d.esinfiseres. Hoile fjUet bör kalkes

beitetiden. Sjuke jur eller jurdeler bör sprbytes, sjölv om
bare en brökdel av tilfellene förer til helbredelse er det likevel
verdt å ta med, Det blir i nvertfall mindresmittestoff for
fjöset og hjelper til å hindre at sjukdommen sprer seg1 fluligens
blir det etterhvert nyere ag bedre midler å sprbyte med.

FISKERIMELDINGER.

Storsildfisket:

O.R. 1345 Driftsforholdene har vcsrt mere hövelige i
det siste dögn og endel snurping er kommet i gang ved NorMyene
i bygarden ved Bergen.Fra Solum meldes det am wildeforekomster,
likeledes fra Straumfjorden. I 6ygarden har et fåtall drivere
treukket opptil 30 hl. per. bruk.

O.R, 19,15 I löpet av dagen har snurpefisket forsatt.
På strekningen Herdla- Nordöysnene er det i dag pågått, og på-
går framdeles,et rikt snurpefiske, Det foreligger meldingar om,
en rekke fangster på opptil 2.500 hl pr, bruk. På feltet ved

(fOrtsettes)
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. FISKERIMELDINGER (fortsatt)

Torskefiset'

O.R. 13.15 Torskefisket har Gjort en bra begynnelse
ströstedelen av Vesterålen, mrlig på yttersiden. Fra Ahdöya
meldes at det er blitt tatt på line 1500 tilL 3000 kg. Vekten var
350 ki4.o pzits 100 stykker og tranprosenten var 45%. Fisket var
best ved Cksnes og Langenes hvor det ble tatt fra 1000 til 8000
kgo i gwen 1 uken 2om gikk. S*Wrrelsen var 400 gil 450 og tren-
prosenten 50. I B ble det tatt 200 - 3000 kg i Earn og 150 til
2500 kilo på line? vekt 400 os tranprosent 60, Ialt må det sies
at fiskeforholdene ved Vesteralen er tilfredsstillende.

AKSJEKURSER FRA OSLO BRS 9, F&BRUAR:

4 1/2% Stat 1937
4% Stat 1935, 1,'
3 1/2% Stat 1941; 1;.
3 1/2% 'tat 19381 1,
4% Hypotekbank 1938 '

. 3 1/2% Hypotek'aank 1941
Oreditbanken
Kreitkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemlsk
Hafslund

S.
K.
S.
K;
S.
S.
S.
S.
S,
S.
K.
S.

104, K. 103 3/4
103'
105 1/4, K. 104 1/2
k03'
106, K,105 3/4
106 1/2; K. 105 3/4
142 1/2, K. 135
830'
20 3/4,K. 20
138 1/2, K. 137 1/2,
140'
727 1/21 K. 722 1/2

Oms, 138

Orkla S. 290,-K.280




Saugbruksforeninsen S. 2000; K, 1940




Union S, 5150, K.5,40




AsdeL15.den S. 160; K. 152 1/2




Borgestad S. 250; K. 220, Oms, 225




Bruusgård Kiösterud'" S. 265, K. 260




Amerikalinjen S. 232'1/24 K.225




Bergenske S. 159; K. 157 1/2. Qms.158
'Nordenfjeldske S. 180, K..172 1/2




Ivaran S. 275'




Ocean S. 290; K, 280




Kosmos 2 S. 280; K. 275*




Odd S, 250, K. 240




Rosshavet d. 390, K, 387 1/2, Qms,390

Talutakurser uforandret,





LEIDESKIP FORLZTER SVENSK FARVANIT.

S.R. 12,30 Leidefartöyet Mongabarra tilhörende
Transex, forlot fredag morgen svensk territorialvann på veg til
Buenos Alres.
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SMINYTT,

Nationa Theatret har bronselsferie:
0,R, 19.00 Nationaltheatret i1 ikke gi noen fore-

tillinger fbr utpå vårparten når variwn

Dødsfall:
.30 (25-) Fra :dergen meldes dt en kjênt Sunnmbrs-

personlighet, lunstmaler JOhannessen, er död& ca. 74 år
gammel. Han var födt i Bergen. I de siste tjue arene harofret
seg helt og holdent for malerkunsten og han etterlater seg en
temmelg rikholdig produksjon. I sin ungdom gikk han i lmre hos
Eyolf Soot og Frits Thaulow.

Konmandøren år_på grunn.
13.00. ' 1 Da,Jpskipet "Kommanddren" er natt til

torsdag gått på grunn på veg fra Dergen til Sogn. Det var
Alverstraumen at skipet tok srunn og lekasje oppstod. Passa-
sjerene er i god bohold og kom torsdag formiddag tilbake til

Dergen, Besetningen er ogs21 berset. Skipet hadde full last
og enfrykter for at denClvis er vannskadd. Nærmere etter.-
retninger savnes foreldpig, meldes til Bergens Tidende.

Underslag: 

21,30. (24) Som kjent ble det for en tid siden oppdaget

et större underslag ved Fana lensmannskontor hvor lensmannen
hadde tilvendt ses 140.000 kroner. Gmlag 40,000 kroner var
imidlertid dekket för saken kom opp. Tiltalen gjelder således
underslag av 100.000 kroner.

Statsadvokaten har i disse dager behandlet
saken og han har henvist den til pådammelse forhdrsretten,

Erstatning: 

21.30. (23 1  For kort tid siden fant det sted en bil-

oveNcjbrsel i .Årstadvegen ved :Jorgen, hvor en dame ble kjdrt
ned av en lastebil med den fölge at hun döde kort etter. Blod-
pröven av sjåffbren på lastebilen viste at han var påvirket.
Politiet har nå sendt saken til statsadvokaten som vil treffe
avgjdrelse om tiltalespdrsmålet. Sjåffdren er foreldpig fratttt
sitt sertifikat.

DraD: 

22.30. (32) I desember i fjor ble en mann drept av sin

slektning •ed kniv i Skjeberg. Gjerqingsmannen har nå vmrt mentE_
mentalundersbkt og det viser seg at han har varig svekkede sjels-

ker
evner og de sakkyndige mener at han har vært sinnsyk i dernings-



dyeblikket. I,:annen blir sikret i ti år.

En dödsulykke hendte torsdag i Trysil i
det den 39 år gamle småbruker Kåre Sletten ble klaMt mellom to

Han kom styst til skade og döde like atter, melder st-
'1eningen.

Tyveri
(14) Fra Larvik meldes at det har Vmrt innbrudd
i. en forretning der og bl.a. staålet 200 kilo sukker, endel flas-
ker tban og ldse rasjoneringsmerker. Det lyktes politiet ganske
snart å få tak i tyven og hans medhjelper, begge unge karer.

Notodden Samvirkelag har igaen vært heim-
søkt av tyver. Manufakturavdellten har fått lide denne gang.
En har ennå ikke oversikt oyer det som er tatt, men det er ' •
betydelige kvanta
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Ty‘SKRNE SRRENGER TO VILL.KER I LUFTE% •
•

D.R. 18,35 Pr4)ssekontoret hos den höyere SS og
politifbrer i Danmark meddeler:

På grunnlag. av det tyske sikkerhetspolitis
undersdkelser er det koAstatert at en villa tilhCwende .A.ndrs
Nielsen, födt 18,8,1910, Kildebakkegaardsalle 210, Sögaatd, saat
en villa tilhörende Gulbrand Berg, kaldet Riehard Hansen, Hbj-
landsvej 50, Köbenhavn, tdente som skjulesteder for en sabotasje-
gruppes våpen. Ennvidere er det fastslått at det fra disse
villaer er blitt utlevert våpen til gjennomförelse av sabotasje-
handlinger samt mord og röverioverfall.

Begge vi3aer ble derfor den 8, 2. 1945
henholdsvis klokken 1320 og klokkun 1430 sprenst i luften på

d t tyske sikkerhetspolitis foransta1tning,

POLITISKE MORD FLORERER I DZMARK.
.1«

S R 22.00 Det meldes til danske kretser i Stockholm
at det i forgangne uke er begått mellom 20 og 30 politiske mord
i Danmark og minst ti personer er blitt såret. Åtte angivexe
er blitt likvidert og fire alvorlig såret,

' I Knenhan er ni petsoner blitt drept,
hvortil kbmmer flere politiske mord på ukjente personer,

Tyskerne'foretok tirsdag åtte arrestasjoner
i Odense, meldes videre til danske
Såvidt nan vet er samltige åtte offisexer

på Geodetisk Institutt
kretser i Stockholn.'
eller underoffiserer.

, I Wbenhavn er det i de siste dager'fofe-
tatt en rekke razziaer bl.a, i t5landshusets Di1liardsalong, samt
Saxögade og Gentofte,,Vagtværns höykvarter. Mandgg formiddag'var
det gestapobesbk på HerlefshoIm internatskole i syd-Sjælland.

INGEN BEKREFTELSE PiNELDINGEN OM FLYANGREP MCT KÖBENHAVN

Nbenbekreftelse om.at allierte bombefly
toi,sdag kveld skulIe ha angrepet1Wbonhavns havn, forelå ikke ifblE
ifölge et:Malmbteiegram fredag formiddag, Togferjen til Köbehhavn
'avg4.kk'Som vanlig. 15,»ninutter forsinket, Også flytrafikken
lillmbKöbenhavn tunåerte'norma1t .

--Kraftig luftvernild hörtes under torsdagens
overfIyyning av Köbenhavn; men ingen opgaver exa skader er
kommet fra Storbenhavns luftskytsonrade.

Danmark radio mddelte fredag kNreld at en
bondegård kar'blitt satt i branh,under tersdagens overflyvninger
av Danmark ved bomber som ble sloppet ned. Ingen mennesker ble
drept.

Da Mariager skulIe avblåse alarmtilstanden
viste det seg at det var et kabelbue,.d på Iinjen så byen var uter
elektrisk ström,

12.30 .
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STOP PRES S. 


15 NYE DODSDOLIIR -5 VED "NORSK" OGio VED TYSK DOUSTOL.

24.00. (39) "Politidepartementet" mieddel.nr:

Den alminnelige særdomstol har den 9.
februar 19'45 behanldet fölgende s'aker:

Åge Tolkinrud, födt 28. april 1922.

Rolf Kristian Johansen, födt 28. mai 1921.

Reidar Johansen, födt 9. juni 1923.

Borgar Aune Knutsen, födt 24. mai 1922, ie
med bopel i Drammen og omegn.

'5) Frank Johan Werner Stensrud, födt 13, juni 1921,
bopel Oslo,

Samtlige tiltalte ble funnet skyldige etter
tiltalen. til 3 fordi de som medlemmer av en kommunistisk
terrororganisasjon sammen med andre kommunistiske medarbeidere ned
dynamitt sprenute i luften knottfabrikken på Grönland ved Drammen
og i Kongsberg, Nummer 4 fordi han som medarbeider av en kom-
manistiske terrorbande i 19/1/1 forsökte å sprenge i luften knott-
fabrikken på is ved Drammen hvilket mislyktesT.g.a. vaktholdet.
Nummer 5 fordi han i Oslo don 4, februar 1945 med pistolskudd
drepteekriminalkonstabel Angell, samt den 29. januar 1945 sammen
med noen andre begikk ran hos Ljungann i Tollbodgt 8B. i Oslo
idet han truet med skytev:-Ipen og tilegnet seg diverse gjenstander,
den 3. ds. sammen ned•en annen begikk innbrudd i en barberforet-
ning i Toftesgt. i Oslo og bemektiget seg skotöy; gullur
sLet den fjorde ds, sammen mod on annen bogikk'!unbrilad 1.en
pesvareforretning i Henrik Ibsensgat 7., Oslo, hvor han ti-leAnet
seg verdifullt sklnntöy samt kroner 20,000 i kontanter.

De tiltalte ble dbmt til döden,

Sjefen for "politidepartzmentet" har •e-
kreftet dommene.

Etter at "ministerpresidenten" hadde av-
Slått benådning, ble dommene fullbyrdet ved skyting.

00,30. (10.2.45) Den standrett som er innsatt av Reichskom-
missar fflr die besetzten norwegischen Bebiete Wmte fredag
fölgende personer til döden:

1) Ragnar Armand Sollie, födt 6. april 1912 på Rjukan,
bopel Bergensveien, Grorud. Som leder av en terror- og sabotasje-
gruppe har han bl.a. deltatt i fZ31gelide sabotasje- og tetror-
handlinger samt ran: Anslag mot slipesteinfabrikken på Fetsund
den 7# august 1944, anslag mot slipesteinfabrikken i Sandakerveien
Oslo den 7. august 1944, overfall på Oslo Sporveger den 29.

august 1944, sabotasjeforsök mot Ostby Skifabrikk i Oslo den
5, oktober 1944, sprengstoffattentat mot Forsikringsselskapet
Frams bygning i Oslo den 23. november 19441 anslag mot stillVerket
på jernbanen ved Lilleström og Ainabru den 23. november 1944,

(..':ortsettelse)
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DODSDOMMR (Fortsatt)

anslag mot Skjerva Knottfabrikk på Stri5mmen d.,)n 22, oktoner 1944, a
anslag mot Olaf Fahres Mek, Iderkst&d'i Oslo len 3. november 1944, an
anslag mot Levan ot Co. Mek Verksted iOslo den 4, november 1944,
anslag mct sveisebedrift'i Oslo den 8. november 1944, anslag
mot fem skip på Oslo havn, Akers og Nylands. Mek. Verksted den
23. november 1944 og anslag mot en kran og ytterligere to skip
på Oslo havn den 16. januar 1945,

.4.1f Berg, födt 19, august 1923, Oslo, bopel
Sofienberggt. 29, Oslo. Han har deltatt i sabotasjehandlingene
mot vulkaniseringsverkstedene i Schweigårdsgate 32 og 35 og
oppbevart et ulovlig lager med våpen og matvarer for skbotörene.

Frank Kristiansen, födt 9, januar 1921 i Oslo,
bopel Vallhallsveien 42, Oslo. Han har deltatt i szwengstoff-
attentatene mot vulk-=iseringsverkstedene i Schweigardsga -
cg 35,

Arnc Nielsen, födt 12. august 1920 i bcpel
Solveigsvelen 1, Osio, Han nar bestyrt et sprongstofflager som
tjente sabotasjebyemed, var dessuten med på e administrere Alf
.Bergs våpenlager og gjorde illegal kurertjeneste.

Einar Wilfred NEess-Englund, födt 9. februar
1918 i Oslo bopel Fagerborggaten, Oslo. Etter sin sabotasje-
opplæring i ncrske emigrankretse i. verige og etter å ha vendt
tilbake til Norge på ulovlig vis, hax han bl.a, deltatt i
dabotasjehandlingene mot knottfabrikkene i Sandvika og Frqnze-
foss, mot stillverkene påliillestrbm og Alnabru og mot skip og en
isbryter i Oslofjorden.

Joheal Schau, födt 12. jull 1911 i Oslo, bopel
Sofienberggaten 58, Oslo. Som medlem av sabotasjegruppen "Sollie"
tok han aktivt del i sabotasjehandlingene mot Knutsens '
vulkaniseringsverksted, Lakkegat(i, Oslo, vulkaniseringsverkstedet
Schweigårdsgate 32, Oslo Sveisebedrift, Maridalsvegen 139

Levan et Co, Heder=ksgate 25.

Karl Nielsen, fbdt 27. mars 1908 i Oslo, bopel
Galgenberg 3, Oslo, Han har debut illegale flyveblad 1 sin
bedrift, gjort kurertjeneste mellom kommunistiske terrorgruppex
og som meldem av sabotasjegruppen "Sollie", deltatt i anslagene
mot vulkaniseringsverkstedene i Schweigårdsgate 32 og 35 og .
Lakkegaten. Han har dessuten deltatt i forberedelsene til ot
sprengstoffattentat mot 6stbanen.

Hans Petersen, ftScit 14. juli 1917 i Valdres, bo-
pel HönefosS. Han har vært et aktivt medlem i en terrorgruppe
pa Hönefoss, forestått transporter for denne gruppen, oppbevart
sprengstoff og gitt tilhengere av gruppen husly.

Erland Hovde, födt 19, februar 1916 i Modum, bo-
pel Vikesund, Han har også vært medlem av'terror- og sabotasje-
gruppen på Hönefoss, har tatt aktivt del i flere sabotasjehand-
linger og forövet mord.

(fortsotten
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IX5DSD0TILER (fortsatt)

10) Armand Stang, f3dt 4, oktober 1903 i Oslo, bopel
St. Halvardsgate, Oslo. Ilan har vrt leder for det kommunistiske
parti i Opland-distriktet og i egenskap av denne stilling
opprettholdt han forbindelser med andrd ledende illegale kre:tser
og har delt ut illegale aviser os flyveblad. Den illegale
heimefront utbetalto ham ved to anledninger 5.000 kroner. De
kommunistiske sabotasjegruppene ble vesentlig finansiert for
disse pensene.

Der höhere SS-  und PolizeifUhrer Nord har
stadfestet dommene. Reichskommissar fUr die besetzten norwegi.soher,
Gebiete har avslått-et henådningsandragende. Dommone ble
byrdet ved skytning.



NYHETSOVERSIKT FRA SKA=NAVIA. N.3".
FRA

Regjeringens Informasjonskontor.

12. februar 1945. Nr. 1376. Fortrolig.

Yieldinger, 1brdag 10. februar 1945.

WDSFALL.

13,00 ( 8 ) Prost J'onas iyhre er avgått ved döden,
83 år gammel. Han ble student i 1880 og tok teologisk ellbets-
eksamen 1887. I det fölgende år ble han personellkapelan i Skien,
var forrettende sokneprest sammesteds 1892 - 1893, resid. kapellan
i Vest Toten 1893 og forstander for misjonsskolen i Stavanger 1907.
I 1918 ble han utnevnt til sokneprest i Nes, Romerike, og ble
prost i Ovre Romerikes prosti 1930.

Han tok avskjed i 1932. Fra 1931, var prost
I:yhre medlem av styret for menighetsfakultetet og var et par år
dets formann. I årene 1933 og 34 var han vikarierende hovedIserer
ved d3t praktiskteologisk seminar.

BERGEN.

10,00 (2) I forbindelse med minister 1hists uttalel-
ser om travehestenes antall må ned og at hestene må settes i yanlig
arbeid, blir det opplyst på hestehold i Bergen at alle travhestene
i Bersen og Hordaland allerede er i fullt arbeid. De blir vesentlig
13enyttet til vanlig transportkjöring. Dette gjelder også blos-
hestene.

LILLEH.ALHER.

13,00 (7) Statens skjermbildefotografering er nå
kommet til Lillehammerdistriktet, for å ta fatt på arbeidet i
Gudbrandsdalen. Det viser seg at frammötet i den förste komunen,
Fåberg, har været meget godt. Opptil 97 5-; har mbtt fram i enkelte k
kretser.

NORSKE PATRIOTER I ARBEID.

S. R. 12,30 Elve norske taugbåter 6g en norsk bergings
båt som var iferd med å tauge, var tvunget inn til Sverige 'av
bevebnede norske patrioter, som overmannet besetningene. De embord-
værende er overtatt av politiet og båtene av tollmyndighetena.

IWBENHAVN.

D. R, 12,30 Klokken 08,22 imrges ble automobilfirmaet
i Pilaleen 5 - 7 Kdbenhavn Melagt ved en voldsom eksplosjon.
Over 50 bevebnede personer trengte seg inn 12,4 området. Etter at et
likeså stort anntall arbeidere med revolvere var truet bort*fra
fabrikken plasertes tre bomber i verkstedsbygningen som straks
etter sprengte bygningen i luften. Imidlertid var der tilkalt
bevebuot assistanse og da denne kom der til en heftigkamp, som
varte i fire minutter, hvorunder fire mennesker ble saret og bragt
til hospitalet.



Side 2 Heldinger, lbrdag 10. februar 1945. Nr, 1376.

OKONOMISKE MELDINGER.

Aks ekurser fra Oslo Bbrs:

.4 1/2 % Stat 1937
4 % Stat 1935, 1.
3 1/2 % Stat 1941, 1. K
3 1/2 % Stat 1938, 1, K
4 % Hypotekbank1938
3 1/2 % Hypotekbank1941 K
Creditbanken
Yreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokjemiske
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeni4gen
Union
Agdepiden
Borgestad
Bru usgård K1bsterud
Amerikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ocean
Kosmos 2.
Odd
Rosshavet

104 1/8 IC 103 3/4
103 3/4 K 1o3
103
103
106 K 105 5/8
105 1/2
144 1/2 K 137 1/2
839 K 820

20 3/4 K 19 3/4
139 K 138 Oms 139
145 K 140
730 IC-
287 1/2 K 280
2000 K 1950
5,50 K 5,30
160 K 152 1/2
227 1/2IC 220 Oms 225
262 1/2 K 260 Oms 260
232 1/21C 227 1/2
158 1/2 K 157 1/2 Oms 158
180IC 172. 1/2
272 1/2 K 267 1/2
290 K 280 Oms 285
282 1/2 K 277 1/2
240
387 1/2

K.

Valutakursene: Uforandret.

FISKERIMELDINGER,

dtorsildfisket: Det viste seg at fisket ved Oygarden
utenfor Bergen var mindre g9dt da silden gikk ned. ilrbeidsfor-
holdene var ikke de beste sa det var flere bruk som brakk notene
ned. Fisket foregikk på strekninvn Herna- Hellesvik. Fra disse
felter er det innkommet inntil na en rekke fangster fra 800 til
2500 hl.gjennomsnittelig1600 hl. pr. båt. Det regnes imidlertid
med at der vil komme flere fartbyer inn med mindre slomper.

Om landnotfisket meldes det at det er satt
noen mindre steng på strekningen Herna- Hellesvik og på Bulands-
feltet er det gjort et middels snurpelag-steng.

Om drivgarnfiske meldes det at det fra
feltene nord forStadt-, ilesund og bbr sunnmbre er innkommet
en rekke drivere med fangster fra 10 ti1 230 h1. gjannomsnitelig
80 til 90 hl. pr båt. Fra Bulandsfeltet meldes det Qr ct fåta11
drivere med fangster fra 5 til 100 h14 På Öygarden er fangstene
ujevne og gjennomgående amå. Det er innkommet endel drivere fra
Korsfjorden med fangster fra 60 til 150 hl, pr båt. •
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D. R. 18,35 Hans Konge1ige Hb,yhet prins Knut har
bevist Forenede Danske Lbtoreiere den ære a overta protektoratet
for selskapet etter deres tidligere protektor Hans Iongelige
hbyhet prins prins Gustavs död.

4VENSK-NO1GESI-JELP.

q. R. 19,00 Etter de forværede nbdsforhold i Norge,
forbereder åvensk- Norgeshjelp omfatende innsamlingsarbeid. Over
700 lokale komiteer over hele landet er forberedt til å gjbre
sitt yterste.- Behovet for Svensk- ITorgeshjelpen.ls virksomhet be-
lper seg til 1,8 millioner .Yr• måned.

STOMIOLM.

S. R. 19,00 En av den dvenske flåtes hjelpekryssere
gX'Llnnstbtte idag på formiddagen i tykk tåke, i StockhOlms norra .
sk,t3ergård. Fartbyet fikk en mindore lekasje men ellers ingen skade.

FOLKESENDEREN "-or es frihet.

Den svenske regjering har besluttet å utvise
den beryktede quislingbandit Reidar Odegard, som under okupasjonen
hr weret et villig ledd for gestapo i vårt land. Odegård tjeneste;-
gjorde således som vaktmester ved gestapos hovedkvarter og en av de
angiverei N.S. som har mange norske patrioters liv på samvittigheten.
N. er Odegård ferdig. De svenske myndigheter vil ta alle forreddere
og forbrytere i sikkor 2orvaring en tid fremover. Deretter skal for,
bryterne overleveres til de lov-lige myndigheter i Norge for så å
gjbre ende på unesenet. Det er sjebnen til de quis1inger som har
forsbkt å redde seg over til Sverige

Hvordan er det med quislingene i Nord-Norge
i dag? Jo, i det befridde Kirkenes foreksempel, som vi senner enhver
hilsen til idag sitter der innesperret 11 menn og 8 kvinner, som har
forrått land og folk, som har bunnet seg til Quisling og dermed i
tyskernes tjeneste. 	 ( Resten uleslig.

vvvvVVVVVvvv
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Be orud har fått en svensk meningsfelle. 


18,00.(3) Pressedirektbr Beggeruds kringkabtings-
kronikk.I Ingeniör Soheldrups.oppsiktsvekkende dokumenter,som det

4hy 	
nylig har vmrt offentliggjort utdrag av i dagspressen,er navnet
UNRRA flere ganger nevnt.Det kan være interessant'å se litt nmxm-
ere på uenne verdensomfattende organisaston som Nygårdsvolds rqpre-
sentanter har fört forhandlinger med når det gjalt Norges forsynir_
er etter 'båfrtelsen,Jeg skal som kilde benytte en bok som er, skrev-
et av en svenske.Hadde han vart norsk vilffie han uteh javil være 1>litt;
stemplet somnstripet", Han har nemlig en i norske demokraters

6yne utilgivelig feil,a tenke selstendig. Etna. virkelig 100 % norsk
ilatrioot tenker ikke, det får han ikke lov til av London.ljen det er
meget som tyderepå at det holder på å skje-en forandring i dette.
Folk b egynner finne tankeevnen sin igjen og bruke sitt sunne vett
Nå ,etter denne lille digreslon tilbake-til den "stripete" svenske.
Forfatteren er godt kjent Norge og heter Gunnar MYrdal Boken heter
"Varnin för fredsoptimismen" Hex har han sammenfattet hovedresul-
ate av sin analyse av amerlkanske forhold som han har sett dem ved
sine tre besök i Amerika nå under krigen. I forordet sier han at bar
anser det for sin plikt å advare sine landsmenn mot to store illu-
sjoner:l.At det vii lykkes Amerika å stabilisere sin 6konomi etter
krigen. 2. At det vil lykkes engelskmennene og amerikanerne å bygge
opp en tilfretsstillende internasjonal verdensordning for seg og verC
for6vrig. I Sverige lever m&n alt for meget 1 lettvint fredsoptimism.e.

"Nmsten hele nasjonen er alttor lykkelig og
og tanklöst fangen iden britiske och amerlkanska propagandaen.Det ew
som om vi forlorat vår formåga av ett sjelvstendig pclitisk omdöme",
"Ei minst uti från,i England och Amerika måsta dena vår innstelnin '
sig en smula enfaldig.Vad man'i de stora demokratiegn önska ,cr en,
visserligen allment velvilligtmen dock kunniglsjelvstendig och krit-
isk åpinion i lender- som Sverige. Risken for svåra bakslag nmr 11-
lusjonerne tilslutt brister er ju eljest påtagelig. :tes

Om de alliertes hungerblokade not de okku-
perte land sier Myrdal at den etter krigeh vil vise seE å være en
de störste taktiske misgrep de aikierte har begått.VI skal ikke la CE
besnmre av tilsynelatende fotholdmen vente til alt en gang blir kla-

lagt at dette ikke er tilfellet,sier forfatteren.Videre sier han :
"Tyskerne kommer inte att svelta oah

minst de tyska soldaterma. De okkuperte'lendernes folk blir ei ster
ere i det indre motstandet gjend.m svm1tIsnarere tvertor4

6aSbruksminister Fretheim er "bedrövet" for hesteavlens framtid.

19,00.(5) A1l,Aravkj6ring med totalisator stoppes,
Samtale Med minister Fretheim i landbruksdepartementet.

S m fdrhn1dUne har utviklet:beg hozz4 vi
funnet det nödvendig å stope all'travkj6ring med
videreliallefall ttl etter varonna,uttaler landbruksministeren,Th.J.g
Fretheimt i en samtale med en av N,T.B.s medarbeidere. Det ev ned
tungt hjerte vi går til dette skritt,fortsetter landbruksministeren,
Av avlsmessige grunner ar vi sökt å holde travkj6ringen op)e
trass i de vanskeligheter det har vært 6 Pr förste januar i var
det innregistrert 886 travere av norsk rase.Storparten av disse hesL-
ene gjør sitt arbeia som brukshester i onnetiden og svært mane av
dem går også i skogkj6ringen.Når det gjelder våre varmblods-travere
av dem finnes det omlag 200-gjör sa:111.c: resonnement seg geldende fe:
storparten av dem.De fleste kan nytbes-og nyttes jevnt savel i jord-
bruk soa. transport.La meg så understree at en hests verdi SW1 arbeT

•
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Lanbrektmeinster Fretheim,Fortsatt,

hest beror på dens krefter og bevegelighet. I nenge år har det dew
verre mmrt lagt alt for liten vekt på bevegelsen i norsk hesteopp'''-
drett, En betydelig del av våre norske travere,nemlig de mere fram7
rakende avlsdyr,er det derfor fullt beretiget,ja helt påkrevet å
holde tilbake for derved å bedre bevegeligheten hos endel av vår
brukshest-stamme.Heller ikke galoppsporten kan karakterisersjs som
en ren og skjer luksussport.Avlsdyrene her har som oppgave a skaffe
et rimelig antall halvblodshester med norske hopper ,Slik halvblods-
hest er det behov for her i landet som må dekkes, Denne avl av edie
dyr som har foregått med reget amå utgifter for stato,de stdrste ut-
gifter ee båret av privatfolk under beskyttelse av totalisatorloven,
Hvor mange veddeldpshester er ialt innregistrerti '

"Pr,förste januar i år var det innregistrere
90 veddeldpshester,Av disse var det-12 kårede avlshingster oe, 20 åe e
hester,Utenom kommer så omlag 20 verdifulle'avlshopper,Som det vil
ga frem av de argumenter jeg her kommer med,fortsetter 2inister Fret
beim,så holdes ikke trakjdringene hverken utelukkende eller hoved-
sakelig for sportens skyld,De er rett og slett brukspröver som er
nödvendig 1 all, hesteavl for å skaffe fram de avlsdyr SOL1skal bmre
da önksverdige egenskaper lenger fram. Det har da også lykkes de-
partementet under store vansker i alle fem krigsår a redde våre gode
hestestnmmer gjennom, Det har da også skjedd under en noenlunde sure.

utvikling,Når en allikevel har funnet å matte gå til det skrItt å
stoppe totalisatorkjdringen foreldbig er det en uundgåeliglionsekvee
av den totalisering av all arbeidskraft som er nöd'endig for å berg
land og folk gjennom de vanskelige tider vi lever i, J'eg tenker her

först;e eele:ee på brenselssituasjonen apm nödvendiggjdr at skogbruk-
ene er nödt til a regne med at kapping av ved o tömmer må etrekkes
ut.heit til våronna begynner •Först og freust ma jernbanens behov
for ved dekkes og dette beldper seg til ikke mindre enn fenti tusen -
favner pr,måned. Ved siden av dette veldige behov som må dekkes
skal det være mulig å få transportert levnedsmideer ut over landet.

Har en så både industriens og husholdningenes brenselstehoe. AY deti
foratår en hvilke oppgaver skogbruket er stillet overfor og nödven

dlikgheten av å sette inn alt son heter hestehjelp.Fra enelte hold
har det vært hevdet at det er brukt adskillig hc,vre til teeek og gal-
oppliestene,Har ministeren bentrykk av at så er tlfellet ?

- Jeg tbr ikke benekte et doc ge.r vært
opp endel havre W.ovlig,Men jeg er sikker på at det samlet er ren
ubetydelige kvanta det dreier seg om og at denne havren ikke betyr
noe vesentlig i den snmlede folkehusholdning,Totalisatorkjöringen ,-
også en viss ökonomisk betydning for staten ?

helt uten interesse er den dkononiske
side av saken ikke,Totalisatorkjöringen har amrlig de siste årene
gitt sogar neget betydelige inntakter for staten,På tross av de
ganske mange beklagelser jeg i arenes'ldp har mottatt ovey travkjd
ingen og hestesporten 1 det hele tatt,kan jeg med bestelthet konste-
tere at det neppe er noe land iEuropa hvor gestesporten er så popu-
lær som blandt de brede lag av folket nettop for sportens sky1d,
som i Norge, Men idag er det eneå strre interesser som står pa

spill,slutter minister Fretheim,Det er med et ord vårt folks mmre el-
ler ikke mmre saken gjelder idag,og da må alle kreftwe semles on den

ene ting:Åberge landot gjennom de vaQ.skene,,Te.g er sikker på at alle
mine venner blandt heste küe forstar dette og som de gode sports-
menn og gode nordnenn de er slöyalt gjdr sitt for at situasjonen slee
bli så bra som overhodet mulig for det norske folkefnmiljen.

Storsildfisket,„

20loo, (7) Bergen, Det er forekjeliige ting won tyder
,på at storaildfisket nå.holder på å skifte karakter Vinteeeeld-
fisket står for- ddren, Det er saledes bemerkselsesverdig at fiskek,
på SunnmAirsfeltet siste (Wgn foregkk lengre til havs enn tidliger•

.i. ar og rapporter fra Bulandet et en i det siste.har kon-
statert at silden er for utgåenae," taler for dette

Fortsatt,

-ha
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Storsildfisket.Fortsatt.

Og aakommende dager vil gi syn for saken,,nener N)rgenavisen.
Storsilden selv har også forandret Seg.Den er blitt'1ösere i rognen.
Også det siste døgn har sildefisket vmrt hindrct av 'ugunstige forh-
Flere drivore har landligge.Det er st5rgelig da sildemengden er ov-
erlag stor.Endel gqda fangsterpå opp til 3000 h141e tatt. pa Wre-
kysten foregikk det onsdag'et godt garnflskelmonsgarnfisketsör
Stat var mlndre omfattende.

ortsmeldiner fra Nor e*

20,30* (8) Trondheina Skisesongen i Trondheim ble åp-
net søndag ned politiets langrenn som holdtes i ByperkaRe,nnet
hadde samlet bra deltakelse og det ble hard konkurranse.Wypa var
omlag 10 kilometer lang.Tbltross for at löypa var gpdt merket gikk

over halvparten av 16perne fell. De beste resultater '
Martin Ask1und,Fre(g,34,25, 2, Karsten Fje1d4Dp4.1tiet,39,45.

3.8,Tanum,H,B.V.40,50,

På Vigernes ved Lilleström b1e det i helgen
arrangert et nasjonalt sköytestevne.Desverre var det elelndige for-
hold både lbrdag og söndag pg det var derfor vanåkelig å få notert
skikkelige tider. Deltakelsen var heller ikke god,b1,a. måtte Finn
Hodt melde forfall söndag.Lördag löp imidlertid Hodt 300 meteren på
49,5 1en tid som betegnes som neget god'når man tar torholdene'i be-
traktning.De beste tesultatet Senior,500 meter: l*Finn Hodt,49-5.
4.Hans Egnestangen,Hamar 50,2; 1500 neter 1.Hane Egnestangen 2,5(

2000 meter: Hans Egnestangen 1,51,2, J'unior : 500 meter:l.Walter
4ndresen 0,S.K. 59. 2. .Arne Sandlie,Lilleström 60,6. 3,Bjatne -
Lillengen,Ullensaket 63. 1000 meter: 1. WalterAndrsen 1,57,4.

Årne Sandlie 2,02,7, 3. Bjarne Lillengen '2,03 12. 1500 meter
Andresen, 3,o6,9, 2*Bjarne Lillengen 3,11,7* Felleslöp for

Senior og junior over 6 runder 1.Hodt og Egnestangen.3 Malter
Andresen. 4. Bjarne Lillengen.

• Marit Kristiansen lbp alena'NO og 1000 met
p4henholdsvis 61,6 og 2,07.

Eidsvol Idrettsforening arrangerte idag slålan-
renn med god deltakelsa Trass i vanskelige föreforhold fikk en se rr
god kjöring.Wypa var ganske lang ög krevendå.De beste'resultater'
ble Damer a. 1. Synnetve ViksmoenlVeldre 2,35 14. 2. Kari Trerudy
Eids<rol, 2;50,6, 6g 3 Karollne Sk6yen,Luhner. Herrer. 1.Einar Fj
berg,Ttygg,* 2,06 18, 2,Walter Thollefsen,Kongsberg 2;07. 3.Reidar
Lunner 12,12,71 Herrer B. 1,Kalle Hustad,Sport 2,12,9, 2 Tom Hus-



tad,Sport '2,16,9, og 3 J,han unad. Dafter•B. 1. 4 strid Else Rolf

en,Spôrt'l,26,2 og 2 Ida Rolfsen, Sport 1,54,9 og 3 Rågnhild
vel 2,03,7, Guttet • 1. Harald Ringdal;Tönsberg 1,54,4. 2 Xoh.Fr,
Voss,Eidsvol 2,07,7. 3 Harald Kverner,Ullensaker 2,12 11. Damer C c
gutter kjörte en kortere 1.Ziype

Svenske leideski o Röde Kors ski er konuet til Gbitebor •

D.R.12,30, KjeSbenhavn: L&Ideskipot "Jaravonga"tilhör.-
ende rederiet Transatlantie kom lördag kveld inn i vensk farvann
IfraChile ned en last chilisalpeter,brune bönner og litt vin.
"Henry Durand" som seiler i Det Internasjonale'Rt5de.Kors fs tjeneste
og som nå skal hente'gavepakkene til Holland kan også lt5rdag kvelL
4nn i svensk farvann.

Begge skipene kom til Göteborg söndag kveld.
"H enry Durand" selimIler for tiden under seweitsisk flagg.
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Mord og ran 1 K dbenhavn,  Y

D.R.12,30, KjbbenhavntDen 40 årige Ellert Knud J•ensen
ble drept ved 18,30 tlden drept i en kafe 1 Kjbbethavn.En mann kom
inn i kafeen og avfyrte en rekke skudd mot Zensen,

Da en 22 årig meleribud skule avlevere
kr.800 som han hadde innkaseert for meierlet 1 HOlmen Tvervel 8

kom en naskert og revolvervepnet mann bort til hampslo ham ned og
foravant med tengene.

0 1 Stoekholm. 


8.R.12,30. Btoekholmt Ved Dennevegen 1 Gbteborg ble inx
haversken av'en liten forretning Leuren overfalt av en
ung kvinne,som nishandlet henne sværtFfor å tiltv1nge seg penger

Den unge kvinnen kom inn i butikken og kjbpte en aVis,som hun ba om
å få sitte 1 butikken og lese, Da frk,Lauren gikk inte i lagerrommet
svang den unp kvinnen etter henne og forsbkte med hugg og slag å
fa henne til a utlevere penger, Da der kom hjelp tilstede forsökte
den ungde kvinne å komme seg unna ved å forklare at hun bare hadde
villet hjelpe den gamle dame som hadde falt overrende, HUn fikk
ikke fatt i noen penger,Frk.Laurien ble kjbrt til sykhuset,=.etter
en tide' forlbp kunne han sendes hjem igjen.

Mbrkleningsprbvene i Sveri e volder man e ul kker.. 


8.R.12,30. Stoekholm: klinet hundre ulykkestilfeller
inntraff under fbrste mbrklegningsprbven i Stockholm,Brandvesenet
og ambulanser måtte i virksonhet for å kjdre de ti]skddekonne

til sykhuso hadiobilene meldte om mange alykkestilfellerlmens andrf,
skadede klarte å hjelpe seg  selv,

Under bvelser 1 syketranspott ble også en
del mennesker skadet,idet de ble kjört overende av bilene.

Flere ransforsök 1 K'bbenhavn,

D. R. 19,00, Kjbbenhavn:En mann med et tbrkl ever under-
ansiktet og utstyrt med en pistol trUot_ en ung-ma=1,j.Jakobsen
på sitt kontor og forlangte pengekasen utlevert, Da han ikke fikk
pengene skjbt tannen på Jakobsen så han ble såret eg måtte under
Imgebehandling,

2 bevenede nenn tråtte igår kveld inn 1
en forretning i J•aktvei,Kjbbenhavn.Mens den ene holdt vakt ved dbre
.bvang den ahnen forretningsföreren og en kontordane til å utlevere
pen3ekassen,son inneholdt 170 kioner.

- nd 1 Kjbbenhavn.

Kjöbenhavn:Fabrikken Nordisk Radio i Fred-
risiagate 16 Kjbbenhavn er sbndag blitt bdeåagt av brand som utbröt
ved k1.9,30 tiden .Ilden stammet fra bygningens 4 etasje hvorfra
den spredte seg til husets bvrige etasjer.HUset ble fullstendig
lagt 1 grus,

•
Til Underretning.

Bellskriveren sluttet k1,21,00 nidt
en setning og den kom ikke igjen hele natten.
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De norske atrioter settes på hård prdve.

12/2-k1.7loo. (1) Oslo Politidepartenentet meddeler " De
pågående sabotasjehandlinger truer idagolivsviktige norske interes-
per,Det er derfor enhver borgers plikt a hjelpe til med å stanse
Jsse forbryterske anslag, I betraktning av de stor 1si1iafuiidsVerdi
$r som står på spill utloves en belönning på inntil kr. 100,000 ti
den som gir statspomitiet 9pp1ysning som förer til pågripelse av
botdrer eller mordere og deres hjelpere,eller som gir opplys.ning so
fdrer til at sabotasje eller mlordanslag rett-tidig hindres. 6pplysn

bli behandlet med streng diskresjon. Belöpet er skattefritt.

J nas Lie er des erat,

kI. 7,00,(4.) Oslo:Politidepartementet meddeler at det e
opprettet en innsatsstab sn skal kjenpe mot terror og sabotasje.
pen har til oppdrag med alle midlor a komme detbe folkeonde tillivs
Til rådighet for staben er bestemte utvalgte organet stillet tildi
posisjon,likesom den kan bestemme at sakene skal bringes inn for s
4onstil, Det bör vmre innlysende for alle at det er egjver anstendi
borgers plikt å stötte ppp am dette arbeid.Den som av ond vilje,fei
eller unntallenhet ikke melder fra om hva han eller hun erfarer ell
4.akttar angående terroristenes virksomhet,gjör seg skyldig i hand-
ingen og vil bli behandlet deretter. Det er i denne tid av livsvikt
Imteresse for det norske samfund- og dermed for pSs alle-at forbrYt
erverdenen ikke aker de problemer som er tilstede,ikke begår mord,
stjeler verdier som i dag er uerstattelige,ikke plyndrer banker,ik
slakter sauene på skogen eller rdver griser og kveg tra böndene.Og

av livsviktic betydning og interesse for oss at maton og veden
kommer fram, De som sprenger knottfabrikker eller utfdrer attetentat
mot jernbaner reduserer tilförslen av mattrarer får familjene våre o
barna våre. De som ödelegter verdifulle maskinertgjdr samfundet vår
tattigere,ikke baxo idag pmen for årtier tramover.

Norsk mat os druknet.

k1,7,00, ( 1 ) Skien: Matros Teodor Torgersen falt for en
pax dager siden overbord fra'slepebåten "Klepp" i Krageröfjorden og
onkom.Man var fra Haugesund.

NdIrsk messe å net i Gdtebor

,R, 8,15, Stoekholm.: Igår ble en norsk messe åpnet
Gdteborg.Ianledning nessen var alle byens sporvogner snykket ned

norske tlagg,
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Neldinger mandag 12. feb,

0SL0IXISEN3 OM DODSD01121\W .

O.R. 12.00. Vi kan idag meddele at det ikke vil bli
-vsagt nye dödsdommer, såframt befolkningen inntar en fornuftig holdning

aktivt går inn for å få slutt på de forbryterske ugjerningene, skriver
Nasjonen.

Det må derfor være en hver nordmanns
plikt å bidra til at det påny skapes ro og orden i landet vårt. Vi har
kjennskap til at politimyndighetene har flere gtupper og enkeltpersoner
som driver illegal virksomhet under observasjon, men som av praktiske hensyn
ennu ikke er brakt under lås og lukke. Vi har også kjennekap til at det i
politiets forvaring sitter en rekke sabotörer som nar soM helst etter
internasjonal lov og rett kan dönmes til döden. Hvis det påny blir forvet
snikmord eller sabotasjehandlinger i Oslo eller andre steder er det også
sannsynlig at de vil bli det. Det står hå til oss selv QM det skal komme nye
lister med navn over dödsdönte nordmenn, slutter Nasjonen.

Morgenposten skriver:
Det er etter hvert blitt klart og gitt

det er de kommunistiske elementene som mer og ner tar makten i Hjenn-
frontens underverden. Det er meningen å gjöre Norge til et rettslöst
funn, hvor ingen tör sette seg mot vold og terror. Det er meningen ned
c<clbotasje å skape kaos og nöd, som eneste mulighet for å få gjort Norge til
vjetprovins under Moskva. Det står derfor nu am hele folkets velferd

og vår nasjonale frihet os selvstendighet. Derfor har samfunnet intet vals.
Hvis hensynsfull tålmodighet ikke förer fram, vil makt måtte settes mot makt
c) ingen bör være i tvil om hvem som da til syvende og sist vil seire. Vi
ma derfor rette en alvorlig advareer.not fortsatt å lytte til alle som med
lögn og bedrag forsöker å lokke vårt folk videre ut i ulykken. Det Gjelder
hjemmeftontens store ledere der ute, det gjelder ikke minst den svenske
presses lögnaktige behandling av de siste dagers hendinger i vårt land, det
gjelder HjeAnefrontens ledere her'hjemme og det gjelder de mange anonyme
ryktemakere og agitaborer i trikk, pa gate og i butikk. Enhver av dere har
idag menneskeliv i deres hender. Enhver av dere kan komme i skade for å avsi
en dödsdom fbr dere aner det. Enhver av dere kan nå redde menneskeliv, kanskje
noen av deres nærmeste. Hvis denne appell ikke blir flört, forstått bg fulgt,
beklager vi på det dypeste. Dere vil i så fall, dessverre for seint, at det
var et godt råd vi idag har gitt vårt folk, skriver MOrgenposten.

FRIECTTRER OG BÆRBUSliER TIL VJIREN.

ihr.00 (12). "NTB" har spurt en av våre planteskoler
hvordan det ligger au med mulighetene for å skaffe frukttrær eller bærbusker
til våren.

Det er helt håplöst å få tilfredåstillet
etterspbrselen, lyder svaret. For vår del har vi et ubetydelig kvantum med
solbær - og bringebærplanter, resten er for lang tid siden bortbestilt. Men
produksjonen er riktj4nok på langt nær så stor som i normale tider. Det tar
jo fire - fem år for a få frukttrærne fram og vi lider enda under fölgene av
frostskadene i 1941 og 1942. Dessuten har vi store vansker med å skaffe de

' nödvendige grunnstammematerialer.
Er etterspbrselen strre enn vanlig?

* Ja, det er den sikkert. Hageeierne må ha
nye planter for å erstatte de trær som ble de1agt av frosten. Men dessuten
er det også större interesse for hagebruk'enn fbr, så det planlegges nye
plantinger i stor utstrekning.
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.åXSJEKURSENE.

14.00, 4 1/2 % Stat 1937 K 103 3/4. '
4 % Stat 1935 I $ 103 3/4, K 103.
3 1/2 % Stat 1941 I $ 105 1/2, K 104 1/2.
3 1/2 % Stat 1938 L X 103:'
4 % Hypotekbank 1938 S 106 1/8„ K 105 3/41 Oms 106..
3 1/2 % Hypotekbank 1941 S 106 1/2, X 105 1/2.
Oreditbanken B 142 1/2„ X 135.
KreditkassenS 830. '
Bjblvefossen S 20 3/4, K 10 3/4.
BorregårdS 140 1/2,'K 138, Ons 139.
Elektrokjemisk S 145, E." 140.
Hafslund K 722 1/2, •
Orkla S 287 1/2, K 282 1/2,.
Saugbruksforeningen S 2000, K 1950,
Union S 5.50, K 5.30, Ons 5.40.
Agdesiden S 160, K 152 1/2.
Borgestad S 227 1/2, K 220,
Bruusgård Kdbsterud S 262 1/2, K 260.
Amerikalinjen•S-232 1/2, K 227 1/2.
Dergenske S 18Q, B 15g, Oms 158.
Nordenfjeldske S 180, 1Ç172 1/2.
Ivaran 5 275, K 267 1/2.
Ocean S 290, X 200,
Kosmos II-S 250, X 280,
Odd S 250, K 242 1/2.
Roeshavet K.390.

Valutanoteringene var uforandret.

KAN REIN OG BUFYIJ BEITE SA.11.2N?:

14.30, (13). I et Rörosblad framholder 1appe2ogd
Harald Nordseth at reinbeitedistriktene langs grensa not Sverige er helt
sprengt og at det derfor er blitt akbuellt pånytt at Gauldalsvidda, det vil:
si hdyfjellet me1om Gauldalen, dsterdalen, Kvikne og Soknedalen åpnes for
reindrift. Herr Nordseth hevder at på den måten at pa den måten vil  ran
oppnå full utnyttelse av disse fjellviddene, samstundes som reinbeite -
distriktene langs grensa kan 8.1astes ved at man overfdrer rein derfra,
Gauldalvidda har fint beite for rein, finere enn i de fleste reinbeite -
distriktene. Hvilken driftsmåte man skal velge, tanreinselskap eller å
overlate driften til lappene, bdr'kunne avgjöres av statsnyndighotene.
Hovedsaken er at fjellet utnyttes, og det oppnår nan etter lappefogdens
mening best ved en kombinaston av rein og bufe på fjellbeito.

"NTB" har forelagt disse uttalelser for
byråsjef Röstden i "landbruksdepartenentots" reindriftskontor som uttaler

gelitt spdrsmålet om åpningen av Cauldalsvidda for reindrift er av gannel dato,
Det har vært oppe tre ganger i löpet av de siste 12 år, men er blitt honlagt
på grunn av notstand fra samtlige interesserte konnuner. Det er riktig nok E
at reinbeitedistriktene ved svenskegrensen er sprengt, Men Gauldalsvidda
er ikke lappedistrikt og skulde den åpnes for reinen måtte det skje ved at
det gjenjom fjellstyret blir opprettet kontrakt om leie av reinbeite. IJen
åette har altså stoppet opp på grann av en intens motstand fra de interee-
serte bygder.

så meget imot dette?
HVa er grunnen til at disse bygdene er

Grunnenær at en noner at rein og bufe
passer sammen på beite. Personlig har jeg et annet standpunkt, men her
det jo bygdenes mening som blir avgjdrende. Jeg tror ikke saken kan

ldses frivillig på det nuværende tidspunkt, og de lover vi har-idag viser •
heller ikke noen annen vei, uttaler herr Röstden til slutt.
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ELVERUH SYLIHUS F1R INDRILEDISINSK .LWDELING.

10.30, (2). Styret i Hednark Fylkessykehus i Elverum
har besluttet å opprette en indremedisinsk avdeling ved sykehuset. Ved den
nye avdelingen skal det ansettes overlæge som er spesialist i indrenedisin
og lungesykdommer. Samtidig skal overlægen være bestyrer av en diggnese-
stasjon som skal opprettes i Elverum og læge ved Helsehjennet som fylket
skal kjöpe av Elverum kommune og drive som epidemisykehus.

STURLASSON. ORDRE  S  7613,
re,

TOBAKESRSJONERINGEN.

18.00. (16). "Næringsdepartementets" avdeling for
proviantering og rasjonering har bestemt at 17de tildelingsperiode for
tobakksvarer skal vare fra og med 15de februar til og med 24de mars 1945.
dette tidsrilmmet kan det kApes og selges på nerkene 19M19, 20H20, 21H21

22M22, 10X10, 11K11, •9898, 99T11-499 100TH100.
Pa tilleggskortet for gruvearbeidere

gjelder merket T68G i tiden fra og med 1. februar til og med 28, februar
1945, og merket T69G i tiden fra og med 1. mars til og med 31, mars 1945.
På tilleggskortet for skogsarbeidere gjelder merkene 91 og 92 i tiden fra
og med 17. februar til og med 18, mars 1945.

Produksjonen og transportforholdene
ligger for tiden slik an at alle merkene ikke vil kunne påreknes dekket
overalt innen periodens Citlöp. For å sikre en best mulig fordeling av varet
ettersom den kommer fram, har man bestemt at det i tiden 15, februar til
5. mars bare kan selges på tilleggsnerkene og merkene 191119, 201120, og
10K10 ogoat den enkelte forhandler fbrst når han har effektuert disse kan
begynne a dekke de gjenstående merker. Hvor beholdningene ikke er til -
strekkelige, skal tilleggsmerkene dekkes först.

Alle de nevnte merker blir ugyldige fra
1. mai 1945. Anvisningen for 17de tildelingsperiode til forhandlere blir
ugyldige fra 15, april 1945.

STURLASSON,

SKOLEDIRELTÖRERI EVERT FYLEE.

18.00. (17). Etter det "NTB" erfarer har "kirke og
undervisningsdepartementet" bestemt at det skal opprettes et skoledirektr-
embete i hvert fiv landets fylker. Det er meningen at ordningen skal tre i
kraft i dette skoleåret.

På "NTB"s henvendelse opplyser ekspedi-
sjonssjef, dr. phil, lmar lbss, at opprettelsen av skoledirektbrembeter
samtlige fylker i Norge er en sak som lenge har stått på programet og

som nu endelig kan sies a være brakt vel i havn. Til nu har en hatt 11
skoledirektbrer på de mest hcivelige steder rundt i landet, men deres
arbeidspress har lenge vært for stort, I og med at en nu får fem nye skole-
direktrer blir overtilsynet med landets 2o1ke.sko3.er enda mer efföktivt, og
kontakten mellom de överste skolemyndigheter og de enkelte skoler, lærere o
elevene blir bedre.

Hvilken oppgave har egentlig skoledirek-
törene?

Landets skoledirektörer er "departe -
mentets" representanter ute i marken og skal hele tiden holde sec ajour med
hver enkelt skoles utvikling og vilkår. De skal prtive å rette på eventuelle
feil og mangler og ta opp nye tanker i samhöve med hver enkelt skoles
muligheter. Det er om a gjöre at de får tid til inspeksjon av skolene. Et
slikt personlig besök er til fordel både for skoledirektdren selv og for
skolene. Skoledirektörene får således ikke så lite praktisk skolearbeide å
ta seg av,
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PROFESSORBJORLYKKE 85 IR.

18.30, (19) . , Professor dr. K. 0. Bjbrlykke feiret
söndag sin 85 års dag og har i den anledning gitt 10.000 kroner sam
begynnelse til et geologisk jordforskingsfond til stötte for granskingen
og undervisningen om Norges jord og jordsmon ved det geolcbgiske institutt
ved Norges Landbrukshbyskole. Giveren har tenkt at fondet kunne få navnet

't Geologiske Jordforskingsfond ved Norges Landbrukshbyskole,

FRA FINNLAND,

Lathi 11.40. Endel av den britiske trevaredelegasjonen
som I de siste,tre ukene har forhandlet med Finska Treforedlingsindustrienes
sentralforbund forlot Finnland idag msrges, Det er oppnådd enighet i noen
spbrsmål men noen definitiv overenskomst er ennu ikke undvrteknet. To'av
cl.elegasjonens medlemmer vil steppe i Finnland ennu i noen dgger for å delta

ytterligere diskusjoner.

Tte medlemmsr av den finske rêgjering
reiste lbrdag til Stockholm med, fly, De var landbruksministeren,"sted
fortredende utenriksminister og minister uten portefölje Pakkala.

FINSKE 8YKESZ5STRE TIL SVERIGE.

kle4R. 12.30. Svensk Sykesbsterforening meddeler at
foreningen fra Finnlands Sykesbsterforbund Ear fått en forespbrsel om
muligheten for å skaffe arbeide for finske sykesbstre i Sverige. Med tanke
på den nåværende mangel på sykesbstre i Sverige har foreningen tatt imot
dette tilbud med takk. Tilbudet gjelder svensktalende sykesbstre i -Flhnland.
Byrtiden er omtrent 300 sykesbstre Iten arbeide i Finnland.

FOLKESENDEREN,

18.00. De t3tske okkupantens og quislingmyndig-
. hetene har atter åpnet kranen tor --(?) --. Atter utfbrer bbddelbksen sitt

blodige arbeide. 34 patrioter 34 av vårt lands beste kjerpere har mistet
livet i henderne på fascistmakten og quislingformderne, (endel
setninger falt bort p.g.a.. forstyrrelser) Hevn over de quislinger og
tyske fascister som tok disse patrioters liv. De skal hevnes.

VI har ofte hevdet at generalstreiken
eller folkestreiken er det beste svaret en kan gi okkupasjonsmakten når
-3 e går til angrep mst tårt folk. Nu skulde vel tiden være inne. De tlsto

Ilitkssemord skulle vel ha brakt forbitrelsens bmger til å.renne over. Okkupa-
sjonsmakten og quislingene planegger allerede nye mord. Forbryterne vil ha
msre blod. De vil msie ned som ville dyr. Enn om vi nu s1 i bordet og sa
stopp. Enn om vi nu klart og tydelig sang ut for bandittene at et hvert
mord som heretter forbves vil bli besvart med hele folkets streik. Montro
om ikke dette vilde bremse de blodige forbryteres mordlyst.

Den totale krig med alle sine bitre sorger
raawr nu på en ettertrykkelig måte over nazirbvernet eget hjaMland. Til de
hundretusener  da  millioner av flyktninger fra Polen, Schlesia, Ostpröyssen
Pommern og Brandenburgområdet kommer også de uhyre tratikkvanskeligheter
tapene av de vikttgste industriområder, den store mangel på levnetsmidler
og ikke minst de'Alliertes systematiske c> tilintetgjörende bombeangrep.
Og dertll kommer, og det er det viktigste, at de Allierte armeer Ikke
stanser der hvor de,nu står, msn fortsetter sin'frrimmarsj fabt besluttet
på å knuse Tyskland. Den fascistiske propaganda, og ikks minst våre egne
quislingbandltter, maler nu i dystre farver de lidelser og forferdelser
som det tyske folk må gjennomsa og anklager med hysterisk stemme de .:1.111erte
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FOLKLSENDLREN. Fortsatt.
.........
for å være de rene barbarer. Men hitlerbödlene har byenstn116 glemt alle
våre byer og bygder som de la i da de som seirsrike verdenserobrere
ove'fa1t vart land. De har glemt, eller rettere Sagt, de ngjör som om de
har glemt, hvorledesde fascistiske tyske flygere jaget vare kvinner og barn
langs veiene og hvorledes de med sine maskingeværer drepte vårt vergelse
folk. Nazibandittene foretrekker nu å glemme hvorledes ---(endel ord
druknet i forstyrrelser)--- og uttallige andre byer, deriblandt laange av
våre ggne forsvarslöse byer under deres barbariske framferd over hele

4K opa. Det var den totale krig som hitlerbandittene innledet mot denuropeiske befolkning. Dengang jublet nazibCdlene når de berettet om sine
umenneskelige handlinger. Men idag er den totale krig med alle sine følger
vendt tilbake til sitt arnested, Nazityskland. Idag er det de tyske bYer
og landsbyer , ja idag er dez det tyske folk sam far föle den totale krigs
v1rkninger, fordi hitlerbandittene vil fortsette den allerede tapte krig
sålenge noen vil kjempe for d eres usle liv. Idag jubler ikke nazibandittene,
men forsöker å vekke medfölelse hos den eurcwiske befolkning. flen derea
forsbk er forgjeves. Nu er gjengjeldelsens harde time kommet for nazi
bandittene. Dengang hitlerhordene myrdet ned for fote i de hærttte land
1 Europa, het det i meldingene fra det fascistiske propagandaministeriet
i Berlin at det ikke var til-å unngå at også den sivile befolkning ble
truffet av den totale krigs fölger.*Når Nitlerbödlene nu gråter krokodille-
tårer over det tyske folks lidelser, så Skal vi erindre hvilken umenneskelie
hån og jubel tyskerne viste i årane 1940, 1941, og 1942. Europas foik har
ikke glemt deres ord og krigen skal fortsettes med alle tenkelige
midler inntil det fasaistiske udyr er fulltten41g tilintetgjort.

Den landsomfattende sabotasjevirksomget
tyskernes jernbaneforbinnelse i vårt land, begynner byensynlig a ga

Irirckupantene hårdt på nervene. Fra Trondheim meldes at en hdYere tysk stabs-
offiser er kommet dit for å lede bekjenwelsen av jernbanesabotasjen.
Nazistene ska også ha diskutert spbrsmalet om å underordne jernbane -
funksjonærene den tyske krigsmakten. Denne ordning stöter npå sterk motstand
idet man hevder at en slik beslutning bare vil komflie til a öke kampaktivi-
teten. Andre forslag, såsom tvangsutskrivning av befolkningen til vakt-
tjeneste, samt oppstilling av sp(esielle vaktpatruljer langs jernbanelinjene
av tyskere og quislinger har ogsa vært på tale, Men alle disse forslag
viste seg å være ugjennomförlige i den utstrekning som er nödvendig da
avstandene er forstore og tyskerne og quislingene er for tå. Heller ike er
den omfat&ende utveksling av norske lokomotivförere med tyske, sora på Nord-
landsbanen, noen effektiv utvei. Dette viser* at vi befinner oss på den
riktige vei i vår kamp hot den tyske jernbanetrafikk. Idag når tyskerne gjör
seg alle anstrengelser for å kaste alt hva de kan undvære av tropper og
krigsmateriell fra vårt land'til Wyskland, i deres fåfengte forsök på a
redde deres röverrede Berlin, spiller jernbaneforbinnelsene en avgjörende
rolle. Tyskerne er helt enkelt avhengig av jernbanen for å kunne gjennomfbre
sine hensikter. De store avstander i vart land skaper uovervinnelige vansker

vaktholdet og dette må vi utnytte. Lit hva vi har av kamp og sabotasje
g upper må nu ga inn fcr en målbevist kamp for å sprenge broer, veier, jern-
banekurver og or§anisere togsammenste3t og avspoinger. Eed and;e ord, gjöre
alt som står i var makt for a disorganisere den tyske jernbanetransport.
Landsmenn, Patrioter, la oss ta fra nazibandittene deres viktigste transport-
middel, lamlegg jernbanetrafikken.

Et av quislingenes store slagnummer
lögnpropagandaen mot Sovjetsaeveldet har vært at den Röde faira når den
kom innenfor-Norges grenser, ikke barevilde brenne ned alle våre kirker,
nen også vilde tilintetgj,3re alle våre prester. Således stod den beryktede
quislingbiskop (?) hvis r=alske vandel ikke tåler dagens lys, ----(flere
setninger falt bort på grunn av forstyrrelser) Lr det for å forberede
våre prester for disse lidelser at den tyske okkupasjonsnakt og quislingene
har errestert over 100 norske prester? Det konner naturligvis ikke noe svar
på dette spörsmål, men i tunnelen som oppstod klarte spörgeren å komme seg
ut av kirken uten å bli arrestert. Ikke lenge etter den sakalte "biskop"
Lothes lögnaktige angrep på don Röde ari:leutnevnte vår Reqering i London
den kjente patriot Fjellbu til biskop for de befridde onrader i Nord - Norge.
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FISKERIMELDINGENE.
---------

O.R. 13,15. Storsildfisket: Det foreligger fortap..tt
ingen neldinger om at snurperne er konnet i fangst. Det er heller ingen
neldinger'om landnotfisket. Om drivgarnfisket foreligger det bare et par
meldinger, jaen ene fra Bulandsfeltet on et fåtall fangster på opptil 50
hl. og den a nnen fra Svinbyfeltet on en drivgarnsfangst pa 100 hl.
Driftsforholdene har vært lite hövelige for driverne fbrst i uken. Det er
nuligheter for at det Vil komme inn ytterligere noen drivere utover clagen.

Torskefiskeriene: I Lofoten har oppsynet
vært i gang siden 29de januar, Fangstene har vært relativt gode. Det alt
overveiende av kvantumet er blitt tatt på line og fangstnengden ligger noe
höyere enn ifjor på smnrie tid. Deltakelsen i fisket er forelbpig liten*
men ventes å-ville bke hurtig. Fiskevekten for garnfisk oppgis til 410,
lihefisk 350, juksafiak 360 kilo pr.100 stykker. Leverholdigheten er
ganske  höy,  nenlig 1 hl. i 730 til 840 kilo fisk. Lever og tranprosent
er gjennonanittlig 51, På Helgeland er fisket så smått beynt, I Nord -
Trbndelag begynner fiskerne å san:le seg i Vkknaværene, men noe fiske
har forelöpig ikke slått til. I Sbr Trbndelag har fisket begynt for
Sula oppsynsdistrikt og på Halten. I Ebre & Ronsdal or det gått tålig
bra ned fisket. Det meldes om garnfangster fra Ronadal på fra 350 til
1700 kilo, snbrefangster på 100 til 360 kilo. På Sönniubrd har en på garn
tatt 150 til 600 kilo ogpa snbre 50 til 1100 kilo. Fisket i Borgundfjorden
har dog hittil vært smatt.

DREpTE QUISLINGERS ETTERIADTE SEAL UNDERHOLDES VSKiaTLYTERNE.
- 


21,00. (28). * "Politidepartementet" neddeler: I nedfbr
av lov av 30.11.44 an nidlertidig lov an erstatning for visse dbdsfall
og akader er "departenentet" i ferd ned å utarbeide forskrifter for lovens
gjennonfbring, Levens bestennelser går ut på at etterlatte etter personer
som drepes eller personer som påfbres skade som fblge av handlinger son
må pprnodes å ha politisk netiv, kan tilståes en erstatning. Det er en
selvfølge at de nenn i fbrste rekke politiet og aktive pavtimedlemmer -
som idag i det hele folks interesse og med livet son innsats bekjenper
bandittuvesenet har krav på å vite at deres etterlatte ikke sitter igjen i
vanpkeligheter bg bekymringsfulle bkonomiske kår. Også andres etterlatte -
sakeslbse sovende (Arbiensgt. 4) som ved nattetid sprenges i luften, elle:
(Wergelandsvelen)3) son brenner inne levende vil etter onstendighetene
xunne tilståes erstatning såframt deres holdning og innstilling har vært
slik at de må formodes tydelig å ville tatt avstand fra terror og sabotasje
Utgiftene vil bli pålagt den konmune eller fylkeskommune hvor ugjorningen
har funnet sted, og -blet er adgang til å fordele dem på enkelte grupper av
skatteytere etter "politidepartenentets" nærnere bestennelser. Det kan
allerede nu sies at det vil komme til å dreie seg on ganske betydelige
belbp som skattebetalerne må betale for bandittenes ugjerninger fordi de av
unnallenhet eller feighet ikke våger å stötte opp om myndighetenes kamp
mot et uvesen som vi for noen år siden undrende leste om fra Ohieagos og
New Yorks underverdener_, og son ingen kunne tenke seg nuligheten av vilde
kunne forekonne her, For: "Vi er jo nordnenn". Hver norsk kvinne og nann
som kommer til kunnskap oon mord -*og sabotasjeplaner' eller om organisasjon4
sau de tror tar sikte pa denslags, har det i sin makt ved en betineli
underretning til statspolitiet (som hehandler det strengt fortrolig) a
minske den bkononiske skade som bandittene påfbrer vårt samfunn.

20 ÅRS FENGSEL FOR TO NORDMENN.
••••

21.00, "Politidepartementet" meddeler: Den
a1mindelige særdonatol avsa den 9. februar 1945 fblgende dommer:

Arvid Hansen, fbdt 21.7.21.
Rolf Jörgensen, fbdt 29/3.25. beg&

fra Lilleatrbm, var satt under tiltale etter den militære straffelovon,
'..al.agraf 109 for pengeutpressing under utnytelse aV.krigsfrykten idet de
til forskjellige personer i Lillestrbm, en kjbpnann, en ingenibr og en
annen person, hadde skrevet trusselbrever unde:tegnet Hjennefronten med
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20 ARS FENGabL. Fortsatt,

lior1angende on utbetaling av henholdsvis 20,000, 10.000 c) 20,000 kroner.
Samtidig planlagte de et overfall på en frue i Lilleström, hVi1ket
Jörgensen utförte, og fraranet henne vesken med 4.500 kroner, to bank -
böker ete. Retten fant den skyldige etter tiltalen. De ble iddnt20 års
fengsel. Sjefen for "polltideparttnentet" har bekreftet donmen.

NYTT HUSMORHJELPKURSUS.

20.30, (25). Vi vet hvor vanskelig det er for hus-
lqe1p i denne tiden, og flar vært det i årevis allerede. De fleste husnddre
ma greie sin husholdning alene. Med snå barn og de store krav son idag
stilies til en husmor, tar det adskillig på kreftene. Stdter det sykdon
til, er det jo rent fortvilet. Derfor har ESK gått igang ned å utdanne
husmorhjelpere son settes inn til hjelp for mödre ned barn i sykdamstil-
feller. Husmorhjelpen holder et vårkurs i flÆrheten av Oslo i april og nai n
nåned. Kurset omfatter alle en husnors oppgaver, vanlig husstell, hjents
sykepleie, barnepleie og også ting son en hu.sm= på landet nå ta seg av,
som t.eks, husdyrstell. Ilusmorhjelperne utfører et sosialt arbeide son
skulde ligge vel tilrette for de kvinner son er interessert i å utrette
noe tor andre i sanfunnet. Xurset ledes av dyktige fagkrefter med Borghild
Skar som sjef. Kvinner i alderen 20 - 50 år kan melde seg til dette
populære yrke. Henvendelse skjer til Husmorhjelpen, Roald Anundsens gt. 1,
Oslot Fordvrig henvises til annonser i dagspressen,

BWN-I POSTBIL.
4)liw
20.30 (26). Forleden dag brdt det ut brann i post -
bilen til Nordfjordeid. Sjåfören hadde en hjelper ned seg og da de oppdaget
brannen, sto)pet de bilen og begynte å lempe ut alle de sekkene som ikke vax
antent. Det var all slags post med bilen, og noen av de sekkene sam brente
opp inneholdt klæspakker.

OFFISIELLT.

22.30, (33). "Ministerpresidenten" har gitt cand. pharn-
Jon Grathaug bevilling til å drive Mesna apotek i Lillehammer.

BRENSELSFORSYNINGEN 1945/46, HUGST AV VEDTO:= (FIÅ5TNINGSVED).

23,30. (34,) Deskede transz,ortvansker de siste år har
gjort det nddvendig i stadig stdrre utstrekning a nytte vassdragene til
transport av ved som må tilf3res de större-forbrukssentra. I den siste ttd
ar transport av ved med jernbane og lastebil til stadighet blitt vanskelig(
og da en ikke i overskue1thg framtid har håp om bedring av transportsitua-
sjonen har "landbruksdepartementet" pålagt hugst av i alle
distrikter som sokner til godkjente flbtningsvassdrag, for å kunne dekke
råvirkebehovet for framstilling av generatorknott samt skaffe brensel til
husoppvarming i de större forbrukssteder. Skal'det imidlertid bli mulig å
dekke alle behov av ved i disse forbrukssteder, er det tvingende nMvendig
at det pålegg son er utliknet på skogeierne i sin helhet blir hugget og
dreyet frau til vassdragene. En må derfor inntrengende henstille til de
sko€eiere som er pålagt a levere vedtönner, at de gjr sitt ytterste for å
få t±amdrevet st45rst mulig kvantum. Vedt3mner son skal flötes til våren
og somneren, må være hogget og framkjört innen 15de april, Det er således
knapptid for skogeierne til a få drevet fram vedt3mmeret til elvene. Hugster
nå derfor settes igang straks og hugst og framkjöring må forseres i den ttd
sam er igjen av vinteren. De skogeiere som nangler tilstrekkelig arbeids-
hjelp til hugsten, må straks melde fra til skogoppsynet i herredet om hvor
meet hjelp de trenger. På sin side må skogoppsynet ta saken opp med de
instanser som har med arbeidskraft å gjöre, for å få dekket alle krav om
arbed.C.shje1p. Vedb3mmerhugsten kan foretas sammen med tdmmerhuggten, idet
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stokker som må (?) etter vil bli gjenstand for --- (endel ord ulelelige)
kan legges ut i hel lengde som vedtönner. Kvalitetskravene til ved-

tömmer er satt svært romslige idet det ved målingen ikke skal foretas
strafning for råte eller andre feil. Det kan dog ikke leveres stokker med
råte og utstrekning at stokkene löper fare for a synke. Vedtömmeret kan
leveres i en lengde av 6 hm, Minste toppdir:ensjon er 4 centimeter som bar
ved, dog må stokkene ha et kubikkinnhold på ninst 0.015 kubikkaeter. Det
vil lönne seg for skogeieraa å legge ut mindreverdige trår og stokker med.
råte eller andre feil til vedtömmer, idet inbultifig ikke er nMvendig, sam-
tidig som stokkene kan legges ut til 4 ca topp. Kravene til barking av ved
tömmer er heller ikke satt så strenge som ved leIfering av vanlig flötings-
tmmer. Vedtömmeret kan båledes i hele driftssesongen leveres slindbarket,
når barkingen er utfört på en slik måte at minst halvparten av stokkene
er bar. En antar at det ennu ±tår igjen en stor del virke langs vassdragene
som nu kan leveres som vedtömmer. Skogoppsynet vil kunne gi nærEvre opp-
lysninger om betingelsene for levering åv vedtömmer. De grunnpriser pom
gjaldt ved fjorårets vedtömmerleveranser, er fortsatt gjeldende og er kr.
21,50 pr. fast kubikkmeter for vedtömmer av gran, kr. 19.00 for vedtbmmer
furu som har strre kubikkinnhold enn 25 kubikkmeter, kr. 18.50 pr. fast
kubikkmeter for vedtömmer av furu som har mindre kubikkinnhold enn 25
kubikkmeter, Ved fjorårets leveranse fikk skogeierne som hadde levert minst
65 prosent av hugstpålegget et driftstilskudd av kr. 1.50 pr. kubik,meter.
Dette driftstilskudd er nu hevet til kr. 3.00 pr. kubikkmeter, Skogeiere
som leverer over 65 av sitt hugstpålegg vil således oppnå en pris av kr.
24,50 pr, kubikkmeter for vedtZ3mmer av gran og kroner 22.00 og kroner
21.50 pr. kubikkmetr for vedtömmer av furu med kubikkinnhold av henholds-
vis over og under 25 kubikkmeter, Det skulde således være all grunn til
for skoeierne å levere mest mulig vedtömmer. Det beror på skopeierne om det
skal bli mulig å dekke de nödvendige vedbehov for brenneterminen 1945/461
uten at en må gå til mere drastiske forholdsregler.

NSUF HOLDER KLMERAWTEN I H=2.
•

23.30. p7). Ungdomsfylkingen i Hedmark holdt kanerat.,
kveld pa Hamar lördag. Mötet tålk til med at forsamlingen sang tvNorge vårt
land". Fylkesungdomsleder Thor Mangseth holdt en appell der han sedrlig
kom'inn på kravene som stilles til NSUf - ungdoLlmen idag, Fungerende stabs-
leder i NSUF, ungfylkingsförer Johs. Myhren, grep så ordet:

"Det er kampen som idag setter sitt preg
på NbUF og parolen blir derfor Total innsats", sa han bl.a.."Kaupen er
jo selve livets grunnlov. Idag når kulturninnesmerker blir ,3de1agt kvinner
og barn drept og den beste ungdommen faller ved frontene, da opDstar hos
oss et eneste önske: å ku-ne hjelpe. Vi vil ikke la den tpke ungdo
ofre og selv sttte passive. Det er fremmed for ungdwimena bare höste
seirens frukterc Vi krever å få yte noe. Derfor er også innsatsen satt ut
i livet".

7 Stabslederen redegjorde så for NSUFfs
oppgaver idag på ute og hjenmefronten, og nevnte hvor viktiP; det var at
foreldrene forstod de unges Zkisker om å delta i kampen. Senere var det ut-
lodding og underholdning. Nötet ble avsluttet med en minnehöytidelighet
for de falne,

PPOLITIDEPJ2T MEN.LLT" MEDDELLR:
handag morgen ble en ung nordmann skutt

=heten av ST,ortjngspassen i Oslo. Det dreier seg om et politisk
mordanslag. Hele befolkningen oppfordres til å m.otvirke til at gjernings-
=nene blir tatt, I förste rekke er alle vitner til dette feiege wrd
forpliktet til omåående å henvende seg til nærmeste politimyndighetx ned
sine opplpninger, som vil bli behandlet strengt fortrolig. Vitner som
unnlater a underrette politiet om hva de har sett, gjör seg selv til med-
ansvarligeog vil bli trukket til regnskap som medskyldige.

"NTB" 24.00 (39).,
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S.R. Z2.15, Siden vår siste sending fOrrige fredag
er det kunngjort ytterligere 15 henrettelser i Oslo, nemlig fom av
quislings spesialdomstol og 10 av den tyske standrett. Dermed er altså 34
nordmenn benrettet i løpet av torsdag og fredag. Weldinger fra Oslo idag
tyder på at det ikke kommer til å bli avsagt flere dödsdonmer i 'denne
ongangen, men både de derværende myndiglieter og quislingpressen frer et
goldsomt språk. Navnene på de siste 15 som er henrettet, har vært meddelt
tidligerei presse qg radio, derfor skal vi ,innskrenke oss  til å bringe,
loen konpletterende opplysninger.

En av de siste 15, Frank Stensrud er
identisk med en tidligere quislingsk frontkjemper, som nylig ble etter-
lyst av krjminalpolitiet i Oslo som farlie forbryter. Han utförte et ran
i Oslo den 29de januar og plyndret 4de februar rn skinnhandler i Oslo for
20.000 kroner. Han har tidligere vært sjåfr hos "minister" Lxel Stang.
Ne.zistene4 Norge har tyeeligvis villet skape en viss forvirriÅg ved a
avsi dbdsdom over ham og kunngjöre henrettelsen av ham samuen ded de
övrige 33.

Blandt de siste 15 var Torövrig Ige
Tolkinrud som hörte hjemme på Kollerud ved Dranuen, brödrene Rolf Kristian
og Reidag Johansen fra Skoger og Borgar Lune Knudsen som var ansatt ved
Drammen Jeznstöperi. Disse fird ble tatt på forskdellige steder i slutten
av oktober eller onkring lste novenber ifjor. Borgar-Knudsen var på den
tid i en hytte ved (?) ca tre mil fra Dramnen, sammen med endel andre som
levde i. dekning, blandt dem også en russer. De hadde satt ut vakter nen
tyskerne kpm likevel 'overraskende på'dem idet terrenget er meget ulendt og
vanskelig. Det kom til skuddveksling, Russeren oppfordret da endel av
nordmennene til å komme seg unna, hva de også gjorde. Selv ble han tilbake

....?ammen med Borgar Knudsen og de besvarte tyskernes ild så godt dd kunne.
w Russeren ble skutt og'döde straks, mens Knudsen ble alvorlig såret. Tyskerne
tok liket av russeren, kastet det inn i hytta og satte så ild pa denne,
-Enudsen ble brakt til sykehus og senere til Grini.

I dagens Oslomeldinger franheves at Oslos
befolkningktenner en viss lettelse over at morgenavisene idag ikke inne-
holde nye (Vidslister. Fritt Folk gjengir inidlertid neget truende uttalelser
fra det tyake sikkerhetspoliti. Politiet har, heter det, kjenneep til en
hel rekke personer sam framdeles driver illegalt arbeide og ogsg til grupper
og organisasjoner som hittil av forskjellige grunner har gatt Ln av
disse grunnene er, heter det, at fengslene er fulle av personer pom or like
skyldige, men som hittil ikke er blitt behandlet med "lovens fulle streng-
hetn sam det uttrykkes. Santlige morgenaviser i Oslo har idag ledende
artikler ou dbdsdonmene og det skinner igjennom at det blit nye dbdsdonmer
om sabotasjen ikke opphörer.

I sverige har, som vi nevnte aist, hen -
rettelsene skapt en bblge av forbitrelse. Llle ledende aviser er fulle av
redaksjonelle og andre artikler au mordene, Selv aviserson m4 nøgnestil
de moderate, tbrer et meget skarpt språk. UanSett partifarve tar pressen

imp?estemt avstand fra terroren i Norge. Hvis det svenske folk ikke gj?:51- noe
den situasjonen som nu er inntrått, og og som man lenge har kunnet forut-

se, deler det også ansvaret, skriver en liberal avisz. Ingen unnskyldninger
har den ninste gyldighet lenger. Quislingene har sörget for at ingen nåde
undes dem på regnskapets dag, skriver en annen avis. En liberal 8tockholns-
avis.skriver at Sverige i egen interesse frigjör seg fra iWytraliteten.
Forestillinger i Berlin er ikke nok lenger. Det soa kreves er ikke ord men
handling som kan kortte det norske folks lidelser. Under den siSte akten av
Norges frihetskamp sam nu er innledet med nye massehenrette1evr kan Sverige
ikke forbli passis og nöytral tilskuer.En nermoderat avis st1,11er först
spørsmålet-om hvilke midlor Sverige har til å viso sin solidaritpt med
Norge. En måte var kanskje å avbryte de diplouatiske forbinnelsene, de siste
bånd Sver]se ennu har ned skrekkreginet. Utenrikslcdelsen får overveid den
saken, skri,ver avisen.Anserden noe vunnet med en slik forholdsregel,
eller noen annen demonstrasjon, kkal den vite at den har en sterk folke-
opinion bak seg. En socialdemokratisk avis skriver at det svenske folk
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fner et spontant behov fot å utrette noe, og den fnelsen konner til å
Wce til et,rop over landet, om ikke disse vanvittige berSerkene stoppes.

En svensk socialdemokratisk riksdagsmann,
Fredrik Ström, har rettet en interpellasjon til utenriksministeren der det
heter at det er tydelig at all lov rett og orden og alle sikkerheter for
norske statsborgere i Norge er kastet overbord og oerstattet med kaos,
vilkårlighet og retts13shet, Denne tilstand hvs vart norske broderfolk er
ikke likegyldig for Sverige sier interpellanten. Det svenske folket opp-
röres i dypet av sin sjel over hva som skjer i Norge. Det blir stadig ner

Ibrapenbart at Sverige ikke kan stå til ansvar overfor santid og etterverden
dersom det lar opplösningen og terroren i Norge fortsette uten å gjöre sitt
ytterste for å avstedkonne en endring. Utenriksministeren ko,mer en av de
nærmeste dagene til å besvare interpellasjonelj.,

Vi kan ogsa melde at hele den regulære
kortbUgesending på tysk og engelsk fra Svcriges radio .1.rdag og en stor
del av semrie sending i ettetmiddag gjaldt massehenrettelsene 1 Norge,

Den socialdemokratiske ..ftontidningen
opplyser at 311 nordmenn nu er henrettet under okkupasjonen, Dette iogfor-
seg skremmende tall gjelder bare nordmenn hvis henrettelser offisiellt
er blitt kunngjort av myndighetene. Tallet inkluderer altså ikke alle den
som er d3de under "fluktforsök" som det heter, eller sonler pint thjel i
fengsler eller i konsentrasjonsleire.

I en lederattikkel idag hevder 1„.fton -
tldningen at foruten krig fins det neppe andre forholdsresler Sverige kan
treffe mot tyskland enn avbrytelse av de diplomatiske forbinnelSene.
Nbytralit$t kan det ikke lenger være spörsmal om å opprettholde, skriver
avisen, Den er I realiteten oppgitt allcrede. Men krigen kan være et tve-
dgget sverd. Norges nåværende herskere er en samling sanfunnslöse desparado
Det kan hende at en vepnet inngripen fra Sveriges side vilde åpne de siste
demningene for en blodsbölge som overtråtte alt tidligere. Foruten de svansl
ofre vilde en'krig kanskje også öke Norges. M tyskerne drives ut av Norge
med våbenmakt, er det åpenbart at krigen må bli kort, on ikke Sumnen av
nordmehnenes lidelser skal ökes gjennom inngripen utenfra, Men, slutter
avisen, hva enn -regjeringen kan finne av midler son er 9gnet til å nildne
nordmennenes helvete, så er det svenske folk beredt til a ta ofrene.

FOI4EWTE I STJÖRDAL.

24.00. (44). Eandag kveld ble det arrangert en stbrre
folkemöte i Stjt5rdal, hvor fylkesfvvv Eggen talte. Fylkesfbreren talte om
den aktuelle situasjon ute og hjemme. Han ga en oversikt Över den politiske
utv1kling fran til idgg og understreket at jödene stod bak dg var ansvarlig
for det store verdensoppgjöret som raser idqg. Han henstillet til alle
nordmenn om å ta avstand fra konnunisnen og uttalte at kravet 9. Norge idag (
norsk front mot alle fremmede krefter som. forsöker å undergrave folket og
landet, Fylkesf~en omtalte zilslutt en del lokale hendelser i Tröndelag.
Det vellykte mötet ble avsluttet med fedrelandssalmen.

vvvvir VVVVV. vvvvy
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MORGENPOSTEN ANGRIPER OKSNEVAD.

, 18,30. (17) Toralv 51csnevad hbldt sndag en av sine
vanlige ettermiddags"prekener" i London-kringkasteren. Det var
London-römlingenes, "heimefrontens" og det heimlige profesjonelle
forbryterpakks innsats han berömmet i høye toner, skriver J.H,
i Morgenposten i dag.

" Vi som kjenfier Oksnevad vet hva sofii
bor i denne mannen: intet aftnet enn den mest rendyrkede egoisme,
trangen til å vekke oppsikt, gjöre seg bemerket - hvor sjofle mid,
midlene enn måtte være, Söndag forsökte han imidlertid ikke
en gang å lyve seg fra ektheten av de dokumenter som er tunnet her
heime jos eksil-regjeringens herværende "heimefront"-represen-
tanter. Og når OksnevadIKKE LYVER,så må dei sannhet stå
dårlig til med ham. Han er nemlig ddn FODTE IÅ5GNER.

Om de avs1,5rende dokumenter hadde han
söndag intet annet å si enn dette (jeg siterer ordrett fra
hans tale): "De, (tyskerne) har dokumenter, hemmelige dokumenter.
De kan bevise at befrielse betyr nærmest svelt i hjel,"

Og herr öksnevad fortsetter merkelig
spakferdig: "Det ville være farlig å love mer enn man kan innfri.
Og det er sikkert bedre å holde löftene i underkanten enn i ovor- _
kantenav det som sannsynligvis vil hende med forsyningene når
krigen sluLter, Xyndige menn heime og ute er enige om det,"

Videre fortsetter fficsnevad også nå
merkelig overensstemmende med sannheten: "Verdens samlede behov
er enorme. Hele verden har innstilt seg på krigsproduksjon, så
det ligger selvfölgelig ikke ferdig en overflod av varer som alle
kan forsyne seg av etter önske. Tonnasjen har også annet å bestir-
le ennå ligge fullastet å vente på å få gå med fredsforsyninger,
Ingen tror at industrien skal kunne komme i full sving på
fredsbasis i 16pet av meget kort tid. Erfaringene fra de beftidde
områder har bekreftet at det vil bli nbdvendig å vise tålmodighet,"

Selv öksnevad kan altså nå ikke lenger
benekte ektheten av de dokumenter m.h.t, planene for det norske

folks ernæringsforhold etter krigen som er lagt fram av eksil-
regjeringen i London ogL"heimefronten"

Men hvordan var det, herr Oksnevad? spör
avisen videre. Var det ikke De som skrn av at skipene lå ferdige
lastet med alskens gode saker til alle snilde og gode og rett-
troende små öksnevader? I all fall lyktes det virkelig Dem og
Deres med-pratmakere å få narret landsmenn som ikke kjente Dem
så godt som f. eks. gamle kolleger.

Nå er De frekk nok til si at "ingen kan
være så dum å tro noe slikt" Bare et spörsmål: Lby herr öksnevad
da han stod i'London-kringkasteren og forsikret om ting som han
i dag kategorisk stempler som dumhet? Eller er han selv dum?

(fortsettes)
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rileimefronten"s UJeenomjsk0 gruppeleder.
di:ektUr Sebjelderup, utta1ert "Den 5TeWR jo
lig at de.`, 11.gwr ekip ferdigJestet med klær, sko us alle slags
gode sake -2o Dette er naturligvis ikke så, legger direkttsren tilo
Men det går b.oikke an å fortelle folkebe brede lag. "Det brede _
lag" er sikkort ikke "dumniere" enn at man meget hulebig vil oppdage
hvor svindelen ligger, og de herrer bå den annen side vil f4 erfnre
hvem som VIRKELIG var dumme. Den såkalte nor„;1,e legasjon 1
Stoekholm forsökte til å begynne med å ptå aJ6direktCir Sehjelde-
rups dokumente* var falsknerier. Vi har nå direk.:.. Schjelderups o

ord for tat de oppgaver over de eventuelle rasjoner som ville bli det
norske folk til del i tilfelle av en "b2rie1se" etter en alliert
seir var tall som skrev 9.eg nett922_fra den samme såkalte  norske 

le as'on i Stockholra, .

Vå er altså også Oksnevad kommet i Skade
for  å måtte  innrdmme  at- de talloppgaver det her dreier seg,om
nok dessverre er riktige. Den enette tröst han har å by de
landsmenn som för har trodd 1)(å.hamg er at de må være tålmodige.
Det er da vel ingen som har vært sa dråmme å tro på hva jeg öksne-
vad har sagt förz Nei det er.det jeg sler i dag jeg alltid

all fall - har'ment.

GENERALMAjOR KkRL A. MARTHINSEN IN (Originaltittel)

Jonas Lie åter krokodilletrer over sin uveeey,
2 .00, 9 *Jeg 1=te (1avrendo JUTtnant Marthinsen

a kjenno i en beveget tid. Det var under den fineke vinterkrig
oppe i Eirkenes. Marthinsen var etterretninssoffise . ved for-
svarsstaben, jeg leder av overvåkningstjenesten . I samai?beld lykte
lyktes det oss a avsløre en rekke sovjetspionDr. Deteknende for '
ham var at han ut fra sin dype samhbrighot med alt som sto
kommunismen imot, flere ganger dro over den norska grense med
viktige leveranser til finnene. Han startet fra norsk sido
skumringen ut på den farlige tur gjennom ingermannsiand og nåddo
de finske linjer eng gang lå han i lang tid unGer maskingevær-
ild, han var opplagt og munter da han kom tilbae og gledet seg
til neste ekspedisjon, H2n var soldat.

Tidlic: mcget tiJ.ig, luttet han ses ut
fra 3in dypt fk;ltenasjonale innstilling til dot Jnrees norske
sem kom opp i tIdeno Da 1933 kom, vee. deb en eeJv-f^lgo aT,elan
sluttet opp om Nesjonal Samling, Fra da av ble hee-1 en ev IR5rerens
mcst trofaete kjempere. I denne eganskap utftc; han. eb edeLmwen-
de arbeld på politiets område, hvor han var en I-7aftav do ejeldhle.
Som sjef for statspolitiet og seinere for sikkerbctspolittet,
utförte ben et enestående.organisasjonserbeid og bygget i 1Cpet
av lcort id opp et kb:cps som var ot; er besjelet av on b:eennende og
fanatisk tro pa vårt lands framtid 7  en tro som utstrålet fra
deres förer, Marthinsen VAR farer, Hah inspirerte og förte sine
folk, Han var klar over de planer som uliderverdenen hadde mot
ham. Han var klar over ordren fra London. Og han smilte sitt
stillferdige smil og feide det hort med en spök. Ban visste at
hans innsats gjaldt folk og Fe5rer og vårt lands frantid. Da ble
han underrdttet om at hans sönn var falt som soldat hans esot
önske var også en soldaterdM,

. frtsettes)
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Ean hadde et varmt hjerte for landsmenn
som var kommetpå avveger. Tallrike var de tilfeller hvor hans

.medfblelse kom i.konflikt med det åom situasjonen måtte kreve.
Kunne han hjelpe kunne han mildne, gjorde han det.

En av de verdifullste nordmenn som Finn-
mark har gitt Norge er ikke mere, Kjære Katl Marthinsen. Xeg
takker deg for vennskap og varme i disse år, for ditt lune og
sjarmerende vesen som vi siste gang opplevet da du to dager ft5r
udåden var i vårt hjem. Vi vil'aldri glemme denne aften, likesom
vi heller ikke vil glemme den innsats du hat gjortfor det nye
norske politi og til det norske folks beste.

J-onas Lie,

GODSE1ER HANEBORG URDET.

22,00 Nyhetsbullétinen kl. 22,00 ble avbrutt
midt i og hallomannen leste fölgende, som han sa var nettopp
inn1Z3pet:

Den 65 år gamle godseier Einar Håneborg,
Bolskogen Gård'i Urskog,'ble i dag morges ved 06.00-tiden skutt
heimen sin i Bolskogen,

Haneborg ble oppsökt av te menm som
spurte om å'få en konferanse med ham, Like etter h8rte man ew

• pekke skudd. Da folk kom tilstede viSte det seg"at .flaneborg var
truffet av fem skudd og var blitt årept på stedet. Attentat-
mennene så man intet til.-

BRENSEISMANGELEN VIRKER LAMENDE Pi TRANSPORTVESENET.

,21.30. (37) Det blir stadig klarere at en må ha.et
stbrre tilskudd av ved og koks'for å kunme opprettholde tog- og
dampskipstrafikken,

Bergens Tidende har brakt i erfaring at
det nå er hensikten å gjöre andel forsök med innblanding av en
viss prosent koks i bluikerskullene til.lokaldamps4pene. Disse
har tidligere prövd med vedfyring, og etter som det er fallt*
heldig ut, kan en også håpe at forsöket med koks bLir vallykt.

, Når det gjelder togtrafikken kan en vel
neppe nytte koks i lokomotiver, men en utsttakt brUk av ved _
skulle ikke stöte på smrlige vanskeligheter, vel å.merke på
flate strekninger o i skogrike distrikter der an lett kan
före veden fram, Pa Bergensbanen med de störe stigningene over
högfjellet kan en imidlertid ikke nytte ved,
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22,30, (41) "Folftidepartementet" meddeler: Våren
1944 ble det av hensyn til lanWas ernwringssituae":jon f2a
myndiRhetenes sIde kviingjort at en arbeidsinnsats vdr nödvendig på
forskc.1.1.ge fe1ter, Alle ledise hender måtte settes i sving,
andog "vestkantsönneno" måtte ta fatt og yte en innsats til gjen-
gjeld for do rasjoneringskort de fikk utlevert.

London svarte med perfid å påstå at det
dreiet seg om en mobilisering til frontjeneste og folk bet på t
Mange»römte til Sverige hvor de taktisk ble mobilisort til den
fronttjeneste de mente å rftme fra, De ble puttet inn i de såxalte
ft politistyrker" og befinner seg i dag under ruEsisk kormando i
Finnmark. Andra "patrioter" dro til skogs for å unndra seg mrlig
arbeid i sitt folkb skjebnetime og blo mottatt av "heinefrontens"
agenter vi har de ferskeste opplysninger fra de siste særdom-
stolsaker, Til å begynne med gikk de vvirksomme, Så dukket det
opp en .Itsending fra Eng1andt som begynte undervisningen i bruk
av Sanstermaskinpistol, gangstersprengstoff ......(eudel uleselig
P'S,a, teknisk feil)

....på Drammenskanten, i Heddal ble det
i. oktoher meidt om fem innbrudd hos kjdpmennene som "folk fra
skauen" var t6svarlige for, den 21. ektober trengte vmpnede ban-
ditter inn til en gårdbruker i Snarum, slaktet hans gris os dok
den med, j samme mAned trqngte de inn på en gård i Sem og treuet
seg til ()() kroner, 9n bande i Tönsberg som også operrto med våpen
og blant annet ranet 59,000 kronér fra kemnerkontoret, begikk
også inaurudd og stjal ulltepper, gumr_les.:bvier, oljehyrer og
donserik1=, den 16 nevember.trengte fem liskerte og
mern inn tjl en bakermester'i Skottfoss'cg ranet rasjoneln6skort,
30 - 40 ki1O'kjött og flesk, 200 kroner, flere ulltepper, beksbn
stevler m.m 2, desember var va3pede barditter påferde i e .
tobal=forretning i Oke=egen i Oslo'og tvang innehaveren til å
utlevere hele tobakksbeholdningen. 3. desember ble IkOttfoss
Samvirke1ågs ovefalt og bastyreren tvungot til å utlevero
krm4 0000. samt tobakk og margarin og samme dag heiAsöktaJen
gårel.bruker på Vestfossen av væpnede bandit=ber solp ojelktet hans
gris op; den med  seL),

Dette er et lltet utsni'et av enkelte
ar de begiventer som har funnet sted i det sise
IMange tilfeil.e.r er !kke meldt•fordi folk er for fele,

og hyttennbrudd har florer se±i f1g a dk~tr1etene2
virkschet, ret kan tilföyes at etterice:ksnjngen en stor deL
av de anftriebe tilfeller har fört til at gjerningsmennene

1)15.tt grepet,
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BY.OG BYGD MA STOTTE OPP OM  OSLOPATRIOTENE.

"Norges Frihet" Oslopatriotenes henrettelse av quisling-
banditten Earl Ä. Earthinsen, har'tyskerne og deres quislinglakeier
tatt som foranledning til å gjennomföre nye terroraksjoner nmt
byens befolkning, Det viser forövrig hviken betydelig gangster-
banditt våre patrioter har gjort opp regnskap med, Tyskerne og
deres lakeler raser nå verre enn ville dyr, Skrekken for det
kommende oppgjbr også-for dem skinnor tydelig gjnnom deres panikk-
artede forholdsregler. Ved å myrde ned for fote, deriblandt lands-
mann som de har tttt som gisler for lenge siden, håper disse
banditter at de skal klare å svekke frihetskampens omfang.

Man de tar grundig fel. De slagosom
våre mange kempgrupper har kunnet fbreogjennom i de siste maneder
cvrralt 1 landet, har på en alvorlig mate svekket okkupasjons-
r_aktens stilling, Disse slag har ikke Vært minst omfattende og
Kraftige i Oslo, Mange tyske bedrifter, fabrikker'og verksteder
er blitt ödelagt og jernbanelinjer blitt revet upp, flere nazi-
tyske piratskute/ senket og ikke så få gestapobbdler ug quisling-
fermdere sendt over i evighs,,ten, Nå fors,5Lcer gestapobbdlene
gjennom et motslag om mulig a lamme frihetsbevegelsen ved å myrde
ned for fote kjente og aktede landsmenn. Men det skal ikke lykkes
for dem, Våre slag mot fienden må bli oftero og kraftiAere. Nå
gjelder det om å mobillsere hele hjemmefronter til kamp, å
organiscre sebotasje og kampgrupper. Nå'er tiden kommet hvor alle
befolkningslag må gi nazibandittene det eneste riktige svar.

Befolkningen i Oslo må ikk bL. over-'
latt til seg selv. Vi'må tjempe solidarisk, Boigen, Trendheim,
Ilesund, Haugesund, ja, alle vare byer og bygder, må'komme Oslo-
be.folkningen til hjelp ved å Uke slagene mot flonden, ved å ut-
vide sabotasjen og utryddelsen av nazigaligsternej

ULVEN IF.ZRE:WR,

Norges Frihet Våre landsmenn er of.te opp2o.rdret
til å Jitvise den störste forsiktighet overier naelene,ivernus
spioner, Dennu advarsel kan ikke gjentas or ote Tyskerne
og-deres quislinglakeler forabke:' • alltid klekke ut nye motoder
for deres spionvirksomhet for dermed lettere å kunne komme den
aktive hjemmefront ti111vs. På alle mulige måte/ fo/e3ker de
å sende sine agehter til våre illegale organisasjoner og kemp-
grupper, Geetapoagenter opptrer ofte utadtil som de beste
patrioter og det rr ofte meget vanskelig å avslöre dem, Man
det er jo også en kjennsgjerning at disse gestepoagenter har
smrlis lett for å smugle seg inn i de organisasjoner som beherskes
av iidderne av de korslagte armers kamp. Og det er jo forståelig.
Passiviteten i disse kretser gjör det atskillig lettere for
gestapoagentene å skjule sine virkelige hensikter. Vi kjenner
til flere eksempler pa slike spioner som har vært i stand til
å bevare sin innflytelse i slike organisasjoner ikke bare 1
måneder, men i år. Men for hjammefrontens aktivo kamporganisa-
sjoner er en slik tilstand umulig. Den kjennsgjerning ab det
daglig blir planlagt og gjannomfbrt nye aksjoner mot okkupa-
sjonamakten c) quislingene vil temnalig snart tvinge gestapo-
agentene til a blotte seg. Om det i an eller annen kamporganisa-
sjon viser seg tegn som tyder på at 14.3n aksjon er sivet ut, så
blirbt byeblikkelig goretatt en gruf,dig unaersbkeise av hvert
enkelt medlem i gruppen, Dette fbrer tiX at gesl:apos redskaper
temmel1g snart vil bl1oppdaget, (fortsettos)
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TIT:7 I TPREUER (fortsatt)

1
Men/de organisasjoner on har stillet

seg seq crepgave å bremse frihetskampen, helteno dv do korslagte
armers kemp; kan gesapoagentene uton vanskelighot fortsetto
sin simss.ge virksonhet Det.er e ikke bare erfaringene fra
vårt land, men fra alle du andre okkuperte land. Det cr derfer
neget betegnende at innenforden danske frihotsbevegelse har
tyskernes redskaper hattmeget små mulighetet. Og det först og
fremst fordi den danske hjemnefront or aktiv, at de danske fri-
hetskjempere stadigsetter sitt eget liv på spill i kampen mot
fienden og det vover ikke gestapos agenter;

Itampen mot tyskernes og quis1ingenes
snionas;Te er derfor også en kamp for aktivisere hjemmefrontens
kjempere og organisasjoner mot fienden.

FIZIZESF6TtER THRAN,A. P 2 :7,121'"5.-.C.E1:r.r,-2111:CST .
••••  • •

22.z o. ( 43 )
• •

Fy1kesfrer Finn Thrana talte lördag fur
förste gang på Lillehammerunder et vellyket festmöte. Fylkes-
föreren ble i velvalgte ord ønsketve1kom;(1eA fylkesmann Fröis-



land.

I sin tale uttaltef3rlkesf8reren at trass
i elle motsatte rykterbåde her heime og i Sverise har lasjonal
Samling underhele krigen hatt en jevn og god framgeng. Det
er Ikke til å forstå at våre motstandere ikke innser faren
som truer oss fra boLejevismen,fortsatte han. Mert det er en
oppgave å sörge for at deres oppvåkning ikke blir så fryktelig
som de fortjener. Gir vi opp, taper vi denne kampen og da
går det oss som det nå er gatt alle3de land som er okkupert
av de al]lerte og nå holder,på å bli bolsjevisiert.

Ta1eren Uttrykte til slutt sin sikre
forvisning on at trass i alle slags trass i all motgaag, skåll
det lykkes for oss å före landet vart mot en bedre tid enn den
vi har i dag, og å reise et land som er bedre enn det vi har
mottattfra de tidligere makthavere.

4WIVERSE TYVERIER,

19.30 (23) Kriminalpolitiet i Trceedheim moddeler
det or blitt stjalet 10.000 sigaretter på jernbanen melloM Oslo
og Trondheim, Sigarettene skulle til Svormr.

20,30, (31) En del kolli tekstilvarer fra en fabrikk
utonf.or Bergen ble forleden eksPederttil en stasjon på Bergens-
banen. Da toget kom dit med varene, viste det seg Lnidlertid
at pakkene var åpnet og atskillige varer var borte, En har
enna ikke full Oversikt over hvor mye som er tatt, forteller
Bergens Tidende,

21.00 (32) Laksevåg brannvesen melder at det har
vært innbrudd i brannusenets 1ager. Tre bensinfat er brukket
oppe men hvor mye som er stjålet, k3; ennå ikke på det rene .
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WINYTT FRA BY OG BYGD.

Tra isk drUknin sul kko,

13,30 (8) Den ti år gamle Oluf G. Hansen druknet igrsi Drammenselva mandag. Han lekte på brygga i Drammen og klatret opp
på en kjerre som tippet rundt. Gutten falt rett i elven. Liket
av gutten ble f6rst funnet i dag.

Guttens foreldre druknet i Gudbrandsda:1Rn
under en kjöreulykke sommeren 1938,^

Oldfunn. 


19.30 (24) Fra Trondheim meldes at et 1.200 år
gammelt forgylt bronsebeslag er blitt funnet-på gården Tessem
i. Beitstad Nord-TrUldelag for en tid siden. Dette interessante
funn er bliit behandlet av konservator_ Pettersen i Videnskaps-
selskapet i Trondh6im, 1ionserVatoren opplyste at det dreier seg
om et irsk arbeide, hvilket er et nytt bevis på at det var en
forbindelse mellom Irland og TrUndelag i vikingetiden.

‘16'e1den 'est.

20.00. (28) En mann fra Rekefjord i Sokndal Roga-
land hadde forleden natt et sjeldent besök, Han våknet av noen
mistefikelige lyder ute på kjökkefiet og da han kom dLt for.å se
etter, fikk han se en diger oter, som sto midt på'kjökkengulvet.
Det er'ikke godt å si hvem som ble mest forbauset, oteren eller
mannen, men oteren,kom i all fall f6rst til hektene ogosom et lyn
for den forbi mannen og inn i stuen, hvor den havnet pa bordet.
Derfra sprang den kvikt.ut i friheten gjennom en åpning i kjökken-
dören.

Panikk unbdvendi I

24,00, (45) I samband med vedtaket am reduksjon av
pelsdyrbestanden uttaler sjefsinspektör Rockmann til bladet
Glåmdalen at forordningen ikke gir grunn til noen som helst
panikk, Det later nemlig til at nedpelsningen har vsert så stor
tidligere i vinter at mange revegårder ikke beröres av den siste
bestemmelsen, De som likevel beröres vil sikkert sörge for å
bevare eliten av sin revegård, uttalerhan.

På nmre ni et

20.00, (27) • Fra Stavanger heldes at to fiskere fra
Sandnes, Jerndorf Bykle og Bjarne Olusen, holdt på å sette •
Iivet til tirsdag morgen, De var dradd ut for å trekke garn, og
mens de holdt på med dette, kom et vindkast og veltet båten
deres. Etter store anstrengelser lyktes det imidlertid å få
båten på rett kjbl igjen og de krabbet oppl. Båten var full av
vann og de to fiskere ble sittende i vann opp på livet inntil
en båt kam til og fikk berget dem. Redskapen gikk imidlertid
tapt.
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F.ISKIMAELDINGER.

0,R, 13.15 Storsildfiakett ktter de  meldinger som nå er'inn-
kommet hår driyga=st tatt seg bra op på samtlIse feiter, både•
nord og c:Zrfo StarrJ, Szbrpefisket igar[.3ettermiddag på feltet
ved Fedja i Nerd-Ho.edland har gitt _bedre resultat  enn f%rst ventet.

Det er inntil nå innkommet en rekke snurpere med fangster gra 300
til 2,000, gjemmmenitlig 1.000 hl. prr.brUk, Hlttil i dag fore-
,ligger det ingen meldinger om at anurperne er"kommet i fangst. Det
er tatt et lite landsteng på feltet ved Fedje.

Om drivgarnflaketmeldes det fra feltene
nord for Stadtat det fra Onateltet er innkommetfangster på opp7
tIl 60  hl. På Rundefeltet*ligger fangstene;p15'. 50 -  250 hl. og pa
Svinöyhave fra.30-ti gjennomsnitlig,12.ii. pr. bt Fra
Svinöyfeltet-meldes det  om  javnt tra fiske,

Sör  for Stadt er noen smådrivere fra'
MAlöyfelteme,'sildegapet og Kråkenes innkommet med fangster fra
50 til 70 hl., mens en rekke driverefra Bremanger tok fangater
fra 30 til 200 hl. På Bulandsfeltet er det i dag fangster fra
20 t11c250 hl, pr. båt.

Fra eygarden  ved Bergener det på
strekningen Fedje.- Storholmen innkomnet en rekLe• drivere med
fangster fra 50 til 230  h1.• De b6ste fangater er tatt på  feltene
Fedje Heggholmen, På Hjeltefjorden lå fangstene fma 20 tIl

- Pre.Espeværavsnitet meldes det at det fra-feltet'Vest. av Skotninge:
er Innkommet'en rekke drivere 30 -e 380 h. , ujevne, enkeite
bra fangster.

13,30,  (9) Ukeoversikt: Fisket I Uken som endte 3. februar var
beguAstiget av gansIW-gode fiskeforhold vg godt rangstutbytte -c
Det har foregått et rikt storsildtiske-pa Sunnrni5re og på strekL,- -
nin,Yen Bulandet Oygarden. Snurpefisket har vært.best, men
ogsa driverne har hatt bra utbytte den seinere tid, Det har ggs4
wert satt enel landsteng.

Fetsild- og småslidfisket har tatt seg
ganske bra opp i flere fjorder i Trons og har også gitt endel bra
f_angster e.okelte steder i Nordland'fylke. I LyngandistrIktet

Troms er det tatt endel amåmussa, nens fangstene forövrig har
mrt sild av s•WrreZAse av 20 -34 pr.  kilo,  I Fosendistriktet
Sbr-Trördeleg ble det i siste uke fisket et P4eldre parti fetsild.

rekner fnå med et dette fisket praktisk talt er slutt,

Torskefisket er nå i gang I Vosterålôn,
på yttersiden av Lofoten, i selve Lofe,',en og utenfor Helgeland, i.
Tröndelagsfyikene og på Mbre, Fisket har Vennomgående vært bra
overalt og utbyttet er större enn i fjor pa samme tid. Det
ser ut til være bra forekomsterav skrei s

Kystflsket forövrig var bra, I Salten
og Helgeland fiskes det bra ned kveite, Rusefisket fôrtsetter på
Helgeland og I Trdndelag, nen skreifIsket legger beslag på de
fleste.

På Mre, særlig,på Sunnn.41 drives et go,
godt seifIske. I Sogn og aFjordane er det Store fangster av 'Piggr
hå og håbrann, Utfor kysten av bforordland har det vw,r; bra
msd sei, men nå er det mindre av de.1, •
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FISESRIMELDINGER (fortsatt)

O.R. 19.15 Til denne sending f6relå det ingen.
maldinger om at snurperne var kommt i fiangst, og heller ikke var
det innlöpet noen nye meldinger om drivgarnfisket.:

20.30. (30) De bedrede værforhöld har i de siste
dager gjort at fisket har tatt sco3g opp FiSkeflaten er
stukket til havs og er å finne pa feltenet Det er, imidlertid
klart at det nå lakker mot slutten av storsildfisket, Tyfigden av
silden og dermed også fisket vil da forskyve seg srover Det
ser nok framleis ut til å være bra muligheter for fisket både
med snurp og garn på Nord-Hordlands kyst, på kysten av Sogn
og Fjordane og Mere. Men silden på Sunnmbre later no til a ha
trukket til havs.

Natt til Iördag ble det rapportert om
snurpefangster og drivarnsfangster for enkelte felters-vedkoM
mende. Ved-Nordöyane mdldes om enrupefangster:Oppti1:2,700 hl.
ved Gåsvmr er brakt inn fangster på opptil 2.000 hl. og det samne
ertilfelIe for Bulandsfeltenes vedkommende,

BRENSELSFERIER PÅ VESTLANDET.

	

21.30, (38) Fra Bergen mdldes at de:Vanskelip
brenselsforhold har mange steder fört til at skolene har mattet
stenge. Enkelte steder går skoIene med innskrenkdt timetåll.-
Spbrsmålet om eksamen til normal tid er dermed dUkket opp, og det
ser ut til at dn må nytte sommermånedene#

Bergen derimot synes saken å være
ganske grel. Bergens Tidende får opplyst av rektar Andenms
Bergen at elevene både i'dan høyere skole og folkeskolen vil
få eksamen til vanlig tid. En har greid åpare'prl. brenselskvoten
og mdner å kUnne 'greie seg utover uten å ga til drastiske inn-
skrenkningew.

TO JUBILEER,

	

-19,30, (25) Orkanger kommune kan ti1 sommeren feire
sitt 25- års jubileum og i den anledning vil det bli utgitt en:
bok om kommunen. Verket tar sikte på a gi dn fyldig oversikt over
Orkanger fra etrandsted til industrikemmune. For§vrig vil jubi-
leet ikke bli festligholdt på grunn av forholdene,

20.00. (29* En av Rogalands störstebedrifter,
Maskinhuset AiS, er i disse-dager 25 år. Fra en msget-beskjeden
begynnelse med bare tre mann i arbeid, er firMaet i dag blitt'en
bedrift som beakjeftiger en stor arbeidsstokk. Under högtidelig-
beten for«arbeidere og funksjohwrer i går, ble det'overrakt
70.000 kr, i gaver fra firmaet, av dette 50,000 kr, til pensjons-

- fondet. 'Thorvald Veire har vært.firmaets drivende kraft i disse
25.årgne.
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OKONOKEM 1ELDIMER.

Aksiekurser fra Oslo Wörs 13. :ebruar 1945:

4 1/2°Y0 etat 1(?.37
4% 'Ft'at 1935.2.,
3 1/2% Stat,1941',1
3 1/2%_Stat.1938,1
4%'H3rpotekbank 1938

3 I/2% blYpotekbank-1941
Creditbankpn
Kreditkassen
BjUvefossen
3orregård
Elektrpkeu4sk

Yh4tIci.
SaugbruksforerinGen
Uni6n
Agdesider
Borgestad
Bruusgård Klösterud-
Aper;7.kdinjen
Bergenske

UOrdenfjelske

OckJau
:r.oamos 2
Odd

8 . 104 1/4, 103 3f4
J 103 3/ti, K, ba 1/4et1
S, 105 1/4 104 1/2

106 1/4,, 105 3/4$ Oms,
' —106

K. 1051/2 ,
•9, 140, K. 135

T.Z., 820
S. 20 3/4, K. 19 3/4-
S. 139, .K, 137, •Oms. 138

140 '
225.

S. 285,ic niso
fl 2,000, 1950

5 "r,50, .i. C1,30
160, K.155

S. 2271/2, K.
S. 265,,,K. 260
K. 2271/2
S, 139, Z, 1 Oms.

.L58 1
1.0; K. 372 1/2
275, 1/2
280
285, K. 280
247 1/2, K. 242

22212

1/2

Valutakurset uforahdret.

Jtre:',.:Aonb i Sveriaes=

	

_ .
.R. 1:dps,:a-metallarbeideriles

Streik,'som kommunistene har;:fått stand og booegyne den 5, .

	

, februr„ nå er blitt ytterligere-kjerpet og
hande1s3rb1derne:a1 SympatlMed netallarbeiderfra 19. februar
vil blokere alle transpettet beetrift incn omotallindustrien
Denn-3 blckaden rammerogs4.41£3-svenske StetSbanene soM hulde håpet
på nye 1okaftotiver og vogner til.deÖkede.rafikbehovene bg 4111 de
påkrevde store vedtransportene,

E1ektriffserlrwn av de svenske statsbaner skrder ftaM.

S.R. 12,30 Generaldrektör. Dahlbeck-innvidde tirs-
dag farmiddag den ferdige1ektrifis6tte'jernbanestrekning6ster—
sund Gjerpen. Detved tilbakestår bare et Par mil banelegeme
som ikke er elektrifisert fram til dennorske grensen. Ogsådette
arbeideer langt framskreden og reknes,å være ferdig oktober.
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SVENSK RADIO TRANSMITTERTE RUSSISK KONSERT
... 	

D,R# 20.45 Man skulle tro at Svenskene, nå når de
har fått de röde armeer så tett inn på livet, . har annet å tenke
på enn å hylle dem. Men forleden transmitterte den svenske
radio en konsert fra Helsingfors hvor et russisk soldatersang-
kor ga en konsert over de finske radiostasjoner.

Hertil bemerker det svenske Folkets Dag-
blad bittert: Tonerne til Stalins ære löd også utpver det  finsRe
land. Konserten begynte med en hyldest til den mann som brakte
landet i ulykke. Og hva tenkte man da marsjell Budjenny ble
hyldet i sangen "Budjenny samler sine konakker" det var nemlig
hans kosakker der i sin tid brannherjede det skjönne Karelen og
hvis redselsregime fikk svenskene til å ryste.

SVENSKE FISKERE VIL FISKE I SKAGERRAKK,

S,R. 19.00 För krigen ble det utenfor Sverige årlig,
utenfor den n7',værende sperring, fisket 35.700 tonn fisk, eller
oa. 45% av hele det svenske kystfiskeri.

Vestkystfiskerne har nå henvendt beg
til den svneske regjering for a få denne til å anmode de krigs-
förende makter om tillatelse til at det fiskes i dan östlige
del av Nordsjöen inntil 100 sjömil vest for den nåværende Skager-
raksperring. Imidlertid menes en sådan henvendelse ikke i öye-
blikket å kunne bære frukt.

SVERIZE SKAL WVE KIKKHOSTEVAKSINE.

D.R, 20,45 Det skal nå ierksetten.'$n större fabri-
kasjon av kikkhOstevaksin“ Syerige. .7er å Mære på den sikre
side ved'TententUell.flYktningStrdm hat medidinalStyrelsen
nemliganmodet-Statens.Bakteriologiske Laboratorier om å iverk-
sette 'VakSlne'prödliks-jon slik at man i f6rste omgang kan behandle

WIDEMIER I FINNLAND.
............

D,R. 18.35 ntallet av paratyfustilfeller i (Huslo?)
anslåes til ca. 80. Det finnes et like stort antall kikkhoste-
asienter finnes og ca, 30 barn er döde av denne sykdom. Også
lungebetendelse har krevet flere dödsofre. I hele epidemi-
perioden som har mmrt i over en måned anslåes antallet av döds-
fall til ialt 200.(Husio1) har ialt 3,500 innbyggere. Alle tenke-
lige forholdsregler er tatt for å stanse epidmien, men det har
vist seg vanskelig med de midler der står til rådighet. Noen
mangel på vaksine er det imidlertid ikke og det er foretatt
vaksinasjon håde i förste, og delvis også ffi annen omgang, for
de mast angrepne steders vedkommende,
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KjENT FINSK JURIST DOD.
emb 1.11,

D,R, 18.35 En av Finnlands mest framragende jurister
professor i prosessrett, Berti1 Sjöstrbm, avti.kk ved dbden
Helsingfors malldag. Han har daltatt i arbeidet for rettsreformen

Finnlnad.

YINSKE FAGFORENINGER.

F.R. 11.40 Fagforgningskongressen i London harips-
bandlet spdramålet om innbydelse ag fagforeningene i Finnland,
Rimenien, Bulgarien og Italien til å delta i kongressen. Mndag
kveld mottok fagforeningene i Finnlands Oentralforbunden'tele-
grafisk innbydelse om å la spg representere på.kongressen. FFOs
arbeidsutvalg har tirsdag behandlet spbramålet.og det ble besluttet
å sende en delegasjon til kongressen.DelegaSjonens medlemner og
avreisedateen avhgnger av de praktiske arrangdmeneter i fotbindelse
med reisen,

S.R 22,00  Gentralfobundet besluttct tirwdag å
sende  Vuori som representant for forbundet ved flagfor-



eningskongresen i London, Han reisth med fly via Stookholm.

INNRYKK 43.TJOURNAU3TER WTES I HELSINGFORS,

B.R. 11.40 I auledning av Riksdagsvagone kommer et
stort antall uterdandske pressekorrespoAdenter til,a besöke
landet, Ifblge Mogontidningen kommer Reuter til å sende on
representant til Helsingfors. De flesteStockhelmsaviser kommer
ogsa til å sende sine spesialkorreppondenter os dossuten ventes
amerikanske pressemenn,

FINSKE PENGER BLE EVAKUERT TIL SVERIGE,
lomib

S.R. 22,00 50 millioner finn-mark  sou  sendtes fra
Helsingfors til Rovaniemk da notd-Finniard ble ffiedå  bli
avskåret fra resten av Finnland, er blittbrakt i  sjkkerbot
over svenske 'Irre-Torneå, ifblge en medde1else fra Faparandd.
Da situasjoilen syntes å bli kritisk i Rovaniemi ble pengene,
fem akuffer, sendt til lensmannen i firlske Ovre-Torne'a distrikt
som senere sendte dem over grenseelven som.evakueringsgods til
Sverige. De er senere blittoverfört  4A1 Finnlands bank i Uleå-
borg.
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Ebldinger, onsdag 14. februar 1945.

Minister Riisms tale i c;eneralma'or Martlinsens be ravelse i da .

Enkelt cr det nordiske menneske. Enkel VaY
generalmajor og hirdsjef Karl Y,arthinsen. Så var han også i sin
offervilje. Han hadde lenGe sett döden som sin fölgesven og vært
rede til å bringe det sidsteg högste offeret. For bare nogen få dan
siden satt en vonn hos ham pa ko!itoret. Veggene der har han smykket.
me billedene av sine döde kamerater, myrdet av stakkars forblindee.:
Hang venn nevnte amerten og frykten som så mange menns död volder.
Da'svarte seneralmajoren:" Det er galt fatt med vår tro, giden folk
er redd for å Heller ikke önsket han stas og prakt over sin
gravferd eller eller store ord i denne stunden her vi står nå.
Så gjennomfbrt ekte og uforfalsket nordisk var vår falne kamerats
tankesett. Den nordiske mannen reiscr seg först og framst levende
minnesmerker. Han lever videre i barna sine i slekten sin to
ordtak lyser over vår venns og kamerats båre, to innskrifter fra
hans bauta: " Vår ære er troskap" og " Tro og tapper". Han sannet
de to stolte valgspråkene våre. Her står vi ved de minnes=ker
som han skapte seg og som skal leve videre oss. I frendene hans.
Hange vil si at her har en idealist åg himmelstormer gitt livet
for sin livsdröm. De som kjente ham best, vil sd det hele aader-
ledes. Var generalmajor en svermer og en drUmmer? Minst av alt.
Yest av alt var han preget av vett og forstand, av en nöktern -
ofte likefram kjdlis åg törr klokskap. Oppveksten og livet der
oppe i nord, ved grensen daa såkalte "nvkroken" - hadde gtt
ham vidsyn. Dette vidsyn os vettet hans hadde bragt ham til a
sjelne mellom kjensgjerningene. Han hadde funnet fram til den
högste loven i tilværet. Han kjente lovens bud til oss alle.
Så fulgte han alt sitt virke disse budene. Som ung mann stod han
fram for va3get av livsveg i en tid da det var bare ynkelige
rester tilbake av folkets værevilje.

I åfene framover sökte han utrettelig
skrift og tale å reise viljen til vern mot det som han ante vilde
komme. Da Vidkun Qu:Lsling stes fram, fulgte Marthinsen ham fra
förste stund og gjorde en minneverdig innsats i den politiske
kampen der nord.

Hdsten 1940 sto han seg i don svære
prdven der som så mange av offiserskameratene hans falt igjennon.

den nye tiden blE han satt til en dv de
tyngste og sværeste oppgavene. Som oberst og sjef for statspoli-
tiet senere generalriajor og sjef for sikkerhetspolitiet - skulde
Earthinsen bygge opp og före et korps til vern om ot folk som
likefram - en kan gjerne si-vilde sin egen undergang.

Vanskelig e2 politigjerningen allerede
i vanlige tider. Enno tyngre er det som vart statspoliti - å
stelle med folk som nrer sine forstyrrelser i den tro at de gangner
sitt land, forbryterske idealister. Det er overflMig å utbre seg
om den innsptsen han Gjorde. Selv ikke denne harde tida har skapt
kraftigere, taprere og dyktigere kampgruppe enn det norske stats-
politi.

( fortsettes.
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Minister Riisnmstale. (fortaatt)

. Hans menn er som skåret ut av den samme
harde kjerneveden som han selv. De eiger hans uryggelige visshet
om å kjempe for det gode, hans ukuelige vilje. Han Imrte den også
at så galt de'e er å vike unna, like uriktig er dot å ti1f6ye
formålslöst noen et onde. Den synderen somærlig og oppriktig
angrep, kunne også regne med generalmajorens höysind og hjertelag.

Bcre hans nermeste kjente hans sorg over å
måbte bli her hjemme og ikke få stå der ute i frontens Ragrierokk
skulder til-skelder me+5 sine kamereter. Den ncrdiske mannen vilde

ha 2te Piende med bleenke vånen ftarn fo- sce ikke
e?) hat 1:(3

steJt; e: sry.t -Lt
Gereral:Lfjor jAe.r;hieleell“ever *lerr og

står vår side når vi fortsetter ka:uen. Et offer som dette
pröver trass i alt usvikelig vårt folks - den Pee-maneko folkemi;tens
vilje og rett til liv, "Vår ære er troskap".

19,30 (23) Lederen av det norske sikkerhetspoliti
gener&ellajor Farl L T'ertbinsen, soe blc _efrdet av

te'r›.7or ei? -icTje;e ble beE;cavet onsdag vestre
gravlun,:l 7ed

En mend.o -tv geL3rainaor 7[trtinsens -
enc.er og slo mr, politiembetsmen,i, rio iemnicr av hircl,en og
ge22aneke 5-14e! 'Terse, s::mt höytståendere-)rske eepfesentanter
for parti og stet ver mi:At fram til hdytidli.gheten.

Sjefen for politidepartemente, minister
Jonas Lio mottok familien og ministerpresident uis1ing os reich-
komissar rerboven foran kapellet.

liytidligheten ble innledet med et hird-
musikken soi te Ole elsens " 8olefallsan, hweeetor nineleter
S-tree:re ';eådte, fft:Lu oe; hela ell-eeelen over
se.e cere kezeret

Sjeten 2or -ewc,ee'ne siehe:ebeitspolizei
17(2ge, eberr"ueree FehJis tratte gram og minn.i .georaLrajor
"ari;binsen ri9d vuride oc.le er  2 or

	

so/r,,erlatt. ,>Ice rikes hnn
bl, ,llaiede i begyrLnelen aT 1941 lærte h-11.•

maree med ro1it.e og klar abeinee-(:;,*.
Da det norske peliti som e-e snittet

ge.epper ble scvJet til ee ejagk.L.eftig r;r1t
doJ ok og b,st

	

-_Jeeibsk streel,zn:e sem alicre:e i 1(333  seg  te1.1
-?,11jes-elyer.s eevege1se, sa han snart sin eergave og sie e'c,yrLe å
be.eyee oe' eikre (".et nye not alle pol1tiske og eolngioi mot-



se-eeee, Del; liorske statspc1iti he:e 1 de siste år stedig sttt
i erennepunktet av kempen mot de forbryterske opplösende og
ödeleggende krefter.Herunder har det lidt harde tap. Når det unge
statspoliti trass i den åndelige og personlie terbovg trass i de
mange blodofre upåvirket og fryktst bekjempet fienden er det
deres leder, generalmajor Marthinsens fortjeneste.Med all sin ro
og sekelige overveielse hadde Marthinsen et vermt hjerte. Han ver
en g:J5dende idealist, som begeistyet pikk inn fer det storge,manske
rikes ide.

( forsettes)



Side 3. Meldinger, onsdag 14,,2ebruar 1945, Nr, 1380.

Generalmaior Marthinsens be,ravelse. (fortaatt)

Je3, sa han, i do timer da meldingen
kom om at hans sön var död. Sönnen var blitt hart såret ved vest-
fronten og skulde hjem for å bli helbredet, men omkom ved en
tragisk ulykke. Marthinsen tok alt sam en fölge av krigens mening.

I Marthinsen har jec mistet en god venn c)
trofast kamerat. Jeg takker dec kjære kamerat Marthinsen, for alt
Irta De var for meg og mino menn, for den felles frangangs bg det
gode kameratskrps timer. Og vi har dyp modfölelse med din hustru ou
sönn, som vi ogsa på dette sted lover aldrig å forlate og som vi
vil stå ved sidon av som dine SS-  kamerater komme hva konme vil.
Så stranmer vi menn i det norske og det tyske sikkerhetspoliti
hjelmen, vi vet at motstanderen ikke vil oppMre med sin forstyrrel
metoder. Dette eksempel, kamerat narthinsen, vil stå manende for os
Vi vil slå til med enda större innbitt harme for å vinne seir til
slutt.

Mens soldatermelodion " Ich hatt eine
kameraden" ble spilt rvfyrte on avdeling av gernanske SS Norge,
som stod oppati1let bak kisten tre wressa1ver til ninne on general-
najor Marthinsen. 1<r9rsenedleuga_ingen tok så til. Ministerpresident
Quisling og reich::olmissax! Terboven la först ned sine kranser og
hilste avd,t5de med oppstrakt hånd. Så fulete kranser fra b1.a. der
reichsfuehrer SS, der whermachtsbefehlshhaber in Nprwegen, sjefen
for politidepartementet, dor hnere SS und polizeifuehror Nord,
der stazdkommandanten in Oslo, sjefen for deutsch sicher heits-
polizoi und sd, sjefen for do utsche sichetheitspolizie sd i Norge,
fra sjefen for deutshe ordnungspolizei i Norge, fra sjefen for
justisdepartementet, fra hirden, fra germanske SS Norge, fra sjefen
for A T og fra N S riksledelse. Son avslutning på höytidligheten
ble "Ja vi clsker" spilt,

NSHTs OPPWXER.

18,30 (20) NW har hatt en santale ned landsleder
Erling Tråholt i NSH og spor han om hvilke oppgaver organisasjon
smrlig arbeider ned for tiden.

Når vi scr tilbako på 1944 må vi si at vi
da stod overfor kanhende större oppgaver enn nogensinde og at
kravome til vår organisasjon dorfoi• var stor. Men det er en glede
å kunne si at oppcavone ble tilfredsstfilende löst til Qagn for
hele det norske folk og for hver enkelt. USH har da ogsa fått ros
oc takk fra mango hold for arbeidet i året som gikk. Kan hende var
vårt arbeid i sanband ned hjelpen til do evakuerte fra Nord- Norge
det störste ifjord, uttalor landsledoren videre. Alle våre lag og
tillitsmenn var ned her ogogjorde sitt. Ellers ser vi det san var
plikt å hjeåpe landsmenn nar de har behov for det, Mange tusen
fanilier ble således hjulpot i 1944, og vi har daglig en mengde
saker å ta vare på. NSH er beredt til å hjelpe når on katastrofo
inntreffer og sanarbeider intint med sentra1myndighetene og
fylkesadministrasjonen boligsakon ligger osssterkt på hjertet,
og foruten at vi prver så langt råd er a gi en håndstrekning i
denne materialmangelens tid, arbeider vi pa lang sikt. I flere
fylker har en således på initiativ herfra tatt opp et grunnleggende
og omfattende arbeid med kartlegging av de sosiale forhold. Denne
kartlegging skal bli landsonfattendo og vmre grunnlag for stor-
stilte planer i frantidens sosialarbeid. Det er vår oppgave å
hjelpo de dårligst stiltc konuner og gjöre de gode livsvilkårene
felles for helc 1andet.

Hvordan er interessen for NSHTs arbeid?
NSH kan cledo seg over at interessen oe forståelsen for dets

arbeid stadig uker. Det kan slåes fast at hjelpen utfra vokstc
betraktelig i 1944, og det cr vårt håp at interesson varer
stadie flerc kommor med, sluttet landsleder Tråholt.
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HANDELSTIDNINGEN ER ENIG MED SÆTHER -'MEN MRD VISSE R:=L;),..

s.R. 22.3e5 (norsk) Handeistidningen i Gdteborg gjengir
noen,minneord av stabssjef Orvar Sæther,om politigeneral Marthin-
sen. Sæther sier bl.a.:HEn gang vil det norske folk forstå de
menn som i denne Norges skjebnessvangre time ofret sino liv. Da
skal folket reise dem et minnesmerke i sine hjerter og forddmme
de menn og de krefter som i dag dreper Norges beste menn og legger
landet öde.11

Handelstidningentilfdyer for egen reg-
ning: liDer har Sæther rett - men Karl Marthinsens navn kommer ikke
til å stå innrisset på minnesmerket„u

ARRESTASNE3, HEL-'2

S .R .22 . (r,or sk) Lektor ViljL Riksheim. T:coms er
arrestet :Por åcha hektet å utlevcro til politi. en listo oger
m=1:1ge eleve.e ved eyens hdyere skole. Også beetyreren ved
Nordlysobservatoriet i Tromsö er arrestert.

En rekke personer er arrestert på Tyn-
set i Osterdalen,blandt dem urmaker Wange.e, doktor Bernthsen,
'12ne Sten, Magne Waraldsen (eller Taraldste-_-?)1_to brddre Hauge-
rud og to w-bdre Oversjd. Samtlie er sendt ti: 1:0eLs,:nger

I Hamar og omegn det i'den siste
tiden•tatt cirka 30 gisler. I MoelV er le ::btelegafist, .
Sandstadarrestert. .

Over 5.000 £r.ge sitter•nåpå
höst var tallet 4.300, men det er steget etter massearrest

sjonene ettor jul og på det nyo aret.

Svenskoavisor melder i dag at groseerer
Henry Johansen, som er gift med sangerinnen Kirsten F1.L7stad,
er =estert av ukjent årsak. Han har rt medl(-,J3?=ev Yasjonal
Samling.

RUSSISKEKRIGSF,NR-P2 IöR E: SVERIG2.

„S..R..22.15(norsk) Syv russiskekrigsfanger, som arbeidet
"D.5Vestlandet, klarte nylig å römme. Etter en strbasis

vandring pa flere hundre kiloMeter, er de nå kommet til \.rerige.

GLAV EIrE DdD ETTER VADESKUDD.

S.R. 22,15 (norsk) NS-mannen, sjefredaktdp 0Jav
Bondepartiets tidligerc hovedorgan Nasjonen i Oslo, er ddd på
Bærum sykehus i natt. Dödsårsaken oppgis offisiel.t som vhdeskudd

Eide var presse- og propagandaleder
Hirden. Han var en meget aktiv quislingmann som bl.a har
tjenest?gjort som frontkjmeper og krtgskorrespondent. Han ble
na. 30 ex.
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HJEMMEFRONTEN SKAFFER SEG MAT PÅ ARBEIDST3NESTENS BEKOSTNING.
-

S.R. 12.30 , Nogen grupper revolver menvt bemektiget
seg store mengder 1evnedsmid1er fra to av Arbeidstjenestens
depoter, det ene i Skippergaten 22 og det andre i,Tollbugaten 7
i Oslo, mandag farmiddag.

På det.2örstnevnte stedet innfant det
seg om formiddagen tre bevepnede menn på kontoret og tvang ber-
sonalet, samt noen Arbeidstjenestefunksjonærer', tilsammen om-
trent tyve personer, til å forholde seg rolig. Samtidig trengte
femten arbeidsklædde revolvermenn inn i lagret og begynte å
laste matvarer på en lastebil som sto utenfor på gaten. Arbeidet
pågikk en hel time og alt ettersom det ankom nye funksjonærer
tilhörende Arbeidstjenesten, ble de tatt vare på av dem som
passet på kontorpersonalet. Da latebile» sku,Js
kjöre bort,kom en av Arbeidstjew...2ten 1,-)stebiler krene meci
et stort parti silketbyer, også dette beslagla revolvermennene og
kjörte deretter sin veg. Foruten tdyene tok de med seg 1300 kg.
sukker, 170 kg. smör og atskillige osker kjöttkonserver.

Samtidig utförtes kupp nr. to i Toll-
bodgaten og her kcm man over 1700 kg. saltet fårekjöbt. I
begge tilfeller utförtes kuppene av unge menn som opptrådte
meget roligog koldblodig.

S.R. 22.15 tnorsk) Det djorve kuppet i Oslo mandag for-
middager et fölelig slag mot den nazistiske ,arbeidstjenestens
varedepoter. Et par grupper revolvermenn var i virksomhet omtrent
samtidig, den ene p. Arbeidstjenestens hovedmaga,dn for matvarer
i Skippergaten 22, den andre i Tollbodgater 7 - begge depoter
ligger i Osles sentrum i umtddelbar nærhet av hverandre.

GODSEIER HANEBORG,'VAR ANGrVER.

S.R. 22.15 (nbrsk) - BrUkseier Einw: Haneborg, som ble skutt
sitt hjem tirsdag morgen, var en kjent '1\S og hirdmann og har

truet norske flyktninger med skytevåpen og har angitt norske
flyktninger til tyskerne.

HEIMURONTENS KAMP.

S.R. 22.15 (norsk) På bakgrunn av siste ukes begivenheter
i Oslo har et nytt politisk mord som ble beg4tt, på Stortings-
plassen ved 09.30-tiden mandag vakt stor oppme ksomhet. En ung
mann ble skutt. Det er ikke opplyst hvem han er, men det ahtydes
at han muligens er politimann. Quislings politidepartement opp-
fordrer mulige vitner til å melde seg under trussel om at det
sinnelagbefolkningen i dette tilfolle viser, kan innvirke på
de forhold reg1er myndighetene sunere kommer til å treffeotter
sabotå.sje og mord.

Quislings politi er gått til en ttopp-
renskningn i ströket omkring den villaen den drepte politisjefen
Marthinsen i sin tid rekvirerte i,Vesbre Aker ted Oslo. Beboerne
av cirka 40 villaer har fått flyttordre.
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OKONOMISKE ULDINGER,

,4ks'ekurser fra Oslo Wrs 14. februar 1945.




4 1/2 % Stat 1937 S 104-1/4 K 103 7/8
4 % Stat 1935, 1,• K 103




3 1/2Stat 1941, 1. K 104 1/2




3 1/2 % Stat 1938, 1. K 103




4 % Hypotekbank 1938 . S 106 1/4 K 105 7/8 Oms 105
3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 105 3/4.




Creditbanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
ElektIokjemisk

S 140 IC 135
S 835K 825
S 20 3/4 K 20
139 K 138

K 140
Hafslund K.725
Orkla S 290 K 282 1/2
Saugbruksforeningen S 2000 K 1950
Union S 5,50 K 5,30




S 162 1/2 K 155
Borgestad S 230 S 222 1/2
Bruusgård Kiösterud S 265 K260
Amerikalinjen K 230
Bergenske S 160 K 159
Nordenfjeldske S 180 K 172 1/2
.:_varan S 275 K: 257 1/2-
Ocean K 280
Kosmos 2, S 285 K 280
Odd S.250
Rosshavet K 387 1/2

Va1utakurser uforandret.

OSLO.

10,30 (1) Beretning ua ribrges Banks virksomhet
1944 fårelå til behandling i representantskapets möto den 12.
februar 1945. Utbyttet til aksjonærene fastsattes til 6 %.

Stoekholm. Svenska Riksbankens diskonto ble torsdag
besluttet senket fra 3 til 2 1/2 %, samt senke de övrige rente-
satser med likeledes 1/2 %.

forbindelse med senkningen av Svenska
Riksbankens diskontosats har også de svenske privatbanker be-
sluttet å nedsette samtlige renter med 1/2 %. Dette betyr at
spareinnskuddene framtidig blir forrentet med 2 %. Folio-konti
blir heretter ikke forrentet. StoeLholms- Tidningen påpeker at det
er förste gang i 7e."ices histor:ie at folioinnskudd blir uten
renter,
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OKONOMIS=KEIDINCW.

10,30 ( 3 ) Sverigos utenrikshandel i 1944 var mindre
enn o noen tidligere kriksår, hoter det i en overskrift i Svensk
Utenrikshandel. Importverdien var dobbelt så stor som eksport-
verdien - noe som aldri har hendt tidligere. .

Eksporteni 1944 var bare 6,3 milliboner
tonn, altså knapt mere enn halvparten av de 12,4 millioner som
ble eksportert i 1943. I 1939 var eksporten sammenlagt 22 millione:.
tonn.

Den stbrste nedgangen rammet uten sammen.
likning den varegruppe som innholder den svenske malmen og som
ble redusert kraftig fra 530 millioner kroner i 1943 til 300
millioner i 1944.

Importen utgjorde i fjor bare 5,3 million,
tonn mot 7 millioner i 1943 og over 15 millioner i 1939.

+

FISKERI=DINGER.
•

0. R. 13,15 2!5orslldiisket:De dårlige driftsforhold har
inddret så godtsom alt fiskc sZ5r for Stadt. På Espewer feltet
meldes det om en drivgarnsfangst på 100 hl. I:ord for Stadt har
fisket derimot •=t bra både for drivgarn og flytegarn. Fra
Ilesund feltet er innkommet en rekke drivere med fangster fra 50
til 500 hl, storparten fra 200 til 300 hl. pr. båt. Fra Lxinbrhavet
er der til sör Sunnmöre kommet inn en rekke drivere med fangster
fra 14 til 1500 hl. gjennomsnitlig 170 hl. pr båt. Der opplyses at
fangstene på 1500 hl. var to netters fangst.

Om fisket i går meldes fra feldtet i
Nordre-Bjbrnsunn om endel matorbåter med fangster fra 70 til 150
gjennomsnit 90 hl.. Desuten meldes det fra r,lesundsdistriktet at
flytegarnsbåtene i går kom inn med fangster opptil 200 hl.

Fra feltet ved Espevær kom det inn endel
drivere med fangster fra 30 til 280 gjennomsnitlig 117 hl. pr.
båt.

Det meldes i dag fra Haugesundsdistriktet
at fra feltet ved Karmby at det er tatt sild i snurevad. Desuten
meldes det fra samme felt at det er tatt sild på harp under land.

Sammengitraa. Dorlige fiskeforhold hindrer
fisket på alle felter sör for Stadt. Nord for Stadt er det jevnt
bra drivgarnsfiske, med fangster ppp til 500 hl. fra SvirWy og
Rundefeltene, I går kom motorbåter inn med gjennomsnitlig 90 hl.
fra Björnsundfeltet. På Espevaar var drivgarnsfangsteh gjennom-
snitli 117 hl. I dag meldes det at nordlandsfiskerne har fått
sild pa feltet sör om Kaiuby. På samme felt er det tatt sild på
harp under land.

Landbruksmeldinger.

0. R. 13,50 Landbruksdepartementet har den 7. desember
utferdiget en forordning om bruk, omsetning m.v. av visse arter fr
og planter til jord og hagebruk. Forordningen er innsendt i Norsk
lovtidende nr, 1, 1945. Forordningen omfatter fngende fröslag:
Eng og beitefrö da timotei og andre grassorter som klöver og andre
vekster. Rotvekster og grönnsaksfrö såsom kålrot, nepe gullrot,

seleri, erter og bönner. Salg eller amsetning pa annen måte
av de her nevnte fröslag, kan kun skje på den måte som forordningen
bestemmer. Planter av alle slag kan omsettes fritt. De som solger
planter plijter å sörge for en rimelig fordeling.

(fortsettes
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L2/E2UKS:WLDINGER. (fortsatt)

De ökede transportvans:eer de siste år
har gjort det nMvendig i stadig strre utstrekning å nytte vas-
dragene ',;11 transport 4V ved som må kjöres til de stUrre trafikk-
sentre. I den sidste tid har transeorten av ved aed jernbane og
bil blitt stadig vanskligere. or å kunne letto råvirkebehovet

mfor frametilling av generatorknott samt til brendsei til husvarme
har landbruksdepartementet funnet det nMvendig pålegge hogster
ytterligere i alle distrikter hver der er godkjente fltningS-
vassdrag. Slikt tömmer som skal flötes til våren og somaeren, må
mmre hogget og oframkjdrt innen 15. april. Og c et er kna)p tid for
skogeierne å fa drevet fram det soa er pålat. Hokstene må igang-
settes straks og kjöringen må settes igarg for å benytte den bid
som er igjen.av vinteren. De skogeiere som ikke har ti1streke1ig
arbeidsk..Laft, må straks melde fra skes:';zret i herredet
om hvor hjelp de trenger iå sa honvende seg
til arbelasfere=ingen for a få alle krav oa arbeidshje1p.

Hogsten av t3r-oer til ved kan foretas
sammen mod den vanlige tömmerhogsten. -Ivelitetskravene fcr
tömmer til ved er satt svert romslige. Kraveno til barking av tömme'r
til ved er heller ikke satt så strenge som til det vanlige f1öt-
ningstamer. Slikt tt5mmer kan leveres når tömmeret cr barket på
slik e4te at minst ha1vparten av stokkens overflate viser bar ved.

De grunnpriser som var for fjorårets leve-
ranser er fortsatt gjeldendeog er kr. 21,50 pr kubikmeter av gran.
Er. 19.00 py, kubikmotar av furu. Til de som huc7de levert minst
65 5 av br,gs.eeLleu,et fikk et driftstilsKu.dd av Te;. 1,50 pr kubik-
mete2, Dette Cirif:stilskudd er nå hvet til 00 Dr kubikmeter.

Når såkornet skal beises gjeller det at
foIskriftene fnges. Det SOLa i passelige doser er medesin kau
stör2e doser vare glft. J'egvil 1 denne forbindelse ajnne såvel
de SOm beiser hjemme på garden som andre institusjoner som tar
mot korn til beising i större partier em ikke å beise kornet for
sterkt, da dette bevirker å få nedsatt spireevnen. Statens frö-
kontroll i Trondheim fikk således inn en kornpriive som var så
sterkt beiseJ at fargen var rbdbrun. Spirnevnen var bare 8 acn
etter at kornet var vasket, steg spirevnen til 95 Dette e]:sempel
viser tydelig at der kan mzere tilfeller at korget beises for steIkt.
De som ser etter detto må derfor se at de bruker do riktige aensder.

OSLO,

18.00.9) 1 går ettermiddag fikk pOltiet beskjed. .
om at en kvinne i en gård i Wrumsgata lå syk, antakeltg etter -
å ha drukket metanol. Hun ble dtraks brkat til Ullovål sykehus.
Samtidig ble også mannen innlagt. ,Kvinnen dede strakS etter,
m2n det ser ut soM QM mannen skal klare-,',e,., U--;o_in.ole '
e.n•j.;11., Jej5pt av en ')Icj,7-rit.mat:.i E.. 1,:.t., :21..Lr .tcnsten-.
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EN BISKOP FORLANGER MER AKTIV INNSATS FRA SVERIGES SIDE.

S.R. •2.15 (norsk) En av den svenske kirkons fremste menn,
biskop Å'ulen,:skriver i en artikkel i Eskilstuna Kuriren, gjen-
gitt i Dagens Nyheter og Stockholm Tidningen i dqg at den despe-
rasjon som grl.por om seg i nazistiskekretser,

fvfior faren enda morutsizter,t11 at bv icare .giennoffi aD iiomats e onversannorkan forma de sansef
averhengende Nore. bos fra a plik sti„llingeger na.kn dot ingen

rennd og myrae. 1l ære vera er
arbeidet med et svensk frivilligkorps, skriver biskopen, men i den
nåværende situasjon finnes bare ott hjelpemiddel: å plasere en
tilstrekkelig del av den hdyt kvalifiserte svenske hær ved til-
fartsvegone til Norge, i Værmland, Hjemtland og Nord Sverige.
Man kan vente at allerede den blotte tilstedeværelse av svenske
armeforlegninger ved dstgrensen, kan komme til å dve en gunstig
virkning på desperasjbnens menn. Man kan ogaå vente at morder-
ligaen i Oslo vil betenke seg på å fortsette sitt skitne hånd-
verk.

Biskop Aulens artikkel slutter slik:
"Sverige ville herigjonnom i handling ha vist at det ikke ube-
kymret og passivt, til sin ccon skam, kan sitte og se på hvor-
dan et nærbeslektet folk går sin undergang imdte, gjennom sanse-
ldse dårer hensynslUse framferd.

DANSK POLITISJEF LOSLATT.

S.R. 22.00 Don danske rikspolitisjefen som har
sittet arrestert siden det danske politi ble likvidert den 19.
september i fjor, cr nå blitt Idslatt, moldes til danske kretser
i Stockholm.

DANSKENEGÅR IKKE MED,VÅPEN-PÅ SEG.

S.R..22.00 Tyskerne i Danmark har i den siste tid
utdvd en livlig aktivitet nar det gjolder gaterazziaer. Det er
som regel våpen man er på jakt etter, men så vidt man vet har
resultatene vært svært dårlige. Det er bare blitt foretatt et
par anholdelser, men dertil kommer de mange personer som er
blitt såret eller drept av SIFO-mennene. Angiverne er ytterst
aktive under disse razziaene og blandt disse finnes nå flere
forbrytere som tyskerne har sloppet ut av de danske fengslene..

INNSKRENKNINGER I SKIPSFARTEN I DANSKE FARVANN.

DIR. 12.30 Fra offisiell tysk side er det utstedt
en forordning om innskrenkning av småskipsfart og fiskefartdyer
til bestemte danske havner. Denne forordning bestemmer at
småskip og fiskefartdyer må på dyene Sjælland, Mden, Falster,
Lolland,'Fyn, Torsinge, Langeland Ærö og Samsd bare anlöpe
bestemte havner. Anlöp,av andre havne enn de nærmere bestemte
er forbudt med mindre det dreier seg om tilfeller av havsndd.
Enhver der overtrer forbudet vil bli straffet med fangsel og
bUter, eller en av delene.
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ADGANG TIL SJOGÅENDE SKIP i DANSKE HAVNER FORBYS.
tat air

D.R. 12.30 Om*adgangen til sjUgående skip i danske
havner er det fra offisiell side blitt bestemt t adgång er for-
budt for personer som ikke hörer til de sjdgående skip. Ved
sIike porsoner forståes persondr som ikke er rederen, hans befull-
mektigedoeller  hatis agenter.  Unntatt fra forbudeter persyneti
som går ombord for utföre et offisielt verv, f. eks. som
loser, politi- eller tollfunksjonærer, som representanter for
sjömennsorganisasjonerog klassifikasjonsselsk- er, som går om-
bord med skipsledelsens samtykke for a utföre et  arbeide, f.  eks
ladning, losning, reparasjons og istandsettelsesarleider, eller
som går ombord med tillatelse fra de kompetente militwre in-
stanser eller politiinstanser som f3rer tilsynet i havnen.
Passasjeror skal Uyeblikkelig forlate skipot vod ankoust til
bestemmelsesstedet. Enhver der ovortreder fo-:ekriftene vil
bli streflet mod fengsel o6 bUte elIer en av uelene.

MORDANSLAG OG SABOTAS.W I DA1.!MARK.
WIP .1"

D R. 12.30  To menn ringte tirsdag kveld på dUren
hos en,mann ved,navn Larsen og avfyrte noen skudd mot hem da han
lukket opp. LarSen ble ramt i hodet.

Tirsdag kved eksploderte noen brann-
bon'Aier eb trkkeri i Kongevej i.l i KJbenhavn. Brennvesenet
fikk hurig slukket ilden. Det ble funnet floreueksplodarte
bonber.

FTNSKE REPR:SENTANTEli. TTIL FAGFORENINGSKONFKO.ANSEN I LONDON.

•

S.R. 12.30. Arbeidsutvalget i de fagfor-
eningers sentralforbund besluttet i går a FinDlrInd vcAlLondon-
konferansenskal representeres av den stadfortrædenda ordfror
i Sentralforbundet og direktUr Karvonan, soi onsdag rdorgan
avreiste med fly til Stockholm for 2orfra fLirtsetti til I:ondon-

13...)DSULYKKE I STAVANGER.

2030  (2)  Onsdag formiddag "ncjton dj5dsifkke
i 3-bavanger.En tre år gammel gutt, Alf TifLe, ekte i Nordmanns-
gaten bak en lastebil. Da bilen skullo rygga; kom ALL under
bakhjulat. Han ble sendt til sykohus YfendU2ch: kort etter.

ETTERLYSNING.

20.30 126) Frelsesarmeens ettersUkelseskontor
sUker etter Henrikke Jensen Löken, som er evakuert fra Storslott
Nordreise:. Hun er 86 år gammel oS hennes ;;lok-,hninger er angste-
ligo for henne.
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IIPOLITIDEPARTEMENTETII LEGGER FRAM MERE BEVISMATERIELL FOR SIN TRAVELHET._

22.00 IfPolitidepartementetn meddeler:

I tillegg til gårsdagens framstilling
av hvorledes terroristbandens forbryteTsk og hensynslUst tar
seg til rette, tyvslakter og plyndrer med våpen i hånd på befolk-
ningons bekostning, skal man her komme inn p; on annen side av
deres virksomhet, belyst ved faktiske anfUrsler.

Bandene.kan nemlig ikke bare skafCe
seg sino forsyninger gjennom plyndtinger, det ville i det lange
1Up være for risikabelt. De må også skaffe levnetsmidler, driv-
stoff osv. tilvege ved alminnelig, regulært kjUp. Derfor
begår de innbrudd i forsyningsnemndene og stjeler rasjonerings-
merker og overfaller banker og kasser for j. sikre seg de kon-
tanter deres oppdragsgivere i London og Moskva ikke lenger
kan skaffe dem, trese, i gullet og flten de tok med seg.

Den 16. juni 1943 ble en pengetransport
mellom LillestrUm og StrUmmen stenset av bevæpnede banditter som

lanet 50.000 kroner. Den 10. august overfalt banditter Nedre
Eikers Sparebank, og da den tapro kasserer Holm satte seg til mot-
verge, ble han slutt ned. Don 29. august trengte bevæpnede
banditter inn i Oslo Sporvegers kasse og rante 120.000 kroner.
Den samme historien gjentok sog i Holla Sparebank, hvor 181.000
kroner ble ranet den 9å september. Den 7. oktober ble et bud
skutt ned og frarUvet 700 kroner ved 0stmarksetra. I samme måned
ranet flen bande fra skaueno 59.000 kroner fra kemnerkontoret i
TUnsberg, don 3. november ble et bud fra Norsk Elektrisk Brown
Bovery ute ved SkUyen stanset v to menn som truet med våpen og

-forsvant i bil med budcts 45.000 kroner og den 24. november
opptrådte en 16 års skolegutt i en bank ute i Sandvika og for-
sUkte å plyndro den Ved anholdelsen var gutten i besittelse av
en skarpladd pistol. Den 8. desember trengte tre maskerte bandit-
ter inn i Nittedal Sparebank og ranet 35.000 kroner. Den 17.
desember ble Holmenkollbanens billettkontor plyndret for 50.000
kroner. Ved besettelsen av tilholdsstedet for en illegal organi-
sasjon i Egorsund ble 100.000 kroner beslaglagt og da Furubottens
illegale kommunistiske hovedkvarter ble stormet av politiet i
august i ftor, kom 120.000 kroner av Modum Sparebnaks kasse
tilrette. En mengde matvarer ble ogs4 funnet. Vod opprulLingen
av en kommunistisk organisasjen på LUrenskog den 5. august ble
et lager på 1500 kilo mol, 100-kilo margarin og store mengder
hermetikk funnet. (resten uleselig.)

BRANN I TR0NDELAG.

24.00 (51) Fra Trondheim meldes at gården SnUan
imStUren i TrUndelag onsdag kveld ble her-jet av brann. Ilden
oppsto p4 låven og bredte seg med rivende fart. Uthuset brente
ned i 1Upet av kort ttid, men heldigvis lyktes det å redde hus-
dyrene,...båtte kuer og to hester. Ildon forplantet seg til
hovedbyghgen, men hjelpemannskapene klarte å slokke fUr stUrre
skade var gjort. Ved 23.00-tiden onsdag kveld var brannen
slokket. Det var,inpn monnesker på låven i hele dag og årsaken

, er derfor to,mw1ig gatefull.
4,
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SKIEN.

12,30 (10) Lærer 0. T. Sporast53r1 i Gjerpen er til-
delt klostermedaljen for sine store fortjenester inen

. (Det Yorske Totalavholdsselskap). Medaljer
er tidligere bare utdelt en gang i Telemark

aXIM\T ,

12,30 (11) Wskenene eTohan og TjodvorBolkesjö har
et skriv til Bransherad Herredsting meddelt at de vil gi 5000

kroner til Branshernd pleieheim. Det samme belöp vil de gi til
arbeidet med reisning av Bolkesjö kapell. He=edstångetvedtok å ta
imot gaven med takk. ( l. 13,30. e2ii.i.ng nrn 11•rekkes ellbake.)

BERGEN.

10,30 (4) Under seriemineringen ute ved Skoltegrunns.
kaien hente tirsdag middag et uhell som lett kundo ha kostet nennøs-
keliv. Man var klnr til minering da et skudd gikz av fortidlig,
og de övrige skudd kom i tur og orden. En arbeider i 22 arsalderen
ble slått overende av steinspranget og ble liggendebovistlös
nærheten mens skuddene gikk av, Han ble straks etter brakt til
legevakten og derfra til Hagkeland sykohus, Han haddo fått stygge
skader i hodet og den ene armen, men det er ikke fare for hans

INITBRUDDSTYVERI.

13,00 (13) Det frekke innbruddstyveri i vinmono-
polet i Hamar, da det ble stjålet 300 flasker bronncvin, 1400
kroner i kontanter og 1000 fleskemerker, er allorede oppllart og
tyvene sati under lås og lukke.

S5ndag kveld fikk lensmannen i Stange
beskjed am at et strre fyllelag i en hytte ved Espa. Hele selsak-
pet ble arrestert og brakt til Hamar. .L11e neltet, hardnakket, men
etter et lengru forhdr måtte de omsidor tilstå. Ved 3tange- brua
utenfor Hamar-fantpolitiet det stjålno Iager unntett solskapet
hadde tatt med seg for å feire begivenheten. Tyvorie er gamle kjenn-
inger av politiet.

KANINUTSTILL=.

14,30 (16) Den største ken.inutstilling som hIttil
er holdt i Gjövik, ble avsluttet ieår. I en pokalonkuranse mealam
Lillehamar, Hamar og Gjövik seiret if,rstnevnte by i klassen Hvit-
land, mens Gjøvik gikk av med seiren i 31å Bever. Prisdommer Helmer
Hansen karakteriserte utstillingen som on av de bedsto han hadde
sett og roste opdretterne for de mange enestående resultater som
var oppnådd,

erAVIK.

14,30 (15) I de sencre dager ur det sett ilere spor
etter Gaupe og J'erv i Vang i Valdros, moldes til Vesto21and.
Alt tyder på at jorven i stort antall trekker nedover til by(pa
fra Gjende - traktene. En frykter ikke så meget for reinen pa
denne årstid, men under kalvingen til vårenkan det bli utrettet
st5rre blodbad hvis en ikke får e;e&'; udyrene. Det er imidlortid
skaffet våben til to dyktigo jeger- forhåpentlig gjör det av
med de fleste.

L
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Rejeringens Informasjonskontor.
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Th.R.

Meldinger tbrsdag 15/2-1945.

Til fortrolig orientering,ikko til offentliggrelse.•.
N.B.Det vesentligste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder,
Tegnforklaring: OR-Oslo Radio.T0å1o..Dat tyskkontro:116rt9,,NT,i,B.
DR-Dansk Radio, SR-Svensk Radio. FR-Finsk Radio.

01 a B'oner h lder tale.
- Oslo.22,3 24 Oslo og Akershus fylkesorganisasjon hadde

idag innbudt fagledere og tillitskvinner til möte i Nye Rosenborg
kino.Riksle,der frCi Olga Bjoner var dagens taler, "Krigen går nå inn

sin siste fase",uttalte fru Bjoner og det er innlys&nde at denne
siste kraftanstrengelse må bli hård.To livsanskuelser,to verdensan-
Sktuelser står nå mot hverandre. Denne kampen stiller de störste krav
til oss alle. Vi kan'ikke la være å kjempe enten vi står på den ene
eller den annen side den ene eller'den annen leir. Det er bare don
forskjellen at vi i Nasjonal Samling Ivi som kjemper for det nye,vi
kjempe ennå hårdere dnn do andre. Denne kampen er ikke bare mennenes
krig. Kravene til kvinnen er nesten ennå större.Se bare på de tyske
kvinner går inn for kampen mot bolsjevismen.For oss gjeldet dot
samme som for de tyske kvinner og det gjelder ikke bare for ossImen
for alle norske kvinner.Bolsjovismon kan ikke bestå i et land som har
en höy kultur og'det har vi her i Norge. Hvis kampen skulle slutte mec
et tysk nederlag,noe 1j. forövrig ikke tror,da er Norges saga ute.
Jeg står her i dag for a mane de norske kvinner til kamp for sitt lr
For ett års tid siden anmodet föreren meg om å starte kvinnenes hjelt
organisasjon KHK som et organ til innsats for Norges nasjonale kamp .
KEK er ikke noen politisk organisasjon.En stor prosent av dem som
hitzil har meldt see er ikke modlennur av N.S. Deopolitiske oppgave
tar NSK seg av. Likeledes de praktiåke oppgaver pa lang sikt Men vi'l
også en hel del krisebetonto oppgaver,.som krever byeblikkei4g lösning,
og her er det KHK tar fatt. Den bppgave som nå forestår er a danne gru;
per som får spesielle oppgaver,b1.a. å samarbeide mcd teknisk nödhje]
Fö rst ogoframst vil slike gruppor bli dannet,der hvor det er nödven-



dig og sa vil otterhvert hele landet komme etter. Vi nå sanarboide
et nöytralt grunnlag til beste for vårt land og folk.La deg selv inn-
rullere og fors5k å vervo andre.

Dödsfall; 

Osloi-22,30. (25) Redaktbr i Natj.onen Olav Eide jnr. er avgåtl

ved döden på Bærum sykehus 31 år gammol,
Redaktör Eido jnr. var tross sine unge år en:

kjent mann i norsk press6lsom sönn av en av våre mest kjente redakt6r(
sa å si oppvokset i avis,var det naturlig at han allerede tidlig lom
aktivt inn i journalistikken. Etter en kortere 1=etid i utenbys-pre
sen kom han allerede i 1934- 21 år gammel til Natj.onen som stortings-
reforent,og denne stilling innehaddo han til hösten 1940,da han meld
seg frivillig til frontinnsats. For sin innsats her ble han dekorert 1
jernkorset av annen klasse, 1944 deltok han som förste og hittil enosi
nordmann- som flyver over invasjonsonrådet på vestfronten. Herunder b:
hans fly skutt ned og redaktr Eide var en av dem som reddet seg vo(
å springe ut i fdllskjerm. I april 1944 ble han ansatt som sjefredakt
i sin gamle avis,hvor han nedla et arbeid som skaffet ham den störste
anerkjennelse både blandt lesekretser og hos alle som har med prosser
å gjöre. Persenlig var han et hjertegodt menneske som etterlater
srg bare venner".

Politidepartementet innrbramer sabotasjens effektivitet.
Z5Slo. 23,00 25 Politidepartementet meddeler:"Det er ingen

hemmelighet at transportspörsmålet er blitt meget vanskelig. Trass i
det gode fisket er det vanskelig å få fisken fram til fordeling og
fordelingen trenges lastebiler og knott. Hva gjör våre patrioter i des
situasjon ? Den 13 september 1944 ble Fritzös Verks knottfabrikk öde-
lagt av sabotZ:irer. I sanme måned ble Hasås knottfabrikk ved Sandefjo]
sprengt. 1 oktober gikk Snaprud khott på Kongsberg i luften.Sam_e dag
Sellevangs knottfabrikk i Drammen, 7 oktober Helles fabrikk i Mjnda]
en,21 oktober Börsa knottfabrikk ve r?endheim og 22 oktober Sagdal

• knott véd Str&mmen. 4 november sto Ene.oris knottfabrikk ved Lillest]
for tur,6 noVember ble 2 verdifulle last3eiler ödelagt ved sabetasje.

Fortsatt.
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FelitIdepartenentet --:-Fortsatt.
;4brc3avegen 029 november ble Hillevåg knottfabrikk ved 3tavanger

sprengt,den 6 desember ble det sattf fyr på 3 knottlagre i Bergen.
Når Deres kjöpnann svarcr t-Jc han desverre

ikke har fått fisk så sond en vennlig tanke til vtre sabotörer. Dis
dnsleg er ene og alene rettet mot norske intereseer. Wehrmachts krigs
viktige behov vil jo selvsagt måtte dekkes. Det er vi nordmenn sam
sitter igjen med ninus. Når myndighetene mod hård hånd må rydde opp

dette uveseny-4 av dem som særdonstolen dömte til Mden hadde aktiv
deltatt i ödeleggelsen av knottfabrikker. En av dem hadde forsökt på
det- så er det en bitter nödvendighot for å avverge kaos og hunger4
nöd for vårt folk. Men mange av anslagene ville kuftne vært hindret
hvis folk i tide hadde gitt statspolitiet et vinklsom alltid vil b1J,
behandlet med streng diskresjon og en skattefri belønning på inntil
kr,100,000 vil bli utbetalt,somför meddelt, Tilslutt kan tilföyes at
en rekke av forbryterne befinner seg i politiets varetekt, n

NY fylkesförer til Finnmark fylke. 


Oslo, 23,po, ( 26) ' "i3aL ny,fylkesförer for'Finnmark fylkesorgani-
sasjon har N.S. förer beordret KF. Poder BerglHammerfest.

Fylkesförer Berg er fddt i Hammerfest 10/1p190
Etter endt skolegang kom han som ganske ung nann inn 1 statens
havnevesen,hvor han i 1941 kunne feire 20 ars jubileumpog hvor han
arbeidet som regnskapsfbrer. W.Berg har vært en meget benyttet manr

i. det konmunale liv på sitt heimsted. Han var medlem av HaneJerfest
bystyre fra 1930 og av formannskapet'fra 1936, I 1941 ble han ord-
förer i Hamnerfest, I partiet hsr KF.Berg tidligere innehatt en rekke
tilUebsTerv,b*I.Aa, som organisasjonsleder og personalleder. Fra
hae k,an vært keetstörer for Vest-F5nnmaek

Norg!§_Frihet, I sendingen k1,18 og 20,30 redegjorde Yorgus
fnr en vellykket sabotasjehandling i Kjnenhavn,med on deltal;

jert skildring av forberedelsene til sabotasjehandlingen og dennos
gjennonförelse,Selve handlingen var tidligere nevnt i rapeortenE
feee.ige uke. Norges Frihet slutter med å oppeordre de norake pa-

trioter om å fölge de danskeseksempel ,med nöyaktig p1anleging og
förelee av 11e sabotasjehandlinger.

Norges  Frihet oppford,er

18,00. "Den tyske hærledelse forsöker nå å trekke
tropper fra andre krigsskueplasser for å kaste den inn i striden nol

de frenstorn.ende sovjettopper på '6stfronten, Nei,de tropper so
er kowet tjl Norge fra Nord-Finnland da russerne drev dem'derfra,
Dee er eeille 12, fientligedivisjoner i vårt land hvcrav --??- od
Narvlk.Det fEktu,e at tyskerne har så store troppestyrker sa langt*
nord tyder'ikke på at han akter å gi opp Nore uten sverdslag.K ei s,.
tvert imot okkupasjonsmakten vil nok holde vart land så lenge som

mulig, Han kan bune drives ut fra det ved enshård kampEn annen'ting
ar det at tyskerne framdelez fortsetter med å evakueretropier,at en
kontingent som kom til vårt lanfl fra Finnland er sondt til fronten.
Mun at dette skulle tyde på planer om en frivillig evakue-ring av

Norge . leesaken er sovjettropenes sterke framgang som tyskerne nå ft
söker å-denele opp imot ved a skaffeforsterkninger frå andro steder,
hvor ikko kanpen brenner i den Fad som på östfronten,

Dot star nå til oss hvorvidt det skal
Det står nå til oss å bevise at tyskerne har gorregnet seg pa

dette område. Fra landets franste menn har vi fått oppfordring til
å sotte alle krefter innfor å forhindre den tyske evakueringav trop-
per hor fra vårt land. De ber oss om å gjöre vart beste for a gjen-
eonföre denne parole.Utryddelseskapej. mot tyskerne,mot deres transpn-
til landsog til sjbss ma forsterkes,"
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Danske fiskere hilser sine kolle er .

D.R012,30. Kjöbenhavn: Radioavisen er blitt anmodet or
å utsende fölgende hilsen :

Fredrikshavnske fiskere som idag har sin
generalforsamling sender sin hjerteligste hilsen til vare kolleger
pa havet og i fremmede havner.

Storsildfisket.ebber ut vår ildfisket be nner den 16 februar,

13,15. Bergen: Etter de meldinger som forcligger hit
til idag er storsildfisket avtagende.

Fra Oygaren ved Bergen er det kommet inn er
del drivere med fangster fra 20 til 80 hl.Det meldes også at driv-
ere på Mörekysten har hatt dårlig utbytte det siste dögn, Fra Espe-
værfeltet meldes at endel drivere er kommet inn med mindre fangstel
Fra Haugesundsdistriktet meldes det at det er satt noen mindre
landnotsteng på feltet ved Utsira, Ellers meldes det om avragende
sildefiske fra de fleste distrikter.

Noregs Sildesalslag meddeler :
Da storsildsesongen uttöper idag må samtli&E

lagets kontorer holde åpent til kl.18 ikveld og notere nod tid for
hver anmeldt fangstlbåde drivgarn og landnot.

Torskefiskeriene.
Bergen: I Troms er hittil oppfisket mindre

torsk enn ved samme tid ifjor,På linefAngster på feltet har man
meldt om fra 30 til 100 fisk pr.sett.F a Vesterålen meldes om bra
torskefiske ved Andöya,Det ble tatt gaPnfangster på 800 st.fisk.
I Bb i Vesterålen ble det tatt på garn fra 1100 til 2000 st.fisk.
Og på line opp til 300 st.fisk pr,sett,

Tyverisak fra Ber en,

Oslo:NTB021,30.(33) Ved juletider brt tre karer seg inn i
en2elsvareforretning.i Bergen og stjal en mengde skinn.De stjålne
varer har de omsatt pa svartebörsen.Karene har nå stått ftber byretten
Hovedmannen ble dömt til 4 4i.rs fengsel.Tiltalte nr, 2 fikk 3 ar'
pg 3 mAneders fengsel mens tiltalte nr, 3 som var tiltalt for heleri
ble frifunnet.

En mislykket far efoto raferin s-konkurranse.

Oslo NTB.21,30. (23) Bergen: For en tid siden ble det utskrevet
en lc,ndåkonkurranse i fargefotografering.Den i Bergen nedsatte jury
har nå hatt de forskjellige arbeider til bedömmelse og reåultatetL
.konkurransen foreligger. Det var ialt innsendt 60 arbeider,men det
viste seg desverre at en vesentlig del av bildene ikke holdt mål
Ag dtsdenvgruAnimåttadte&xsburgQn3ftlklegblibeak901311fletkollubtenbvUl
vedtok å ikke dele ut noen sdlvmedalje,men det ble utdelt 2 bronser.
medaljer og 5 diplomer.Medaljene ble tildelt Reidar Nördby,Hamar for
hans arbeid "Snöstorm..på Galhöpiggen og Jan VikborglOslo for "Slåt
onn". Vikborg fikk ogsa diplom for sitt bilde'"Slakteplassen". De -
andre diplomene ble vunnet av Nils A.Jakobseft,Oslo. Kristian Bull,
Oslo,Walter Rieber,Bergen og ingeniör Tegner,Bergen.

1.C.eddelelse fra N.T.B.
Oslo: Tjuende,en og tjuende og to og tju-

ende sending utgår på grunn av en teknisk feil.
Redaktbrskifte. Oslo: Redaktr Bjft.n Wentzel som har 'vært

midlertidig redaktör av Hedemarkingen siden 1 november 1944,fratre
disse dager for å tiltre ny stilling i Aftenposten. Som redak-Wr

i Hedemarkingen er ansatt redakt3r,krLhurLodding. Lodding var i fle
år redaktör for bladet Romerike på og har i de siste 4 årene
vært redaktbr av Norges Idrettsblad.
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Den Nas onale Scene Ber en

£0,30, (6) hadde prenicre på Zers Jensons hovedramatls
skuespillme Pedersdotter" i gar, Handlingen er som kjent henlagt
til Bergen i slutten alr det sekstende århundre,ForestilLingen hår få
en ypperlig framfdrelse,og bergensavisone er onstemmig i sin dom,lift-
enen ble först og framSt en triltrif for Ragnhild Michelson som.ånne
Pedersdetter. Hans Bi lle har laget en holstöpt figur av .Absalon

4br 	
Podersen Beyer,og de dvrige skuespillete har ytet sitt beste for å
gi stykket en försteklasses oppfdrelse-

Minister Fretheim om landbrukets stilling til våren,

11,30, (9). Sarpsborg: På ot mdte av Fylkesbondeförer-
ne i ilstfpld tirsdag p?). m:21sber Frethcim en intereåsånt utgreiån6
om landbrukets forsyning for våren 1945,dan kunns bl,a, opplyse
at det ligger forholdsvis gunstig an med såvarer for våren,Det er
planlagt ialt40 frörenserier på gbr og Vestlandet og fjellbygdene
og herav har staten nå gitt tilskudd til 24 renserier. Det ligger
også forholdsvis godt an når det gjelder våre fpruyninger både av
engfrb og korn,og særlig kålrotfrd sem vi nå avler mer enn det land-
et har behov for.Når det gjelder vekstor som linfrö og oljevoksber
vi henvist til innföe'sol,Ministeren pekte på at det ville b2i van-
skelig å skaffe settepubotr i år, .1)Y den grunet veee potetarealetSi
ned fre900;000'mål 7Y5,0c0 mål. Det samlede dyrkningsareal vil__
år bli 3,26r,000 mål eller mindr e ern iejor. Det ville sikkert

bli keea tilfrsel av kunstgjödsel,bedru unn foregående åv.Det hele
avhenger av em det blir mulig å skaffe tils'erekkelig med transport
midler.Det er nå det vanskelige punktr7Jen ministeren håpet at også
detta sprsmål vIlle la seg ldse, 7edesebe.emå1ot or ogsa i hdy gra
avhengig av transporten. En trenger nå emlag 50,000 favner ved on
måneden til jernbanen og et liknende kvantuT t1 industrien. Wmist-
eren framholdt at transportsituasjonen er 2(-1 at enhver kan
og må gjdre sitt ytterste for at alt kan bli best mulig.

Bondon g a kueno arsenikk istedetfor saltsvro

12,30,(11) Arendal En bonde i Aer0i her om dagen
ute for en beklagelig hendelse,Han skulle gi kuene sine litt salt-
syre for å stimulere appetitten. Imidlertid tok bonden feil flaske
og ga kuene arsenikkopplösning som nyttes til kuvesk.Han oppdaget
ikke mistaket för kuene la seg ned og ddde på båsen.Desverre var
ingen av dem assurert så mannen lider et fölelig tap

mmede fly over Skårle,

12,30. 111) Stockholm Et mindre antall frommede fly fløy
.1,går kveld vostfra inn over det sörvestlige Skånelmeddeler forsvax
staben. LuftvernartUleriet tråtto i virksonhet -og flyene fjetnet
seg i sdrlig rettning 2 fly syntes å styrte ned langt til havs.

Senere meldes fra Stockholm at man har fun,
net liket av en kanadisk flyver i sjden hvor et av flyene styrtet

Eks los onsul kke i Finnland,

F.R, 11140. - Helsinki; Ved Ytri jernbanestasjon skjedde
igår en ulykke som kostet 10 menneskeliv. Da man på stasjonen igål
holdt på med å losse sprengstoff fra en jernbanevogn eksploderte
en av de lastede vogner med den fölge at 9 personer som var beskjefe
tiget mad lossningsarbeidet ble drept på st‘~.En ti.eci mFeln13:u
i sterkt skadet tilstand kjört til sykehus hvor han senare avgikk
ved.dödene
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Meldin er. Svensk-Islandsk luftfartsavtale.

.0,00, (6) Stoekholm Det er sluttet en svensk-islandsk luftfartse
tale og det er meningen at man allerede deite år skal kunne oppta regul-

flytrafikk på Island. For å gjennomfbre dette er det imidler6id nbdv-2:
dig at det fotetas en utbygning.av visse flyplasser:og radiptjenester
for flytutene.Det svenske vegkontor har denne uke bedt om en kredit
på kr.8,6 millioner til dette formål.

44.
5.EW ,s Sentralbyrås bere nin er oVer leveomkostnin ene r.15/12-144

'gir sodresultat'at hovedindekstallet går
opp 0,2 % fra måneden fbr,fra 154 til 152 17.

Indekstallet for måtvater er Steget 0,3 %
fta 154,4 til 154,8,Gtuppen poteterlgrnsaker Inel)gryn 0.1. er steget
2,2 % og fiskevarer 0 1:2-% De andre matvaregruppene er uforandret.

Posten andre utgifter er g4tt opp 0,1 point
fra 143,5 til 143,6,De andre gruppene er uforandret.

inndeks for Oslo Börs 14 febrgarc

Bankaksjer 171,25 pluss 1;25;
0 170iIndustrhaksjer 197;67 pluss




Skipsaksjer 23015 pluss 0;307 )
Hvalaksjor 206loo minus 0,75.)

11,00. (8). Tyske luftdrömmer.

on artikkel "Europa Kabol" har Hans Glebsa-
tell tatt opp til bchandling spbrsmålet om Europas andel i Frantiden
lufttrafikk.Han prbiwor å gi et bildo av hvordan denne framtidens luf'
trafikk vil arto sog og forteller så on en samtale han har hatt ned
2 eksperter på lufttrafikkens onråde. Disse 2 hevder at ganske snart
etter krigen vil for eksempel ta et flj; fra Berlin å fly til Mun-



chen på samme solvfblgelige måte som nan iiag tar eA sporvogn eller
for2tadsbane i Berlins sentrum når nan skal reise ut til en av forst,
erne. henseende er lufttrafikken idag kon:
ut a det fbrste barnesIaddllamisk det er nå skapt grunnlaget for en
allmindelig lufttrafikk som omfatter den hele verden,Ogsa de bkohon-

iske forutsetningene for en slik utvidelse ligger gunstig an idag,fly
fabrikkene kan nenlig tilby levering av flytyper son er så billig i
drift at det vil koste mindre pr.flykilometer å reise på förste kla--

med jernbanen idag.
sin artikkel behandler Glebsatell derette-

konferansen i 0hieago. Han hevder at denne konferafisen naturligvis
kunne komme til noen virkelige resultater fordi det egentlige Europa
ikke var representert på den, Det egentlige Europa vil man ikke få d,
rette oppfatning av fbr denne krigen er slutt,Som England trodde å h'
sikret seg på havet da det hadde vunnet hetredbm.,iet pa sjben og fra
dette maktstade proklamerte havenes frihotlproklamerer De forente st
ter idag luftens frihet,

denne,forbindelse peker Glebsattel på do-
faktum at et eneste amerikansk lufttrafikk-selskap har'sbkt om konse-
sjon for en ruteplan SQM onfatter 8 linjer til Europalhvorav hver
enkelt har 7 avganger pr, dbgn,slik at en kunne konne med 56 forskji-,'
lige fly til Europa i löpet'av ei dögn. Skulle Europa delta i en s]_
m eningslbs konkurransekamp,så ville de europeiske luftfart-selskape::

snart bli oppslukt av de aLlerikanske selskapene dersom ikke en fel-
lesopptreden fra europeisk side sikret'Europa den del av verdens luft-

trafikk son tilkomner dette kontinent,
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CTURL,SSON.
Ordre S 7628.

Omsetnin s- o_ bruksre ulering for visse  
arter elektrisk instRlas onsmateriell.  OD  aveDlikt for  1n  ortörer,

rodusenter forhandlere ins alatbrer o elektris etsver er.

1.I.vdelingen for industriforsyningen har
den 22. januar 1945 fastsatt bestemmelser om omsetning av visse
arter elektrisk instalasjonsmateriell, hvoretter det er forbudt å
selge ellor på annen måte å overdra fblgende arter slikt materiell
uten tillatelse fra avdelingem: Brytere ( en og topolet inntil 15 ami

Reguleringsbrytere, stikkontakter, avgreningsbol:ser (elle sorter)
lampeholdere ( alle sorter), apparatkontakter ( strykejernsstbpsler
m.m.), blykabelarmaturer ( herunder innsatser.

Kjbp eller annet erverv i strid med denne
regulering er forbudt. Det er vidre forbudtåbrukede nevnte
arter materiell uten tillatelse fra avdelingene. Bestemmelsene sa:1
trer ikraft 15. februar 19456jelder ogsa levering til oppfyllelse
av salg- eller leveringsavtale inngatt fbr bestemmelsens ikraft-
treden.- Sbknader om kjbpe og bru.estillatelse srives på foreskrc-
vet skjema ( skjema nr.1051 ) og sendes i tn eksemplarer til en
leverandbr som må gi påtegning am hvilket kventum av dct ovsbkte
materiell sorr_ kan leveres. Leverandbren sendes dereter bogge sksem-

per.4aze sbknaden til metallkontovet, Grenaen 3, 6to otg., Osle.
Söknad am brukstiLlatelse av materiell a-v egen lagerbeholdning
sendes ,Urekte til ljetallkontoret.Sblnadsskj,;me fåcs utlevert ved
henvendelse til IletallkontOret.ellor Fylkesforsynn6snennda.

• II. Avdelingen har videre bestem:f, at im-



portbrer,produsenter, forhandlere,innstalatörer og elektrisitets-'
verk skal gi oppgaver på forskrevot skjena over sin beholdning pr.
15 februar 1945 av slikt instalasjonsmateriell som omfattes av foran-
stående ombetnijgsregulering.Oppgaven skal vmre postlagt innen 20
februar 1945.

Det skal deretter his kvartalsvise oppgaver
over beholdntlgen av nevnte arter instalasjonsmateriell pr.kalendex-
kvartalets siste dag.Disse oppgaver skal vnre postlagt innen den 5te
dag denmåned san fblger etter det kvaral opDgaven gjeMer for.

nåvel den förste oppgave 1Dr.j.5 Lebruar 1945
son de senerekvartalsvise'oppgaver Skrives på skjena'nr.1052 og
sendestil letalIkontoret ,Grensen 3, 6te etasjo,Oslo.De oppave-

pliktigo må selv sbrge for å skaffe seg oppgaveskjenaer.san faes ut-
levert ved henvendelse tirkbtallkontoret eller Fylkesersynings-.

III. OVertredelse av onsetrings eg bruksfor
eg'fi.nA:T;e1s8 e.7, å sindwcoppave5:-e.et-veI-

se av urik:6ige eller ufullstendige ppDgavor etter punkt 1i aL strafi'-
bar og kan medförs: inndragning.

Bestemnelsene er tatt inn i avdelingens rund-
skrivelse Metalmer nr. 43.

Oslb den 3,„5 februar 1945.
Wringsdapartementets avdeling tor

Industriforsyning.
Sturlasson.

Nor ettweorbund melder:
(211) No sforbundd leder-2,Th.Fjeld har

den 14 febkuar 1945 utnevnt valdan til inutil vi-



dere å ningere son kretsid

Enda en kjeitrimg t13 t_
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Eeldinger fredag 16, feb,

Til fortroliE orientering. Ikke til onnetliggjdrelse.
N.B. Det noste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

	

T lforklarin : O.R. Oslo Radio, S.R. - Svensk Radio, D.R. - Dansk Radio,

	

F.R. FinskRadio, Oslo Det tyskkontrollerte "NTD".

FRITZ IHLEN OM OLAV EIDE JR.

O.R. 18.10. I en tid son den vi lever i, i en tid sou
krever alt av de av oss son har valet å ta kani,)cn opp for det som vi cr
overbevist.an tjener Norge, lærer vi vårc venner å kjenne fullt ut. Dot er
nok så at vi nettopp i denne harde tid er blitt stuffet. Vi cr blitt skuffet,
nen,skuffelsen cr blitt stillt i skyggen. av Gleden over det store å norke
at det allikevel finnes r.odige nannfolk, gode kanerater i denne tiden.
Og vi har ofte.nak i disse kriEens år merket gleden og styrken over å ha
riktige venner, virkelige kanorater.

Jeg er Glad over å kunnesi at Olav Eide var
en av nine besto venner gjcnnam disse krevende år. Han sou så mange er
blitt stillet overfor storc prdver, pröver som herder og styrker hvis en
klarer det, men som også kan få tilsynelatende sterke nenn til å miste

- lningen. Han nistét aldri holdningen. Selv overfor de störste farer, de
ste påkjcnningcr, psykiske såvel son fysiske. Aldri vil jeg glenme han

da jeg for vel trc år siden tok avskjed mod han. Han nfitte bli hjerue. Jeg
selv haddc fått anledning til å reise ut til fronten. Hans reaksjon var baro
on: han vilde selv reise til fronten sannen ncd nog.

Senere da jeg kon hjen og han fikk anledning
til å trekke i uniform nölte han ikke en dag. Han vilde ut å kjenpe. Vise
at nan mente det han pa sin dyktige og ovrbovisende nåte hadde talt og
skrevet i disse kampons4r.Og han dro ut, kon opp i de nest krevende kanper,
tilbaketrekkingsnandrron nede i Kaukasus son fordret alt av soldatenc, kuldc
son herjet over de russiske stepper, fienden son forsökto å tilintetejör6
Europas krigere. Han var nidt oppe i disse'kanper. Han klartc også datte,
fordi han var et mannfolk som ikkc ga seg, son vilde leve videre, kjenpe
videre fer sitt fædreland. Så ble han igjcn bundet til redaktörstolen, igjen
kunne vi, hans kanerater, glcdc oss over u ha han hjenmo. Igjcn kunne vi
glede oss over hans klare sikre nandige stn på situasjonon. Ean kjemperen
fikk ikke ro. Han bctrodde'seg ofte til sine nærnoste kanorater. Han nåtte
lufte sinc sterke fölelser, som stadig kjenpet i han, gjorde han urolig
fordi han ikke befandt seg ute blandt Europas soldator. Igjen dro han ut. •
U dd som alltid fldy han over fiendefis stillingcr. Kampflyct ble skutt hed,
h groide seg, han holdt hodet klart, oppfötte seg son det nannfo1k han
var. Og igjen var en ny etappo i hans modige, innholdsrike liv tilb:kelagt.

Det er sikkert mange som ikke riktig hat
forstått mahnfolket, kaneraten Olav Eide, forstått hans sterke fölelser,
hans sterke, nandige opptreden. Vi hans nærmeste kanerater, vi forstod han.
Vi har også lært a boundre ham, sette pris på ham nettopp fordi han var den
han var. Vi forstod netbopp disse fölelser som aldri lot han vwre ifred. Vi
forstod ham og respekterte ham når han igjen de siste uker kunne gripes av
fortvilelse fordi han ikke befandt seg et annet sted enn i redaktörstolen
i sin avis eller sammen ned sin tapre nodige hustru, sino nærneste karierater.
Han var fortvilet fordi han ikke befandt seg ved fronten, i kanp mot de
belsjevikisko soldater. Hadde ikke et uhell revet han vekk vilde han ganske
sikkert igjen ha trukket i uniform og reist u for å kjempe. Han var slik,
en kjenpernatur, et mannfolk som så rett fran, son ikke lot seg overtale
eller inponerè. Vi hans nærmoåte venner vil alltid huske ham for det han var.
Et stråelende, modig nannfolk, en kjernekar tversigjennon, en nann on det .clar
kan si.: Han var sino venners venn.



Side 2 Meldinger fredag 16. februar 1945. Nr. 1382.

KR;UCEIMIG.

0s1e..2-$: (5). Det vil bli satt igang kråkekrig i Hedmark
og Opland i neste måned, opplyser distriktsjmgermester Aschenberg til
bladet "Hedmarkingen". Det er lykkes å skaffe fon2or og glyserin og to
mann skal ansettes i hvert fylke for å legge ut åten.

L3TA MUSEUM SKA.L.

Delo. 1.30. (7). Lista Museum som kan feire 25 års jubileum
ttgr besluttet a bygge en ny museumsbygning i nmrheten av Vanse. flUseet
disponerer over et byggefond og starter i.disse dager en innsanling til
fondet. Foruten den historiske og kulturhistoriske avdeling har Lista
Museum en egen kunstsanlitg som vesentlig består av arbeider av Mathias
Skeibrok.

SEDELIGHETSFORBRYTER DOMT.
..

Oslo12.30. (8). Lagmannsretten i Rogaland har bl.a. be-
handiet en sak nct en 40 år gammel gårdsbestyrer,sor,1 er tiltalt for en
rekke sedelighets forbrytelser. Han ble dömt til 6 års fengsel, sikring
i 5 år og tap av statsborgerlige rettigheter.

FRA FLNNUND.

ihd
--..----_--...
. 11.40. Det amerikanske finansdepartementet neddelcx

at Firnland, Polen og de baltiske land som ikke lehger or under tysk
herredönme fra og med fredag skal opphöre å betraktes som fiendtlig område.
Forbudet mot handelsforbinnelser med Usse onråder oppheves og postfor -
binnelsen skal gjenopptas. Det kreves dog frandeles licens fra finans -
departementet for befordring av meddelelser soiii inneholder instrukser eller
opplysninger vedr6rende finans - eller eiendonstransaksjoner. Gjcnopp
•takelse av finansielle forbinnelser med andre befridde områder blir for
tiden overveiet i finansdepartementet og en ny neddelelse om denne saken
kkn ventes i nær framtid.

F.R. 11.40. De finske fagforeningsdelegerte-e:ankolluet
til London for å dolta i verdenskonfer:ransen for fagforeningene der.

FRA. DALIMARK.
. 4118, .......

D.R. 12.30. Prevsekontoret til der H6hcreS8 und
Uzeiftihrer i Danmark ncddeler:

Den 8de februar 1945 ble en tysk narine -
offiser overfalt og frar3vet sitt våpen i Ebbenhavn av 6 sabotörer. Videre
le den tyse offiscrs kappe og (?) fjernQt fra garderoben. Det lyktes den
tpke marineoffiser, da han forfulgto gjerningsmenneno å såre en av sabotbren
Pa foranledning av det tysko sikkerhetspoliti vii etablissementot (?' bli
holdt lukket i tiden fra 16de februar til C,on 22, februar 1945 begge dager
inklusive.

D.R. 12,30, Utenfor eiendonnen Sagensvei 161 i Ebbenhavn
ble en mann ved navn Larsen igårkveld raelmet i hodet av et skudd. Han ble
innlagt på hospital.

D.R. 12.30, Ved 21.30 tiden igårkveld blc en ambulanse-
rekvirert til storbro_i. Ebbenhavn hvor en mann var blitt skutt ncd Den
pågjeldende var blitt overfalt av en revolvermann i trappeoppganger i et
hus, Don overfalte ble innlagt på Rikshospitalet, rpri,:et av en kulc j
-kulderen. Revolvermannen forsvandt i en bil som ventet i nmrheten.
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D.R. 12.30. (?) naskinfabrikk T. Anders,ns vei 17 i
Köbenhavn ble igår kveld klokken 18,30 utsatt for en bonbeeksplosjon.
Det meste av virksoiuheten ble ddolagt.

D',R. 12.30. Inorges ved 7 tiden eksploderte to bonber
som var anbrakt i Xarl Brengts mbkaniske verksted son ligger i bakgården
til Blåkorsgaden 36 i Köbenhavn. Ved sprengingene ble verkstedet full -
stendig ödelagt os ved brannen som oppstod ble flere andre virksombeter

_nne bygning likeledes ödelagt. Slukkingsarbeidet varte i flere tiner,

SVENSXE BRANEKORPS TIL DL DEFRIDDE DLLER LV DAITMAfikog

S.R. 12.30. I bctraktning av den mangel som det vil
rå på brannslukningsnaterialer og bnannnannskaper har Svenska Drannbetals-
forbundet og Konjunalarbeiderforbundet tatt initiativet til å organisere
svenske brannkorpsavdelinger for dette formålet, Målet er så snart som :3113ig
å ta ut ad frivillig vei, svensk brannpersonale for å benanne 20 brann -
avdelinger av hvilke 10 avsee for Norge op, 10 for Dannark. En koJilite for
brannkorpshjelpen har folesltt Fer'Resjeringen at 24 lastebiler ttilles
tl disposisjon,Videre har komiteen fereslått at det av statens forrad
utleveres 50 notorspröyter dg 50.000 neter brannslange, hvilket meteriell
skulde legges opp i depoter på hövelige steder. Komiteen lufter videre
den mening at visse svenske byer burde vaare villige til å utrusteog be-
kOste endel svenske brannkorpsavdelinger, som ved en given anledning skulde
kunne avsees og sendes over til befridde deler av Eorge os Dannark.

2‘r,L2IMELDINGER.

OtR. 13.15. Storsildfisket: Snurpefisket Då fcltet nord
fer Feje i Nord - Hordland ga tildels neget gode fangster for de snurpere
SQ1avar blitt igjen på feltet. Det er inntil nå innbrakt fra dette feltet
endel fangstdr fra 50 til 2500, gjennomsnittlig onkring 1700 hl. pr. bruk.
Hittil idag foreligger det ingen neldinger om anurpefisket.

Drivgarnsfisket cr idag bra både for idre-
feltene og for feltene ved Ôygardon utenfor Bergen. Sdanenfor er det liten -
$'art i fisket. Det foreligger hittil idag fdlsende neldinger: Fra Runddy og
pVindyfeltene er det innkommet en rekke drivere med fansster fra 50 til
400 hl. pr. bruk, Gje_anomsnittsfangsten lijer nellon 100 os 200 hl. Det
Qeldes om sildeåte både på Rundö - og Svindyfaltet. Fra l'alöyfeltet og ser-
vver til Feje er fangstene nindre idet resultatet fra Dremanger, Bulandet os
Sulen ligger fra 10 til 90 hl., mest nindre fangster. Fra Utveerfeltet neldes
det imidlertid at det igarkveld var neget sild tilstede. Påx strekningen
Feje og sdrover iygarden til Stolben ligger fangstene for driverne fra 30.
til 200 hl. Det neldes on utsikter for snurpefisket på feltet i Toftevikon,
ll'r Utsira neldes om endel drivere som or korLiet inn :ibd fangster på fra
3 il 100, gjennomsnittlig 50 hl. pr. båt.'Idag meldes detlfra Haugesunds-



ta tet at det på dagset Ved Urter igar ble tatt henholdsvis 2 og 10 hl.

IAX~CS12.DIEGER.

13.50. I medhold av forordning av 18de deserber
1941, on kaustisk soda til jordbruket har "landbruksdepartementet", produk-
ajonsdirektoratet utferdiget fölgende nye forskrifter om omsetning og
rasjonering av kausttst soda so.a kan nyttes til luting av haln:

Tilvisingen av kaustisk soda til haln kan
heretter bare skje til fylkene Östfold, Akershus Hednark, Opland, Buskerud
og Vestfold, Forbrukere i de dvrige fylker kan pa söRnad til "landbruks -
1.epartementet", produksjonsdirektoratet, gis dispensasjon fra denne be -
stemnelse. Slik söknad ma sendes gjennon jordstyret. ,Tordstyret i for -
brukernes hjemstedskonmune, kan skrive ut tilvisningen på kjöp av kaustisk
Boda til husdyrholdene som har et ninstekvantun på 1000 kilo halm som skal
lutes. Til nevnte halnnengde kan tilskrives 100 kilo soda os for hvert over-
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skytende 100 kilo halm 10 kilo soda. Det kan ikke tilskrives anvisning
pa mindre enn 100 kilo kaustiak soda. Forbrukere som söker om tilvisninc
pa kaustisk soda må legge fran bevitnelse fra herreds eller fylkes -
agronom on at han har lutingsanlegg sam er skikket til halnbrukgn. Uten
slik skriftlig bevitnelse kan det ikke skrives ut tilvisning. S8knaden
må inneholde opplysninger am hvor riange kyr forbrukeren har og 8m hvor
mange kilo halm som'skal lutes. Har forbrukeren del i lutingsanlegg son
onfatter flere bruk, skal tilvisningen utskrives til styreren for anlegget,
Salg av kaustisk soda fra detaljforhandler kan bare skje etter tilvisning
1L2krevet av jordstyret i korbrukerens hjemstedskanuune eller av produksjons-
1.ektoratet.

Det ligger nu fore fullt ferdige planer
om reising av en melkemaskinfabrikk pa Bryn på Jffiren opplyser Elands
Maskinforretning. Vi har hittil ikke hatt noen nelkenaskinfabrikk her i
landet, men Elands Maskinfabrikk har laget alle deler til naskinene. Det
er for tiden nangel på materialer, men såsnart krigen er slutt vil nan
kunne få disse fra Sverige og da er Norges förste melkenaskinfabrikk en
kjennsgjerning. Etterspörselen etter nelkenaskiner er stor.

Vi rekner ned at behovet for ved til
brensel for neste brenselstetnin vil bli fordoblet samr=liknet med bo-
hovet for inneværende termin, uttaler veddirektör Whist i samband ned
brenselssituasjonen, Anslagsvis kan vi altså si at vi til neste år nå ha
hogget og frandrevet mininum 3 millioner favner ved. Den viktigste grunn
til at behovet vil C,ke så meget er at Statsbanene vil behöve nellnn
600.000 og 700000 favner til driften og til sine verkstedez. Jessuteh vil
det bli bruk for betydelige nengder ved til dampskipene langs kysten, '
4L'iten at den industri som hittil har vært drevet med inportert orenle&,
ffiristedet må nytJJe ved. Slik sam situasjonen ligget an, kan det ikke li
tale am å dekke dette store kvantum ved tvangshogst, nen tvangshogsten vil
også bli forhdyet til 1.8 millioner favner. Resten må dekkes pa annen måte
og da fortrinsvis ved at de som trenger Ved får kjöpt den på rot. Dette
gjelder först og frakst institusjoner som Statsbanene eg de större bedriftel.
Og disse må da skaffes arbeidskraft utenfor jordbruket, helst fra bedrifter
som'stoppes eller av anlegg som blir ihstillet eller nedlagt. Dessuten vil
man, hvis det.kan skaffes arbeidskraft, gå inn for en betydelig öket
produksjon av brenntorv. Det Korske flyrselskap opplyser nenlig at nan kan
öke produksjonen av brenntorv med 100 prosent san_lenliknet ned siste året
bare man får nok arbeidskraft. Det störste problemet er å skaffe nok arbeidE-
hjelp til vedhogsten og dessuten skaffe nok utstyr og redskap til nann -
skape#e, först og fremst klær og skotdy. Derttl konmer den vanskelige
transportsituasjonen. Brenselbehovet for de större jordbrukssteder er hitti]
blitt dekket på den måten at veden er blitt hogd i skogsdistriktene og fra
dem fdrt fran ved hjelp av jernbanen. Man må nu være ferberedt på at tran-
sportkapasiteten vil bli vesentlig nedsatt og forsyningene i de större
forbruksstedene må derfor praktisk talt utelukkende baseres på tilfdrselen

ved etter vassdragene eller fra distrikter hvor man kan transportere den
m bl, Dessuten reknes det med at det kan foregå endel transport med de •
baner som drives ned elektrisitet og hogsten langs disse strekninger vil
derfor bli öket mest mulig. Flötingen vil imidlertid bli det som kommer til
å bety mest. Det erfor av avgjörende betydning at det blir mest mulig ved i
nmrheten av flötingsvassdragene.

I årsmeldingcn for ifjor om arbeidet i Aust-
Agder Gartnerlag uttales bl.a. at gartnerivirksonheten for tiden er i stdpe-
skjeen, Elektrifisering og standardisering har i dc siste årono imIliggjort
enforenkling son i hdy,grad er konriet næringen tilgode. Omsetningsfor
holdene er også blitt så forenklet at man etter krigen neppe vil gå tilbake
tirdet ganle enkeltmannsaalg son kruvde så meget av produsentenes verdi-
fulle tid. Det uttales videre håp on at produksjonen etter krigen kan holdes
- vnpe på det nuværende nivå både kvantitativt og kveitativt, og til priser
sam bade produsent og avtaker vil væwe tjent med. Men her vil salgsordningen
få eh noget viktig oppgave å lbse. •
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Formannen i Landbruksmaskinforhandlernes
forening, direktör Ehn, uttaler at det iår ser lite lovende ut ned honsyn
til maskiner og redskaper for jordbruket. Hittil'har vi hatt en ganske
tilfredsstillende inport av flaskciner fra Svcrige, mon det er ennu på det
uvisse Qn dennc inport kan opprettholdes også iar. Og mcd hcnsyn til den
innenlandske produksjon så nelder iår brenselsvanskene sgg ned et nytt
problem. Det er stor etterspörsel etter både store oc sna maskiner og

41edskaper. Pdoduksjonen og inporten har jo vært knapp under hele krigen og
 Mbnderne er blitt pålagtx ekstra store arealer åpon aker son krever ner av

maskinene. Slitasjen har altså vært stt3rre nens nyanskaffelsene har nåttet
reduseres. Dertil konner at ondel bönder nu har fatt litt bedre ååd slik
at de kan nakte å kjpe naskiner som för krigen nåtte unnværes ganske
enkelt fordi'de manglet kapital. Alt dette gjör at etterspörselen er helt
overveldende, nen vi kan altså bare skaffe en liten del av det son behbves.

Oslo. 14.00. (15) Etter forslag av fylkesagronom Bårdseth er
det tatt opp arbeide for å På dannet andelsselskaDet "Fylkeshingstene i
östfold" forteller Indre Snålenenes Avis, En konite til a arbeide Eed saken
b1e nedsatt ifjor av Ostfold Hestea71slag og innstilling er sendt til
fylkets 16 hesteavlslag. De fleste lag har nu behandlet innstillingen og
samtlige gir sin fulle stitte til det utarbeidede forslag, som skal tas opp
til endelig behandling i ,Jstfold Hosteav1sse1skaps åreutSte den lste nars.

Innstillingen gar ut på at det stiftes en
ny organisasjon A/L Fylkeshingstene som datterselskap av Jstfold Heste -
avlsselskap.

På 8.rsm3tet i Askim, Eidsberg os Tr3gstad
C .- steavlslag igår var fylkesagronQa Bårdsoth tilstede os redegjorde for
 NI.tken. Han uttalte bl.a.:

Hesteatlslagenes oppgave er å arbeide for
produksjonen av en god arbeidshest vod å anskaffe hinggter av höy kvalitet.
De  siste år för krigen ble onlac 40 % cller 800 av avlshoppene bedekket
med lagshingster, nens det til de övrige 60 % av hoppene ble benyttet privat
som regel upremierte hingster, Fylkets 16 hesteavlslag har tilsanmon 18
hingster for tiden. Men i nornale tider vil nok dette tall gå ned noe. Ved
innkjöp av hingster til det påtenkbe A/L Fylkeshingstene b1ir ikke oppgaven
å köpc hset idag eller inergen,- nen å kjbpe når det gis höve og honsikten
er a kA)e noe av det beste som finnes,

•
SVEN HEDIN INEN.

Oslo. 14.00. (10). Dagene Nyheter har hatt et intervju med
Sven Hedin on den nuværende nilitære og politiske situasjon. Hvis man be-
trakter de planer son cr satt opp på Krin konferansen, erklærer han, får
luan inntrykk av at det cr planlagt et fredsdiktat son er ti ganger værre

4g n Versaillos diktatet og gjör en tredje verdenskrig uundgaelig. Etlk på 90 nillioner ned en slik nasjonal Stolthet oc en slik intelligens
sem det tyske, kan ikke döres til slaver. Dette vilde framkalle et hat, son
en vakkcr dag ndvendigvis nåtte slå ut i lys lue. Det nå pekes på at
tyskerne har hatet hverken Englahd eller Frankrike. Hitler har personlig
forsikret meg dette flere gangerg uttaler Hedin. Det er forövrig ner enn
tragisk at det svenske folk er sa blindt at det ikko ser den fryktelige
taren fra öst. Framtidice generasjoner i Sverige vil ikke kunne forsta at
dette land stod på den gale sidon. Det kan ikke ligge i Sveriges interesse
at Tyskland blir beseiret.
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Oslo, 14.00. . 4 1/2 % Stat 1937S 104 1/4, X 103 7/8,
4 % Stat 1935 I S 103 3/4, K 103 3/8.
3 1/2 c'å Stat 1941 I K 104 1/2:
3 1/2 Stat 1938L X. 103 1/2.
4 % Hypotekbank 1938S 106, K 105 3/40
3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 105 3/4.
Creditbanken S 140, K 135,
Bj61vefossenS 20 3/4J X 20,
Borregård S 139, K 138, Ons 138.
E1ektrokjemisk'S 140,
Hafslund 8 740, K 725.
Orkla S 290,'K 285,
Saugbruksforeningen S 2000, K 1950.
Union S 5,50, K %40, Oras 5.50.
Agdesiden S 1621/2.
Borgestad 5230, K 222 1/2.
Bruusgård KIZ3sterud S 265, K 262 1/2.
AmerikalinjenK 2321/2, Ons 232 1/2,
BergenskeS 162 1/2,-K 161.
Nordenfjeldske S 180, K 172 1/2.
Ivaran S" 280, K 272 1/2, Oms 275.

ETTERLYSNING.
.. ..

O.R. 2240. Leif Erling Karsten Larsen, födt 26/2-09
i kommune', östfold, sist etterlyst i Polititiderde nr. 94 - 1944.
Tidligere gjentatte ganger straffet for större forbrytelser, Nå nistenkt
f skapsprenging i Orland Sparebank og tyvcri av 95.000 kroner. Var sist

slet i Nalde for en rekke innbrudd der i distriktet hvorfra han var
begjært transport til Trondheim og kam hertil den 14de i 2den 1945 ved
23 tiden men römte fra sin transportftirer idet de sku13.e gå ut av rutobilen
Dronningensgate. Den römto fikk ved xffimmingen anledning til å ta mcd scg

transportfrerens dokumentnappe hvori var et par håndjorn. Sighalenant pa
den ottersökte Leif Erlin Kaxsten Larson: Födt 26/2 1909, 176 om höy,
kraftig legemsbygning, bla öyne, blondt, hår, tatoveringer. Han var ved
römningen ifÖrt blå alpe1ge, grunn og rödrutot kanadisk jakke, dengery -
benklær, skjorte, beksC,mstbvler. Han hadde i den seinerc tid anlagt sog on
liton baxt. Nærmere signalement foreligger ikke. Vedkizmilendo bos nnrgisk
otterpbkt av alle politinyndighoter. Spesiellt bes lensmchn i 6stfoldVWTO
oppmerksom på forholdot og undorretning sendes Trondheim kriminalraliti.

Kximina1pO1itiet,
Undertegnet politipresidenten i Trondheim,

Roar Lund.

ALIERTE FLY OVER OSLOFJURDEN.

S,R, 12,30. Fra Oslo meldes at allierte fly igar.var
inne Over Oslofjordön pit mange steder. Det blo gitt flyalarm i flore byer,
bl.a. Oslo, Drammen, Horten, U3nsberg, Mess og Fredrikstad og likelcdos i
Sarpsborg. Det tyske lyftværnet var i livlig virksomhot. Det er 1.k1zo blitt
muldt am at det or sluppot bomber ned noensteder.

181p 18.00 (18, En 11 år gammel gutt fra Spydoberg ble igår
overkjört og dropt av en s/Wp1og. Bilen solu var lastet nad stein, hadde
liten fart og gutten skuldo forsöko å honge bakDå. Han falt inidlertid ovcr-
ende og bilens ene bakhjul gikk over brystet på ham ned den fölge at dbden
1:intråte mamentant. Den drepte var sönn av kjdpmann Lageråen, Spydeberg.
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KUDINGER FR FOLELSLUDEREN "NORGES FRIHET".

18,00. Med olle tenkelige nidler forsöker tyskerne
å kompromittere den aktive frihetskanp. Det neddeles i denne forbinnelse
bl.a. fra Oslo at det er op2rettet såkalte "sabotasjegrupper" som skal
foreta sprenginger oc andre sabotasjcaksjoner, selvfUgelig ikke not
eSkononiske eller militære objekter son er av nytte for tyskerne, nen not
innretninger som er nMvendige for befolkningen. En typisk aksjon fra denne
eruppe var således aksjonen not Olrich Gunmivarefabrikk i Oslo som quislin
o opp son propaganda not vare aktive frihctskjenpere (her ble en

stor del av sendingen forstyrret av mrsestasjoner, nen det hdrtes ut son
om det ble trukket fram en rekke liknende eksenpler fra Dannark)----

En rekke land er i dc siste årene blitt
befridd fra det nazityske åk. Ikkc bare okkuperte oc besatte land som
Belgia c> andre, men også en rekke tidlieere tyske vasallstater
Bulearia, Runenia og andre, I disse lands frihetskanp spilte arbeiderne en
neget frantredende rolle. Og en ikke mindre frantredende rolle spiller
arbekderne i de land son ennu stönner under det fascistiske åk. Sabotasje
og ödeleegelse av den tyske indust-7i hviler for en stor del på arbeidernes
skuldre. Men ikke bare det2 .,"2:beiderklassen er den drivende kraft i be-
strebelsene for å orgarAsere den hele nasjons kamp not de tyske okkupanter
og deres lakeier. Det cr al-beiderne i fabrikkene, gruper oc andre arbeids-
plasser son går i spisse'l fo2 å ijic landets ærlice sönner og dötre til
en hensynslös kanponot Cienden. Et a,rarbeiderklassens effektiveste kanp-
nidler er streikevapnet.1 Dannark har vi som vi alle vet den ene streik
avlöst den annen, Nar tyskerne forske å skride inn fox å slå ned streiken
utlbstes det byeblikkelig til generalstreik. Resultatet ble at arbeiderne

funksjonærene som ble understöttet av alle andre lag av folkot, gikk
seirende ut av kampen. Og det sanne er tilfellet fer de onråder i Nord -
Italia som ennu holdes okkupert av. tyskerne. For ikke så nange dager siden
ået meldt derfra at erbeiderne i de store industribyer Milano og Turin
hadde nedlagt arbeidet som protest net okkupantenes voldsfranferd og ut-
bytning av befolkningen. Da tyskerne forsökte å slå ned streiken, ble der
erklært generalstreik, en streik som cnnu fortsetter.

Vi nå være klar over at streikevåpnet idag,
er ennu mere virksont met tyskerne enn tidligere, nu når den r8-4Q arno
ikke står mere enn 50 kilometer fra Berlin. Dette nå våre arbedere i
industrien, transport osv legge segosærlig på ninnet. må ikke Qi opp
øverfor okkupantenes terror, nen sla tilbake ned de nidler son ptar til
vår disposisjon, ikke enkeltvis og sprcdt, nen enhetlig og besluttsont.
Våre hundretusener av våre arbeidcre i industrien og transporten nå gripe
til sitt sterkeste våpen nu, nenlig streikevåpnet. Derigjennon vil vi være

istand til å tilkjempe oss ikke bare bcdre lönns og wrnæringsferhold, ner
også, og det er det viktigste, være ned i sluttkampen for å knuse naziveld(
og framskynde vårt lands befrielse. L;assestreiken cr det effektiveste kanp-
m.iddel mot nazibandittene og harbariet.

(Resten av sendingen bestod av nyhets
meldinger fra frontene osv. )

OFFISIELLT.

uslo 21.W. 35 ,i. 1.14a1..b u6
A. P. Hagås gis avskjed i nåde fra fast125nnet offiserstilling fra 24.2.45.

"J'ustisdepartementet": Xst justipråd R.X.
Larssen utnevnes til justisråd fra 1.2.45. Est. ekspedisjonssjef i "justis
departementet H. Haslo utnevnes til ekspedisjonssjef fra 1.2.45.st
ekspedisjonssjef i "justisdepartenentet" R. Breien utnevnes til ekspedisjor
sjef fra Xst ekspedisjonssjef i "justisdepartementet" H. Grönstad
utnevnes til ekspedisjonssjef fra 1.2.45. Xst. byrasjef i "justisdeparte-
mentet" IJ. Heidar utnevnes til byråsjef fra 1.2.45. Donner i Bergen byrett
R. Astrup Nielsen meddeles etter sUnad avskjed fra sitt edeete fra 1.1.45.
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"Dept, for arbeidstjeneste og idrett":
Brigadefbrer C. 0. Carlson neddeles otter oppnådd aldersgrense avskjed
fra Norges Arbeidstjenesto fra 15. februar 1945.

LITT SPORT,

Cslc,. 20.30. (31). Sbndagens hopprenn i Ebllebakken ved Ski
arrangeres av Ski I.L. under ledelse av formannen H.T. Ruud. Löllerbakken

flott preparert og bakkerekord er på 53 meter. Av de som hittil er
eldt kan nevneS: Reidar Karlson, V. Aker, Arne Hansen, Kongsvinger,

Magne Tolgensbakk, Kåre Holstad, Sgurd Samuelsen, Hans Overn, Eodun,
T. Berger, Håkon Hangård, Kåre Haugerud, Harald Dahle, Osvald Eike, Tbnsbere,
Ola Skjellrud, Skade, Franz Ringen, Hurdal og 6istein Rbsjö, Norodd.

Oslo 20.30. (32). Norodds langrenn starter fra Skimuseet
söndag klokken 10. Wypa for senior 13perne blir onlag 17 kn og for junior-
klassen 8-10 km, Foruten en fyldig deltakelse i B-klassen og juniorklassen
med Erling Ruud, Hans Nordengen, Per Evensen, Hans Nöss  og Odd 4rbeek i
spissen er fölgende löpere anmeldt i klasse A: Per Herseth, Jbrgen Gravsei
Rönningen, Arne Solberg, Harald Engen, Ivar Fjeld, Eleiv Kolterud, Einar
Evensen, Nils Sigstad og Th. Dynna.

Oslo Z0.30. (33). Helgens skbytelbp går på Frogner Stadion
med O.S.K. som arrangbr. Wirdagens lbp begynner med distansene 500 og 3000
meter for senior, 3000,meter for ju4ior og 1000 meter for damer. 3bndag
löper seniorene 1500 meter og 1500 meter (?) nens juniorcne konkurrerer over.
500 og 1500 meter og damene går 500 meter. Desbuten blir det ibp for gutter
og en oppvisning i kunstlbp av Else Herberg. Til sbndagens löp knytter seg

ne gang særlig interesse idet det skal kogkurreres om den kjente vandre-
pris, Tryvannspokalen,SOL1 må vinnes tre ganger fbr en får den til odel og
eie. Fblgende 16pere har en aksje i okalen: Elehael Staksrud, Barry '
Haraldsen, Birger Wasenius, Flnnland, Charles Uathisen, Alfonz Bersinz,
Latvia og Hans Egnestangen

"POLITIDEPARTWIEUTET" MEDDELER:
11.

Oslo 21,30. (36), De lyssky banditter son idae opercrer mot
det norske folks interesser må ha noe å leve av og de lever godt på andres
bekostning, Foruten tyvslakting og innbrudd sou sikrer dem matvarer, drikke-
varer og tobakk, stjeler de også rasjoneringsmerker i store kvanta og bidrar
derved ikke uvesentlig til den vanskelige ernæringssituasjon. Fra Hisby
forsyningsnennd stjal de 210,400 hvetemelsmerker - de foretrekker hvitt brbd
på sykehusenes og de sykes bekostning - 23.686 sukkernerker, 11.400 kaffe-
2erker, 19,000 fettclerker og 1684 tobakkskort, fra Nordre Hblands forsynings-
nemnd 2.000 rasjoneringshefter, rra Borge forsyningsnemnd 5,000 tobakks -
Af-ker, fra Ebstues trykkeri 60,000 hefter for menn og 6,652 for kvinner,
Ahr505 tobakkskort og 1080 tobakkstilleggskort, fra Bryn rasjoneringskontor
et stort antall merker, fra et bakeri i Holmestrand 3,000 nerker for hvete-
mel, fra Statens reservelager i Bunndal 22 sekker mel og fra Skottfoss
Samvirkelag hele tobakksbeholdningen. Dette er en del av de tilfellor aon
er forekommer i 1944, Londonsenderen triumferte over ",?atriotenes" dåd da
de stjal merkene fra Ebstues trykkeri, Det norske folk som skal gjennouleve
disse vanskelige tider, har liten årsak til å gjöre det samme. Ebrkene
"går svart" og det blir mindre rasjoner for oss alle - unntatt for snik-
murdere og sabotbrer.
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FISKERILMLDINGER 2.

Oslo 21.30. (37). Dc siste dagcrs raporter fra sildefiskot
har ytterligere bestyrkct troon på et godt sarnfiske i den nærneste fran-
tid, En gr ut fra at snurpefisket på sörfeltet også kan ta til nr son
helst. Igar ble det neldt on årets frste sildeinnsig i KarnÖyomrLdet.
Fra Haugesund blir det således meddelt at det har vært observcrt fugl og
hval fra Utsira og fiskefartby har fått en del sild uider draging av
snurrevad. Enn viedre er dct blitt tatt sild på varp sydvest for Karn,/,

' for Stadt var det for störstedelen,landligge igar. Bå Sunnmörsfeltet
iverne en utnerket dag ned tildols glinrende fangster.

Oslo 21.30, (38) Storsildfisket ebber ner og mer ut. Silde-
tyngden siger langsont innover, og en venter at vårsildfisket skal ta til.
Som situasjonen nu ligger an ser det ut til at en Går en god drivgarn-
periode imbte. Sigldetyngden har i det siste vært ner og ner spredt og
tilfeldig, og det blir sikkert ingen fart i fisket för vårsildj,nnsigc-c
v4.rkelig kommer. Tirsdag ble det neldt om gode Cangster på flerc ste6:2.
Tyneden av fangstene ble tatt ned earn. Særlie pa feltene utenfor
var drivgarnfangstene gode.'Her hadde driverne og fMytegarnbåtene sesongcns
hittil beste fangstdag. Det ble sål-des brakt inn fangster på nellon 30
og 400 hl,

I ;:lygardeY1 var det utmerket deltakelse i
garnfisket. Men utbyttet va.r uovt. `.I.iucpefisket i traktene onkring Stedje
ga bedre utbytte enn ventet„

ODISETNING 1.;7 SKINN V r.EV, 11.1=, ILDER, LTIR OG NUITRL'å..

o 21.30 (39). Ve4 forordning av 12te februar 1945 har
"Sjefen for landbruksdepartementet" gitt bestennelser om omsetningen av
åkinn av rev, nink, ilder, når og nutia. Forordningen son av13ser de
tj,dligete bestenmelser av 17de juni 1942 onfatter savel rå oE uberedt son
beredte, monterte, konfeksjonerte eller på annen måte foredlede pelsdyr
skinn. Foruten at bestenmelsene såledcs er utTidet til å gjelde forcdlede
skinn, innföres endrine i de tidligere gjeldende regler at Norges Lærstyre
heretter skal godkjenne de grdIssister og foredlingsbcdrifter SQL1 kan kjbpe
pelsilyrskinn fra auksjonskjöpere. Den soM hittil har drevet omsetning av
pelsdyrskinn uten å trenge godkjenning etter do tidligere gjeldende be-
s-temmelser må sende inn sdknad on godkjennelse innen to nåneder fra for-
Qrdningens ikrafttreden og kan inntil søknaden er avgjort fortsette å kj3pe
skinn. Endelig pekes på at såvel etter dcn nye som etter den tidligcre
gjeldende forordning kan oppdrettere av de nevnte pelsdyrslag bare selge
skinn gjennem Norsk Auksjonsforretnine soner godkjent av "landbruksdeQarte-
mentet" eller gjennom utenlandsk auksjonsforretning (den tidligere adgang
til å levere pelsdyrskinn gjennom norsk representant for utenlandsk auksjons:
farretning er bortfallt). Inntatt herfra er bare salg av skinn dieekte til

sonlig forbruker bosatt i kommunen når overdragelsen foregår i pelsdyr-
g rden eller i lokal i niddelbar tilknytning til denne.

PERGEN OG HORDJUNJ., PRISPOLITI,

Oslo 22.00. (40). Bergen og Hordalands pris - og rasjonerings-
politi har i disse dager sendt ut en oppgave over arbeidet i 1944. Ove-sikte:,
forteller ganske tydelig at etaten neppe kan klage otier nangel på arbeide

året som gikk. I arets löp er det falt dom i 687 prissaker og 2102
rasjoneringssaker. Höyeste ilagte bot var på 20,000 kroner og det strste
Liandratte belöp 121.000 kroner, Det sam1ede böte - og ffinndragingsbelöp for
pris - og rasjoneringssaker utejr ialt 1,672.522 kroner, forteller Lorgen-
avisen.
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DOM I SVARTEHANDELSLITME

Oslo 22.00 (41). Nord Hordland prisforhörsrett har avsagt
dom i en stdrre svartehandelsaffære. Gårdbruker Laurits Vaktskjo1d, Maner
er aönt til cn fengselsstraff på 8 måncder, 1000 kroner bot, subsidiert
60 dagers fengsel for å ha overtrått en rekke )ris og rasjonerings -
forskrifter, meddelcr florgenavisen. Av gårdbrukerens lange syndereg,ister
går det fram at han har kjöpt og overdratt flere huadyr uten salgs -
tillatelse. I sin husdyroppgave har han innlatt å före opp flcre dyr he.n
'adde. Videre solgtc han ifjor en rekke parter av kjdtt uten tillatel (

til stor overpris.

INDRE.eaSJONEN I :,GDER VIL BYGGE NYTT Irrjs.

Oslo 18.30. (19). Ltter he-a Fwdrelandsvennen erfarer he.r det
en tid vært arbeidet ned planer on en sentralbygning iKristianse,nd fer
Agder krets av Indrenisjonen. Det skal bli et storbygg, et samlende m:)t-
punkt for Sdrlandet for Indremisjonens a3:beide og ct samlingssted
kristenfolk. Det er allerede semlet inn 80.000 kroner i form av bidra
14.nimumskapita1en skal være 130.000 Bygget blir på 5-6 etasjer og
antas å komm på ihvertfall over. 1/2 million kroner. I bygget skal det være
et försteklasses'men på same tid enkelt hotoll, en stor kafe, en bokhandel
og kontorer for lcretsen. Det også mod andre planer, s&ledes med
et utiartssted. I Sdpe, vel te mil yeet for L:ristiansand har kretsen. -
sikret seg en tomt pa 15 mål. På tonta står alt en hytte, Strandstova,
sou antakelig er den siste Zroh. LI. Wislöf har innviet. Det er neningen å
bygge et stdrre interne. her i flere arboidsetapper. Fullt utbygget vil det

god sengeplass for et pa hundre nennesker. Forsamlingsalen er bereknet
400 personer. Stedet ligger bare 5 minutter fra brygge, er således

lett å komme til også med motorbåt og har en deilig sandstrand. Her ute.vil
man kunne holde samlemdter og bibelkurs, vinterkusr m.n. Nan har hittil
samiet 35,000 kroner til internatet. 4gder krets av Indremisjonen virker
blandt 66.000 mennesker os går opp til Bykle i Nord Birkenes i st og
Spangereid og Audnedalen i vest. Den har 15 faste kretsmodarbeidere og har
uten sammenlikning den stdrte forkynnervirksonheten her sör. Formannen i
styret er grosserer Inut Flotorp, NandaJ_ og viseformann 0, ijartin - Olsen,
Kristiansand.

FISKERIMELDINGER 3.

	

19.15. Storsi1dfisket: Det er hittil ikke 1,nnldpet
noen nye meldinger om snurpefisket. I tfllogr til dagens dvrige meldinger
opplyses det at det or sild tilstede liåde ved Utsira og sdr for Skudesnes.
Dri2tsforho1dene er imidlertid mindre hoioligo. Det meldes fra haugesund
j_kveld om fangster på fra 50 til 60 hl på nattsett på nordsiden'av Oster.

ALLIERTE FLY OVER VEST NORGE.
" 


Q.R. 22.00. . Over Yest Norge ble det i ettermiddag
Observert en stbrre styrke alliete kampfly eskortert ev en sterk atdeling
jagerfly av NUstang - typen, Tyske jagerfly gikk straks opp og sprengte
ppp de allierte jageravdelingene og skjöt ned 7 Mustang fly. Alo allierte
kampflyene snudde straks og satte tilhaVa igjen uten å rette noe angrep,

(Den norSke sending fra Stockholm klokken
22.15 falt bort på grunn av en teknisk feil),

yvVvV VVVVV vvvvy



TIL FORTROLIG ORIENTERING *
Ikke til offentliggjörelse,

NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA . R.A.
VED

Regjeringens Informasjonskontor,

19, tebruar 1945. Nt. 1383.

Meldinger, 1,3rdag 17. februar 1945,
IN..1 ••

Te ntorklarin O.R. Oslo Radio,'S.R. - Svensk Radio, F.R. - FinSk Radio
D.R. - Dansk Radio, "Oslo" Tyskkontrollert "NTB".

KRIMKONFERANSEN OG NORGE,

"Norges Frihet" De tre store demokratiske makters konferan-
se på Krim or uten tvil det tema som diskuteres mest i alle land. Og
dette gjelder også for vårt land. Quis1ingpressen, som ikke kan ned-
sette konferansens betydning,etteraper så godt den kan Gbbbe1s1 fra-
ser om at Europa blir utlevert til bolsjevismen og at også Norge vil
bli bolsjevismens såkalte "offer" osv. Hed andre ord - bare oppkok
av den g4m1e lekse.

Hen på den annen side finner Krimkonferan-
sens beslutninger den varmeste gjenklang i alle lag av vårt demo-
kratiske folk. Selv om vårt land ikke direkte blir nevnt, gjelder de
retningslinjer som er fastsatt, også for oss. F. eks. deklarasjonen
til Europas befridde folk hvor det blir understreket at de tre store
allierte kommer til å handle i fellesskap for å sikre en demokratisk
utvikling i de befridde land og å hjelpe disse land ved gjenbyggings-
arbeidet, har også en direkte betydning for vårt land.

Det er ingen hemdelighet at visse reaksjonære
elementer har hatt, og kanskje enna har, planer om å gjennomtvinge et
anti-demokratisk, reaksjonært herredömme sasnart vårt land blir befridd
Men vi bekjemper slike reaksjonære bestrepelser og vi vet at vi har de
tre allierte stormakters fulle stötte.

En annen viktig beslutning på Krimkonferan-
sen, som også har en stor betydning for oss, er dannelsen av on inter-
nasjonal Fredsorganisasjon. Det er en beslutning som er fullt ut i
overenstemmelse med vårt folks fredelige interesser.

I dagens situasjon har spbrsmålet om behand-
lingen av Tyskland selvf 31gelig særlig stor betydning. 'At Tyskland
skal besettes i fellesskap av Sovjet-SaMve1det, England, Amerika og
Frankrike, at det nazistiske herredönme, dets organisasjoner og insti-
tusjoner helt skal utryddes, at den tyske industri skal stilles under
kontroll, at Tyskland skal medvirke ved gjenoppbygningen av det som
nazihordene har iidelagt og at alt vil bli gjort for a hindre et nytt
overfall fra Tysklands side, er alle beslutninger som har yart folks
fulle anerkjennelse.

Vi befinner oss nå i krigens sluttfase. 'Do
tre store alliertes militære staber har utarbeidet en felles plan
om nye store slag mot Tysklands hjerte, som kommer til å knuse den
faseistiske krigsmaskine, Og innenfor rammen av denne plan, skal cg
må også vi gjöre vår innsats. Vi er en del av de forenete nasjoners
stridskrefter og derfor må vi nå mobilisere alle våre resurser for
det siste avg»rende slag mot hitlerbarbariet,

KONVOI ANGREPET UTENFOR NORSKEKYSTEN.

Utdrag av den tyske hærberetning.
Ved kysten av Vest-Norge tok tyske jagere

kampen opp mod en britisk bombeflyavdeling som var ledsaget av jagere.
De hindret det planlagte angrep mct en tysk konvol og skjöt ned sju
av de eskorterende jagere.
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SOVJET-SAMVELDETS VENNER.

"Norges Frihet" Etter krigen i 1939 mellom Sovjet-Samveldet
og den.hvit-finske "napo"regjering, ble det organisert en forening
i Finnland som hadde samme oppgave som "Sovjet-Samveldets Venner"
vårt land. Foreningen fikk navnet "Finnland/Sovjet-Samveldet" og
skulle virke for en styrkelse av de kulturelle forbindelser mellom
disse to land. KOrt tid etter at den fbrste grunnorganisasjon var
dannet'l nelsinki, ble det organisorten masse foreninger utover
landet, så da forbundet ble skapt tellet det flere tusen medlemmer.

Så konrfiltler-Tysklands overtall på Sovjet-
Samveldet, som opå de reaksjonmre krigsbrannstiftere Finnland ville
vimre med på for a skape et fitor-Finnland med grenser til Ural. Dermed
begynte også forfblgelsen av alle de demokratisk innstilledemennesker
som arbeidet for å skape vennskapelige forhold mellom Finnland og
Sovjet-Samveldet. Forbundet ble opplbst og flere av dets medlemmer
ble kastet i fengsel. Så kom Finnlands kapitulasjon og dermed også
friheten for de innesperrede finske patrioter. Fengselsportene Cipnet
seg for dem og de tok straks fatt med sitt-arbeide for a skapo et
demokratisk Finnland og for et godt og vennskapelig forhold til Sovjet-
Samveldet. Forbundet "FinnlandfSovjet-Samveldet" ble atter organisert
og på tross av at det hadde virket bare en ganske kort tid og hadde
store vanskeligheter når det gjelder å skaffe mbtelokaler osv, så
teller det allerede i dag over 70;000 medlemmer. I Åbo og Helsinki
er det 10,000 medlemmer i hver by, i Tammerfors 4.000 og resten er
fordelt på Finnlands byer og bygder.

Forbundet gir ut en egen avis som allerede
kommer ut i at opplag på over 75.000 eksemplarer og nye abonneater
strbmmer stadig inn melder avisens ledelse.

Mange russiske kunstnere, forfattere og
vitenskapsmenn har allerede besökt Finnland og har dermed bovirket
meget til at forholdet mellom disse to land stadig blir mere venn-
skapelig, hvilket også vårt folk hilser med glede,

EKsEMPLET JUGOSIAVIA.

	

"Yorges Frihet" Mens våre allierte i bst og vest retter det
ene tilintetgjbrende slag etter det annet mot Hitler-Tyskle.nd. fort•
setter marsjal Titos:tapre frihetsarme kampen for å befri Wu-geslavia
fra de faseistiske horder. Den stbrste del av Jugoslavia er befridd
og på flere steder kjenper Titos tropper skulder ved skulde2 mod den
heroiske rbde arme. De slag som rettes mot de faseistiske horder
er meget fölbare og fienden blir sakte, men sikkert drevet fra skan-
se til skanse, etterlatende seg döde,sårede, fanger og en mengde
krigsmateriell, Forleden stormet noen av Titos friskarer, som ope-
rerer i nöye forbindelse med frihetsarmeen bak fiendens linjer, et
fengsel hvor de tyske nasister holdt innesperret over 300 jugoslaviske
patrioter. Fangevokterne ble slått hed og patriotene befridd og
deres overraskelse var stor da de plutselig ble fört ut i friheten
Samtlige befridde patrioter sluttet iTeg byeblikkelig til frisk=ene.

Slik kjempermarsjal Titos frihetsarme,
Og slik har de'kjempet fra dén förste okkupasjonsdag da den legen-
dariske helten, marsjal Tito, begynte å organisere de jugoslaviske
patrioter til kamp mot fienden og for sitt lands frihet.
• . Vi husker så godt da vi for lang tid tilr

bake appelerte til vårt folk om å følge jugoslavernes eksempel og ble
mbtt med fölgende argumenter fra såkalt "anvarlig" hold: "Vi ma hus-
ke på at Norge kan bli krigsskueplass igjen, men det behbver ikke
jugoslaverna a frykte for." Ogovidere: "Vi står hbyere kulturelt
enn jugoslaverne, og kan ikke ga over til den kampform de benytter
mot okkupantene."

(Foisettes)
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EKSEMPpT JUGOSIAVIA (fortsatt)

Det er helt uforståelig at såkalt "ansvarlig
hold kunne servere den slags banale argumenter, Nå har jo både Jugo-
slavia og deler av Norge vært krigsskueplass igjen'etter at okkupa-
sjonen ble foretatt av tyskerne så det argument holder ikke. For-
skjellen består bare i at vi som fulgte disse "ansvarlige" og ikke
skulle fore kampen i samme omfang og styrke som jugoslaverne, er kom-
get i samme båt som det jugoslaviske folk.

Det andre argument, om det jugoslaviske
folks  kultur, er like banalt. Vi vil ikke benekte at de såkalte
ftansvarlige" kjenner til vårt folks kultur - men uttalelsen om Jugo-
p3,avia vitner i. all fall om et lite kjennskap til det jugoslaviske
folks kultur. Det jugoslaviske folk har vel netopp vist sitt höye
kxilturelle nivå ved at Jugoslavia under sin okkupasjon har vært det
f#emste land i kampen mot hitler-hordene, Vi burde ha fulgt det juge-

aviske folks veg, De såkalte "ansvarlige" har opptrådt meget uan-
sVarlige ved å hindre oss i dette. Det viser våre mange ofre under
økkupasjonen.

TYSKZRE INNXALLER QUIbLINGENE TIL ANTI-SABOTASJELibTE

"Norgea Frihet" I Oslo har det vært avholdt en konferanse
mellom ledende nazityskere og quislinger hvor man dröftet bekjempel-
sen av den stac14.g tiltakende sabotasjevirksomhet og målbevisste
ödeleggelse av krigsviktige tyske objektiver. Mordene av våre 34
landsmenn skal være ett av resultatene fra denne konferansen. Sam-
tidig er en rekke andre beslutninger fra denne anti-sabotasjekonfer-
ansen også blitt kjent. Blandt afinet fikk quislingjournalistene en
a1vorlig reprimande og pålegg om å drive en mere effektiv uopaganda
mot  sabotasjebevegelsen. Gestapo har sat seg villig til a gi quis-
14.ngpressen det nödvendige bevismateriell idet Gestapos såkalte "Sabo-
tasjegrupper" nå har fått ordre om å gå til en omfattende ödeleggelse
o rasering av private beboelseshus og kulturalle institusjoner. Nazi-
tyskerne stiller seg nemlig store forhåpninger om at det endelig skal
lykkes dom gjennom denne provokasjon å skape en folkestemning mot den
aktive hjemmefronten bekjempelse av nazibandittene og deres krigsvik-
tige mål, Dessuten sprer nazistene nå om se med fete löfter om store
judasbelönninger til de som er villige til a forråde sine kjempende
landamenn.

Dessuten er det fattet beslutning om å
skjerpe straffebestemmelsene overfor slike personer som eventuelt
klenner til aktive frihetskjempere eller sabotasjegrupper og ikke
anmelder dem. Og til slutt skal tvangsutskrivningen av landamenn
fpr vakttjeneste framskynnes og straffen for å vegre seg for å utföre
slik lakeitjeneste betydelig skjerpes.

Dette er som sagt noen av de beslutninger
SQ111ble fattet på tyskernes og quislingenes anti-sabotasjekonferanse

Oslo i disse dager. På denne konferanse kom tyskerne med don ene
alvorlige bebreidelse og trussel etter defi annen til quislingene for
deres evneMshet til å skaffe ro og orden, men tryglet til slutt om
et:t alle krefter måtte settes inn for at man kunne bli i stand til
å utnytte Norges industril da den var av avgjörende betydning for å
forlenge krigen. Og i dette er vi fer så vidt tullt ut enig med
tyskerne. Det er faktdisk en livshetingelse for naziokkupantene at
de blir i stand til å utplyndre vårt land til den siste rest. Tysk-
lånd har nå tapt det store slesiske industriområde og Ruhr- området
4.  for en stor dels <gedkommende satt ut av funksjon ved våre alliertes
metodiske bombeangrep. Så slik som situasjonen er, er tyskerne
ennå mere avhengig av vårt lands industri enn tidligere. lAen vi er
ikke interessert i å gi tyskerne noen ro, Vi Önsker å framskynne
hitler-barbariets endelige nederlag. Derfor må den aktive kamp, og
ikke minst den aktive babotasje eg ödeleggelse av tyskernes ökonomiske
og militære objektiver, forsterkes ennå mere.
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FISEERINÆLDINnR.

0,R, 13.15 Storsildfiskot: I Ebre er drivgarnfisket
fortsatt bra nen driftsforholdene er nindre godo, Det er imidlettid
innkonmet on rekke drivere med fangster fra ti til 400 hl. pr. båt,
gjennon4jittfangsten ligger forelöpig på 116 hl. pr. båt.

Sör tor Stadt bar driftsforholdene i alt
overveiende grad hindrot alt fiske. Det or innkommet ct fåtall drivere
fra Hjeltefjorden ved Bergen med fangster fra fam til förti hl, pr.
båt,

Fra Haugesunddistriktet meldes at ved prövo-
drift på strekningen Vikholmen -Maxstein ble det baro tatt opptil
50 stykker sild. På feltot ved Lyringen var fangsteno bare to til
tre stykker sild. Det nenes imidlertid at utsiktene for dette folt
er gode. På Nordsiden av 1.111"t'lar fikk noen båter ujevne fangster
opptil ti til tolv hl. pr. båt.

Det foreligger i dag ingen nelding on
snurpe- eller landnotfisket.

O.R. 19.15 Fra Haugesund neldtes 1,5rdag kveld at det
var innkommet en del båter fra feltet ved Urter med fangster av oPP-
til 60 hl. pr. båt på natt- og dagsett.

Dessuten skal det lårdag ette=iddag være
foregått snurping på samme felt, mon det er hittil ikke innlöpet noe
om störreizen pa fanstene.

1315 Torskefiskeriene: Lell?otfisket foregår,nå_fra Vavöy '6/5 Röst . Fangst&engacn ligger höyexe enn
fjorårets, mens antalletav deltakere er noe mindre.

Det er blitt .tatt :binefangster r2t opptil
1750 kg., garnfangster opptil 2600 kg, og juksufangster. aå opp-



til 3300 kg, Fisket er forelCIpig svært ujevnt.
• Det er i år ferre lin ,fiskere enn i fjor,

men flere juksabåter, garnfiskernes antall er outrent det samme
Som i fjor,

Fiskevekten for line og juksofiske-e cr
350 kg, pr, 100 stykker, for garnfisk 400 kg, Leverholdigheten tfor
garnfisk er 760, linefisk 865 og juksafisk 870, 7.ranprosentea.
leveren er

St5r-Trbndelag er fisket J-:ommet bra
gang pa samtlige oppsynsdistrikter. I H,lten er deltakelsea mindre
og kvantumet derfor lite, P~aer det oppfisket et ganske betyde-
lig parti. Det er framdeles mest stedets fiskere 5oT deltar, på
Vigj?aog Romlingsvær har motorbåter frodag hatt gji,a_lemsnitlisfon:aetor
på 400 - 480 kg, og robåter på 180 kg. Det er gode utsikter for

4h, siket hvis driftsforholdene holder scç bra.
fisket pa Titran meldes at det har

vært dårlig agnsildfiske og at det er oppr2tått delvis aenmangel.
De siste dager har torskefibket som foregar p.°1 de vanlige fiskerel-
ter i dette distriletgitt mindre utbytte. :Jen det xa:,‹-nes .rfd at
utsiktene er gode.

TENT OSTERDOL

O.R. 12,00 En av Osterdalens meet kjente nerna skog-
eier Helge 0. Furuseth, Storelvdal, er avgått ved (Wden 75 år
gammel,
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4 1/2% Stat 1-537 K. 103 7/8, 4% Stat 1935,1, S.103 3/4
K. 103 3/8, 3 1/2,J Stat 1941,1 S. 105 1/2, K. 104 3/4-, 3 1/2;) Stat
1938,1, K. 103 1/2, "iko 1-1.ypotbkbank 1938 S. 106 1/2., laei 3 1/25
Hypotekbank 1941 K. 105 3/4, Creditbanken S. 140, K. 135, Krodit-
kassen S. 835, K.  825, Bjblvefossen S.  20 3/4, K. 20 1/4, Borre-
gård S. 139, K. 137, Ons. 138, Elektrokenisk K. 140, Hafslund
K. 725, Orkla S. 290, K. 287 1/2, SauGbruksforeninGen 8. 2000,
K. 1960, Union S. 5,50, K. 5,408 Agdesiden S. 160, K. 152 1/2,
Borgestad S. 230, K. 225, Bruusgard_Kibsterud K. 262 1/2, Alerika-
linjen K. 230, Bergenske  S.  165,(K. og Ons. uleselig), Norden-
fjftske K.175, Ivaran K. 275 1/2, Ocean S. 290, K. 285,
KOSMOS 2 S. 280, K. 272 1/2, Odd S. 250, K. 242 1/2, Rosshavet
(S. og K. ulesclis).

ValutanoterinGer uforandret.

NORBES SKIPSHYPOTEK VISLR OVERSKUDD.

Oslo 09,130,(ONB1) Norges Skipshypotek A/S, Bergen, har i disse
dager sendt ut driftsregilzkapet for selskapets syttende tegnskapsår.
Regnskapet viser et Overskudd på onlag 66.000 kroner sarl sa:men nod
ov4rskuddet for 1943, onlag 70.000 kroner, av representantskapet er
besluttet overfört til neste års regnskap.

K4RNENE TILBAKE TIL PROFESSOR NOENI

Oslo 14,00 (9) Det er som kjent for tiden stor mangel på
bærbusker og frukttmplanter, slik at planteskolene langt fra nakter
å tilfredsstille etterspörselen. Dct er særlig nanglen på grunnstan-
mer som er skyld i dette og professor Olav floen ved Landbrukshbsskolen
har derfor gjennou krigsårene drevet forsbk med å få fram norske grunn
stammer.

Det er svært Vanskelig å drive fran dc så-
kalte norske grunnstaunene, uttaler professoren i et intervju. Vi
har f. eks. ikke „pærefrö, og det plonnefrb vi har av dyrkede edle
sorter, spirer nesten ikke; Kirsebærfrb har vi en del av L våre
vil,tvoksende fulgekirsebær, men her tar fuglene qerne frukten,'fbr
den er moden. i,ien så har vi eplefrbet som jo ogsa er det viktigste.

Hvorledes er så forsbkene falt ut for
epenes vedkonnende?

Det har ikke vært så lett å komne i tur
me4 eplekjerner heller ikke fordi vi så å si bar9 har våre hbgt for-
ed4ede sorter å ta frbet fra. Hon det viser seg likevel at vi kan
få svært bra grunnstammer av egne eplekjerner.

Professor floen vil i denne forbindelse
gj4rne gjenta sine nang9 oppnodninger (ordrett) til det fruktspisende
puplikum ou å ta vare pa eplekjernene, og også kjerner av andre
fruktslag, men de må ikke sende kjerneno etter at de er kokt, som
e4elte har gjort. I Danmark har nan drevet systematisk innsanling
av; eplekjerner og det har.gått neget fint. Zeg har ikke vært så
he1dig ned å få folk til a fölge de nange henvendelser i avisene,
si9r professor Hoen. Skjønt en del har det hjulpet c) det skal da
bli noen tusen stammer etter propagandaen. Akkurat na fikk jeg
således fra en nann i Vestfold et kvart kilo oplekjerner. Det skal

mange slike sendinger til för det nonner. -
,D,ot er heller ikko noo i vognn for at folk

kan sanle oplokjorner for egen rekning og foreta poding se1v, uttaler
pr«essor Moen. Dette arbeidet er ikke noen heksekunst lenger. I
alle bygder er det ellers-fagfolk som kan gi rettleiing, r eks.
hode kurser i poding. Hadde vi Gått i gang ned dette da, krigen brbt
ut ville vi i dag vært langt heldigere stillet på dette oriråde.

46,
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STORBRANN I STOCKIIOLM.

S.R. 19,00 En .heftig ildobrann herjet i dag i Krone-
bageriet i SilSyllegatan i Stockholm. Ilden oppsto vad 1300-tiden.
Al1e Stockholms brannkorps, med unntakelse av bromma, ble beordret
til brannstedet og militærhjelp ble rekvirert.- Ved 1600-tJden hadde
hele taket brent opp og ilden spredte seg til hele husets indre og
det så eft-tid ut som om murene ville mmre det eneste som kunne motstå
flammene. Ved 1800-tiden var ilden imidlertid blitt begrenset til
bygningensnordlige del, Ilden fikk god nmring i bjelkene på det gamle
huset som stammet fra 1500-tallet. Bygningens umoderne konstrUksjon
gjorde brannvesenets arbeide sværtvanskelig og farlig. Det fantes
ikke riktigs brannmurer og trappene av tre var meget ganle,

A11 trafikk i de ti1stdttnde gater måtte
innstilles.

S.R. 1915 I "Dagens Ekko" ble det gitt en kort repor-
tasje fra brannen i Sibyllegaten. På det tidspumkt som sendingan
ble gitt (19,15) var ilden ennå ikke slukket, men begre¥1set til
bygningens nordlige flöy, som ble fullstendig ödelagt. Se1ve
bakuri1oka1ene mener'man å kunne redde. Eronebageriet er det eldste
1. sitt slag i verden, ?1.00 år gammelt. Det nesteldste finnes
Tyskland ag er 200 år. Offi bakeriets kapasitet foreligger det Ikke
fullstendige opplysninger, det seneste man vet er at man i 134
bekte 140.000 kg, bred på en måned." Brannen er en av de To2dsomste
som har hjemsdkt Stockholm på mange, mange år.

reportasjen ble det beskrevet hvordan
brannmennene prövet å hakke hull på taket for å komme bygnin2;ens
indre..Jernbjelkene var aldeles glr,dende og et av hewli. :TA tre
utenfor bygningen var avwvidd og begynte å ryke på den ene sidun, mens
istapper hang fra grenene på den andre siden, Oberst Ivar J"arl for-
talte at de direkte brannskader, opptil klokken 11800, ikku rar så
uhyre, men det blir en hel del rdkskader. Alt som kan rodde unda,
blir fjernet, Ingen uerstattelige varer er brent.

S,R. 17.25 Norman MacDonald, BBO-korresponaent i
Stockholm, var ti minutter for sent ute ved hikrofoLell nled sin
rapport og som grunn anga han at han var blitt oppholdt »gt grunn
av "transport-kaos i Stockholm", men ga ingen n=mere enk the*Ger.

SVLRIGE VIL KJOPE AMMIKANSKE -ZACT.T&R.FLY

g.;,R, 19.00 Den svenske forsvarswlnister forela i Riks-
dagen lördagn et forslagbmat-den svenske stat sal innkYipe 50
moderne amerikanske jaktfly for en sum av 34.4 milioner kxone:7.

OG ET TYSK SWFLY.

SL.R, 22,00 Den svenske forsvaraminister hax forelagb
en proposisjon om en bevilgning på 250,000 kroner til innkjøp
det tyåke sjdfly av typen Do. 24 som er blitt tatt i forvaring åv
de svenske myndigheter,

BRENSELMANGEL I SURIGE.

8..R# 22,00 Av et ordskifte i Riksdagen framgår det
at på grunn av den spente brenselssituasjon må kysttre:Cikkt.n i
skjærgarden bruke ved som brbnne i så stor utstrekning som mulig.
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FRA DEN DANSKE HEIMEFRONTW:

S.R. 12,30 Voldshandlingene fortsetter i Danmark, som
det frangår av et telegram fra Danmark til Nalmb 1ördag morgen. Fredskg
kveld ble således ikke mindre enn fem personer drept, derav fire i
Köbenhavn. Såvidt man kan slutte seg til dreier det s for stdrste-
parten om aksjoner av danske patriotkretser, men det fore1igger ingen
sikre opplysninger om dette, .

Blandt de drepte er havnedirektdr S.V.H. Laul
He1lerup, forstanderen for Köbenhavns maskinistskole H. Gille og

fabrl.kant johannes Nie1åen som bodde i Lindealle.

D,R. 12,30 Havnedirektör Laub ble fredag kveld drept
sitt hjem i Gentofte. Klokken 20.50 ble det knust en rute i husets -
fdrste etasje og da familien kom ned mbitte de tre-fire menn i trappen.
Havneflirektdren ble fdrt inn i et annet werelse, Kort etter hdrtes
skudd og Laub ble funnet död i stuen.

• To menn ble fredag kveld og natt skutt ned
på-ixpen gate og drept. De menes å være skuespillerV, tM, Reper-
baneliej 11 som ble funnet skutb I Tycho Brahes alle og den annen er
fabrikant Johannes Nielsen som ble funnet skutt utenfor slitt hjem'i
Lindealle 34,

Forstanderen for Kbbenhavns maskipistskole,
He.lprich Gille, er natt til lbrdag drqt av ukjente menn pom opp-
sdkte ham i hans leilighet. Gille,som la i sin seng,ble raxt av
syv skudd i hodet og var drept på stedet.

Revolvermenn trengte kort för midnatt inn
i hjemmet til cand, mag, I(je11ord, i Köbenhavn og skjöt hem ned med
en rekke skudd. Han ble ramt av en rekke skudd i hodet, rygg og
armer, Han svever i livsfare,

. .
D.R., 20.45 Grosserer Simonsen,'som pnsdag ble såret

under en skuddveksel isin leilighet i Odense,er avgått ved:ddden.

S,R. 22,00 Et av de störste bensin1agre i Kbbenhavn
på Ndrnet av Van1bsea11e og Apollovej utsattes fredag for sabotasje,
meldes det til danåke kretser i Stockholm. Cirka 50 sabotbrer som
ankom i lastebiler, overmannet de tyske vaktpostene og plaserte fem
boml)er som oeksploderte innen tyske forsterkninger ankom. $kuddvekse1
oppeto mellom tyskerne og sabotdrene og til trôss for at saDotbrene
klarte å komme se efvgårde nesten byeblikkelig, ble flere tilfeldig
for$ipasserende saret. En mann ved navn Sdren Lauritsen ble drept
og en sjåfför Kristiansen ble såret. På grunn av ildkampen måtte
sporvognstrafikken innstilles en stund.

SVENSK S4MANNSPREST K0EM3R FRA DANZIG,
------

S.R. 22,00 Den svenske sjdmannspresten i Danzig,
Ove Andrell, ankom i dag til Sverige via Kdbenhavn. Han ineddeler at
han fbr iri. avreise overlot sjömannskirken i Danzig til flyktninger
fra bst og at det for nærværende bor ca 175 personer i kirken.
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POST TIL KRIGSFANGER:

S.R. 22.00 Röde Kbrsskipet Travaneore forlot lördag
ettermiddag Gbiteborgs frihavn og fortsetter s6ndag til Filadelfia.
Skipet medförer omkring 350 toni post til tyske krigsfanger i Amerika
og England, Den for England bestemte del av posten Vil bli losset i
Thorhamn på FærtWene. Som passasjerer medfölger fem krigsfanger-sekre-
tærer som sendes av den humanistiske organisasjonen "Hjelp krigens
offer."

4hif

PANSKE EKOLERS BRENSELSFERIE.
,•• 

D.R.20,45 Ranum Statsseminarium vil lukke fra först-
kommende tirsdag og til begynnelsen av mars på grunn av brensels-
situasjonen,En hel del andre åkoler i distriktet lukker ogSå'og det
aller nödvendigste ufidervisning blir gitt på prestegårdene o,1.1 mens
amååkolene får ferie.

NYTTFRAKARELEN.
- 


F.R. 11.40 De karelske representanter i den finske riks-



dag har framlagt seks lovforslag som innebærer forandringer I bestem-
melsene om skadeserstatning.

amORF ORE1DENEI FINNLIM,

89 11,40 Ifölge morgenavisene er amörforrådet i
Finnland så litet at rasjonen msd det aller förste må settes ned og
nargarin må brukes i steden.

FLYKTNINGENE VENDER TILBAKE.

R. 11,40 Opp til 10. februar 1945 har 2.900 personer
• tilhörende den forfXYttede befolkningen i Nbrd-Finnland '7endt tilbake
til sine hjem,

~1111.....emew

N.B. Det meste av stoffet skriver seg fra nazistiskekilder.



TIL FORTROLIG ORIENTLRING.
Ikke til offentliggjörelse.

NYEETSOVERSIT FRA SKANDINAVIA.
FRA

Regjeringens-Informasjonskontor.

19. februar 1945. Nr. 1384.

söndag 18. februar 1945.

Tegnforklaring: O.R.- aslo Radio, S,R.-Svensk Radio, F.R.-Finsk Radic
D.R.- Dansk Radio, "Oslo"- Tyskkontrolert "UTB"

BEGGERUDS KRINGKASTINGSNISERI

Oslo 17,00 (1) "ringkastingskåseri sdndag 18. februar kom
pressedirektdr Beggerud videre inn pa professor Gunnar :-yrdals bok,
n Varning för fredsoptimism" der denne hevder at det störste taktiske
misgrep de allierte har'begått, er hungerblokaden mot de okkuperte
lande i Europa. Det er fulstendig feil a tro at de " kmmpande patri-
oterna" gjennam sine savn bidrar til å vinne krigen. Den ting har
vært påvist og forstått hele tiden, sier :Lyrdal, og derfor vil reak-
sjonen bli sa meget voldsommere når sannheten n gang går opp for .
folk, Tyskerne komï.er namlig ikke til å sulte, og allerminst de
tyske soldatene. Folk i de okkuperte land blir ikke sterkere i sin
motstand gjennom sult, suarere tvertom.

Myrdal sier videre at en hjelpeaksjon kan
organiseres på en slik'måte at den ikke kommer den kr1gfdrende part
tilgode. "Vi svensker", sier Myrdal, "har no i flere ar tilbudt oss
både å stille tonnasje til disposisjon og å administrere aksjonen
på en betryggende måte. I5en vi har mottatt et blankt nei hver gang
saken er brakt på tale."

"Vår regjering uforskyldt måttet tåle
kritikk fra nordmenn og svensker for sin gjerrighet angående hjelpen
til Norge, skjönt kritikken burde ha vært adressert til London."

"Ansvaret for denne politikk har först og
framst Storbritannia og dernest Churehill selv, som sommoren 1940
bestemtiseg fbr dette prinsipp.

De amerikanske blokademyndigheter har
praksis mmret enda vanskeligere å få i tale enn de engelske.
Amerika er der imidlertid blitt organisert en opposisjonsbevegelse,
som har sin sterkeste støtte kirkelige kretser. Senatet mottok nylig
en resolusjon mot levnetsmiddelblokaden. Inntil vidre er det imidler-
tid blitt med det. Blandt-de norske sjdmenn som med livet san inn-
sats har fraktet mat til England under hele krigen og som har vist
hvbrdan stillingen er for deres egne hjemmo i Norge, har det vmret
tillöp til proteststreiker. Men de er blitt undertrykt.

Etter å ha sitert 1:yrdals uttalelser am
leith - Ross - komiteen og Lehmannorganisasjonen, to organisasjoner
som etter bedste evne forsökte å undergrave hverandre gjenga presse-
direktören hva den svenske professor har sagt om

UNRRA's oppgave er i virkeliGheten å
gjennomföre en internasjonal rasjonering av knappe livsfornödenheter,
Da de notdvesteuropeiske småstater ikke bare har hatt en hdyere
standa±d, men ogsa venter at de etter krigen vil kunne forföye over
valuta, kreditt og gode naboer, og da de desuten av saMme grunn
regner med at de skal kunne betale for sine leveranser, er det klart
at disse stater ikke nmrer noen livlig interesse for U*RRA. Deres
hovedinteresse er tvertom at UNRRA skal bli så svakt at de ved sine
oppkjöp kan gå så meget som mulig utenom UNRRA. De fattie stater
uten valuta, kreditt og gode naboer, frykter derimot for a bli gjemt
bort. Denne meget påtagelige interessekonflikt utgjdr i virkelig-
heten en stor fare for hele organisasjonens effektivitet. '

- Såvidt professor flyrdal.- UNRRA, denne
store verdensomspennende organisasjon, som har mmrt et av de fdrende
nasjoners beste propagandanummer, har etter vert mistet temmelig
moget av sin opprindelige glans sideh det er blit1 14ont gendo1i
lite den i virkoligheten kan utrette, fortsatte wesøedrektdren.

(fortsettes)
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BEGGERUDG KRINGKASTINGSKASERI. (fortsatt)

Det het först at den skulde tre i virksom-
het umiddelbart etter krigens avslutning, men dette er senere for-
andret derhen at den ft5rst skal begynne sin virksomhet seks måneder
etter krigens avslutning, etter avslutningen av den såkalte,"militære
periode".I donne porinde skal de allierte militære organer ha ansvare*
for forsyningene, slik som det også framgår av Sehjelderupsakens
dokumenter,I hvilken grad disse militære organer klarer a ltise denne
oppgave ser en rystende eksempler på i de befridde land.

Den hjelp som UNRRA kan yte etter den
militære periode synes også å være ganske minimal, ifölge oppgaver
som UNRRA nylig har sendt ut. For de förste seks måneder vil det
etter de beregtinger som er foretatt, behöveå f eks. .182.000.000
yards ullvarer, mens man ikke har mere enn 2,5 milioner.til radig
het, Av bomuldsvarer reper man med et behov på 560.000,000 yards,
mens det ikke er mulig a oppdribe mer enn 0,09 millioner. Av triko-
tasje finnes det ikke noen ting. Av skot6y trenges 78.000.000 par
og ravarer til yterligere 46.000.000 par, tilsammen 126,000,000 par.
Man kan såvidt oppdrive 12.000.000. Nar det gjelder leveringQV korn,
kjött og andre matvarer gis det ingen opplysninger overhodet.
Hvilket sikkert er det bedste bevis for hvor dårlig det står til med
UNRRAYs evne til å hjelpe en nödlidende monneskehet.

Ethvert land blir således henvist mest
mulig til å klare seg selv. Det er derfor ubetinget nödvendig at
vår egen produksjon og vårt transportvesen kan oppretholdes i stbrst
mulig utstrekning.

- Den sabotasjevirksomhet som drives i pat-
riotismens navn, vil koLime til å vise seg å være en boomorang som
vil ramme patriotene selv med fryktelig kraft. Man skjærer ikke
ustraffet av den gren nual sitter på,

NORGES BONDESAIMAND.

Oslo 18,00 (5) Norges bondeåamband vil iår holde den
tradisjonelle " Böndenes uke " i tia 18 - 24, februar, uka vil bli
nyttet til å spre opplysnigg on böndernes organisasjon og dens
arbeid, Den vil ogsa som vanlig bli en spesieli innspurt for å
verve medlemmer til Norges Bondepanband.

• Uka avsluttes med en böndernes dag. Da vil
det bli holdt årsmöter i bygdenes Bondesamband der dette ikke alleredf
er gjort. Mötene vil så vidt nulig bli gitt et festlig tilsnitt.
Til böndernes dag har sekreter i Norges Bondesamband, Ingv. Strand,
skrevet et ord for dagen, som vil bli lest opp på mbtene,

KANINFORENINGENS JUBILEUM,

Oslo 20,00 (21) Bergen og omegns Kaninforening kan i år
feire 44 års jubileum og i den anledning har Norges Kaninavlefor-
bund overlatt arrangementet av årets landsutstilling til foreningen.
Utstillingen varer fra den 23 til 25 • februar. Det blir stillet ut
dyr av 12 forskjellige raser.

DjDSFALL.

Oslo 20,00 (23) . ' En av Tel.omarks eldste, tidligere lærer
og-klokker.B. Dyrland, Årnotsdal er dd 90 år gammel. Han var fbdt
i Vegårdsheim og har været lærer i-omlag femti år, De siste 43-år
var han lærer og klokker i Åmotsdal. Ved siden av dtev han gards-,
brUk og deltok moget i det offentlige liv i Seljord, der han
var modlem av herredstinget i 30 4r.
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FOLKESENDEREN "Norges frihet".

Hele den frie verden av frihetselskende
og fremskrittsvenlige mennesker har mottatt deklarasjon fra Krim-
konferansen med glede og tilfredshet. Det samme kan naturligvisik
sies om hitlerfascistene og deres hjelpere rundt om i verdan. Også
len svenske presse behandler de med sympati Krimkonferansens
historiske beslutninger. Gfteborg Handels og-Sjdfartstidning står
der fölgende: Erklæringen fra Krimkonferansen betyr död mot fienden
og Hitlertyskland. ;3,ndre svenske aviser'skriver,at en deklarasjon
ikke trer ut til hat mot det tyske folk, men uttrykker en besluttnir,
å hindre Tyskland i å forberede en tredje verdenskrig. ?ien Hitlers
femte kolonne i Sverige har naturligvis ikke denne oppfatning.
har en av de most frultredende hitleragenter i Sverige, Sven Hodin
som har hat et intervuje med Dagens Nyheter, hvori han forsöker å
forfalske beslutningene fra Krim. Sven Hedin påstår at beslutningene
som ble tatt på krimkonferansen, v11 fiJre til en ny verdenskrig og
at de tyske folk vil bli gjort til et slavefolk sant en rekke andre
1Zignaktige på:stander. I beUutningene fra Krim heter det bl.a.:
Det er vart ubbyelige mål å.utrydde den tyske militarisme og dan
tyske nascisme og å sikre at Tyk1and aldrig mer blir istand ti1 og
forstyrre verdensfreden. Det er disse for nenneskehoten viktige
beslutninger, som Sven Hedin kjemper imot. Og det er jo ikke sa
underlig. Det var Sven Hedin som helt fra begyndelsen av jublet over
Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Det var Sven Hedin som var S.
egeistret over Hitlers kriksmaskiners overfall på fredelige land
og folk. Det var Sven Hedin som var en ivrig tilhenger av Hitlexs
sukalte nyordning. Udrig har man hört et bebreidende ord av Sven
Hedin, over de umenneskelige forbrytelser som de tyske fasistiske
barbarer har gjort seg skyldie i, i de tiUigere okuperte land,
og som de stadig gjör seg skyldig i, i de få land som ennu er
okupert. Sven Hedin protesterto ikke i mot de grenselöse ödeleggelse-
som hitlerbandittene utförte i Nord- Norge og tvangsevakueringer av
ti tusender av normenn fra sine hus og hjem. Wol, utsultning oe bran,
skafning not frodlicc folk, det er Hltlers nyordning. Utrydelse av
våre landsbyers befolkning er hva Sven Hedin finner i sin orden.
Men nu når cldsk1okken k Umer over naziforbryterne spiller Sven
Hedin bittre tårer over sine nazibanders forestående skjebner.
Sven Hedin har stillet seg selv utenfor alle kultuxmenneskers
rekker og han kommer til å ta ansavret for de umenneskeligste
forbrytelser verden kjenner.

fritt folk og andre quislingaviser
g,»r seg alle anstrengelser for å understötte hitlerbdIerne, er
intet nytt, og derfor får de også sin lönn fra tyskerne, med penger

1L)om de stjeler fra den Norske Statsbank. I de siste dager har
ritt Folk skrevet spalte opp oc spalte'ned, om de mest beryktede
nazibanditters uttalelser som gar ut på, at de, sitter inne med
opplysninger over en masse landsmenn son angivelig skulle vwre
medlemmer av illegal organisasjon og sabotasjegrupper, personer som
de enno ikke har grepet inn overfor, men som vil bli tatt om ikke de>
omfattende sabotasjevirksomhet vil opphöre. Dette er ikke no annOt
enn noget forbannet vrövl og hjenmepropaganda. Det viser först
forrederen Judas LieTs uttalelse pa pressekonferanse i Oslo, hvor
han bl.a. sa, st det ikke var nödvendig å få tak i de riktige
sabotörer, for de hadde nokk av landsmenn i fengsler og konsentra-
sjonsleire, som de kunne myrdel for å knuse sabotasjebevege1sen,
Den tid er forbi da våre frihetselskende landsmenn lar seg skremme
av nazibanditternes propaganda. flon, det gjeller nå r.ler enn noen
sinde å ta alle forsiktighetsregler, og man nå vite at gestapo
arbeider mod alle mulige midler for å komme vår frihetskamp til
livs, og at vi er forpliktet til, for oss selv og for våre lands-
menn og utvise den störste forsiktighet, med hvam vi taler og med

bingår
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FISIC&IRILMDINGER.

O.R, 14,15 Storsildfisket. Vansklige driftsforhold
har så gått som hindret alt fiske pa samtlige felter. Som nevnt
i går foregikk der endel snurping på feltet ved Urter. Der ble
innbrakt endel fangster fra 300 til 600 hl. utenom noen mindre
slomper. Der opplyses inidlertid at det er rikt med sild tilstede,
så man regner med bra fiske så snart forholdene tillater det.

Oslo 20,00 (20) En disponent i Bergen er av prisretten
dömt til 80 dagers fengsel, 2500 kroner i bot og inndragning av
3500 kroner for ulovlig salg av 800 tönner salt smasild og 1000
tönner storsild og vårsild.

GRUNWTOTNING.

Oslo 22,00 (35) Sob kjent grunstötte Fylkesbåtanes damp-
skip "Kommandi5ren i forige uke i Llverstrmmen pa reise fra Beren
til Sogn. Skipet sprang lekk og fikk eterk slagside og lasten ma
derfor sis å ha gått tapt på grunn av 'irannskade. .4"dS Fylkesbåtane
opplyser til Bergens Tidende at en av Norsk Bjorgningdkompanils
bater er gått ut for å undersöke skipets stilling. Der skal ikke være
noen fare for skipet,

MAGNETISKE MINER.

S,R. 22,15 (Dansk) En nordmann som er konnet over til Sverige
forteller til Dagens Nyheter at de engelske magnetminer der ned-
kastes i de norske farvann, allerede har krevet mange tyske fartöyer.
De tyske tropper er på denne måte praktisk talt issolert fra hjem-
landet. Nordmannen meddeler vidre, at man i Norge föler seg over-
bevist om, at i samme öyeblikk SQM sammenbruddet i Tyskland kommer,
vil soldatene i Norge nedlegge våpneno. Man ser sjelden virkelige
tyske tropper i Norge enn folk der er halte, stibbente, en3yede
eller halte. Det er den siste bunnskrap, den yterste reserve.

MiNISTER ESMARCH: Friheten, deet danske blad i Sverige har .
en samtale med norges nyutnevnte gesant i Stockholm, minister

SOM i de siste 4 år har været norges diplomatiske represen-
tant i Island. lanister Esmarch opiplyser at de allierte britiske
og aaerikanske troppers besettelse av Island forlöp gnidningslöst
og at samarbeidet mellom islendingene og de fremmede tropper i det

-forMpne år har vært det aller beste.
Om Norges syn på Danmark uttaler minister-

en:"Det norske folk betrakter Dannark son en alliert medkjemper-
nasjon og önsker også etter krigen et snevert samarbeide med Dan-
mark." Ninister Esnarch var gjennom flere år Norges gesandt i Den-
mnark og *var i Köbenhavn den 9, aDril. Han uti,aler til nihen ai
han,om morgenen da han så de tySke tropper marsjero inn i Köben-
havn fölte seg overbevist ou at, tross det förste nederlag, ville
det danske folk vise de egenskaper som han alltid hadde trodd det
var i besiddelse av, og han hadde fått rett. Endelig uttaler mini-
ster Esmarch at et fortsatt fellesskaD oned de allierte er forut-
setningen for Norge likesom det også ma være det for Dannark, Norge
ser med varne fblelser på Russland, De russiske fanger SQM har opp-
holdt,seg i Norge under krigen, er på alle måter blitt hjulpet av
nordmennene, og i Nord-Norge, hvor russiske tropper nå er rukket
inn, består det beste forhold mellom russerne og befolkningen. Det
har ikke forekommet ett enesto tilfelle av tyveri, voldtekt eller
noen annen lovovertredelse.
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KONVOISLAG IFIWTFOR SVEN&=YSTEN.

D.R. 20.45 Fra Gbteborg meldes at det lördag kveld
og natt er blitt utkjempet et konvoislag av meget stort omfang
utenfor den svenske Bohus-kyst. Ved 20-tiden b.brtes motordur
av enkelte flyvemaskiner utfor kysten og senere iaktok man fra
land hele kvelden iVennom angrep til havs mot aft tysk konvoi som
befant seg for sydgaende. Don tyske konvoi var etter alt å dönme
meget stor og befant seg minst ti sjömil ut til håvs. Ved
23.00-tiden sluttet kampen, ifUge Göteborgposten, særlig sterkt
oppe ved Lysekil. Konvolen ble her angrepet i flere bölger og hint-
melen opplystes ved skjæret av lysbomber og luftvernsartilleriet.
Man kunne også höre ilden fra tunge kanoner men da siktbarheten
var dårlig, man kunne ikke fra land iakta noen treffere på
kohvoien. Under amåkamper fortsatte konvoien wdpå. Da den nadde
utfor Vinga blusset kampen for alvor opp igjen. Kanonaden var
meget heftig og drönnet fra de tunge kanoner kunne höres lang vegQ
Kampen varte sirka en time og kort för midnatt b.rtes to veldige
eksplosjoner som kunne hbres i Wteborg. Himmelen ble fullstendig
röd og deretter hörtes en rekke mindre eksplosjoner.

SENDINGEN VAR AVBRUTT

over Knenhavn og Kalundbmg fra 18,52
til 20.30 av militære grunner. Det var således ingen ettermiddags-
nyheter.

FORERMOTE.

08,00 (19,2,) Den 17. og 18. februar hoIdtes det et •
förermöte pa Oslo Slott under forsete av Nasjonal Samliflgs förer,
ministerpresident Vidkun quisling.' Til mbtet vat innkalt mini-
strene, rikslederne, fylkesförorno, landslederne, samt andre
representanter for parti og stat. I generalsekretærl Minister
Fuglesangs sykdomsfravær ble mbtet ledet av riksleder, minister
Axel Stang.

Fylkesförerne avga rapporter om arbeidet
innen sine tespektive riksorganisasjoner. Enkelte ministre og
landsledere, samt riksfullmaktigen fDr arbeidsinnsatsen talte om
aktuelle oppgaver. på mbtets annen dag talte herr Reichskommissar
for mbtedeltakerne, Mbtet ble avsluttet med an tale av Nasjonal
Samlings fbrer.

POLITIDEPARTEMENTET MEDDEEER:

O.R. 08,00 (19.2.) I 1944 overfalt bevepnete, delvis
maskerte banditter sparebanker og rövet med seg 865.000 kroner.
I 1944 begikk bandittene 44 feige mord.

Det er vanskelig å forstå at den
kongelige emigrantregjering i London er blitt så avnorsket Ög
så bolsjevisert at den kan forherlige "våre tapre patrioter."
Bpren alMinnelig sunn nordmann, som har sine norske instinkter

behold, er det vanskelig å fatte at det er en patriotisk bedrift
å plyndre landsens sparebanker og skyte ned en ganmel bankkasserer,
Xliedre Eiker Sparebank), at det er tappert å lure eeg inn pa et
ektepar i Bygdö Alle og myrde mannen med pistolskudd (Svensen-
Moe), ved nattetid å kaste håndgtanater inn gjennom et .sove-
værelsevindu og mydre et ektepar, mens barna ligger i sideværel-
set(lensmann Horge og efrue), a montere et maskingevær i leilig-
heten vis-u-vis for sa å fyre lys (Vogt), å legge seg på lur med
et oppmontert maskingevær for a fyre lös fra bakhold mot en bil
(generalmajor Marthinsen) tappert er det ikke, og norsk er det
heller ikke. Ved flerc anledninger har patriotene tvert imot vist
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POLITIDEPARTEUENTET (tortsatt)

vist sin feighet. Under overtallet på Birdmarinestabon var 3t
par pistolskudd nok til å'drive en bande på syv-åtte mann'som var
vepnet med maskinpistoler, på panisk flUkt, Ba sabotörer, fire
mann htSy, vepnet med maskinpistoIer og sprengstoff, forsökte å
sprenge knottfabrikken på 1s ved Drammen 1 lufta, vax et par skudd
fra den-tyske vakten tilstrekkelig til at de kommUnistiske patrio-
tene kastet fra seg våpen og sprengstoff'og römte. Og forleden
dag, under et sabotasjeforsök i Sandvika, jaget en etkelt mann
hele den vepnete banden på full flUkt med noen skudd," Bandittene
er opplmrt til bakhold og ikke til kamp de er feige,

SANDNES Mr.AL

O.R. 08,00 (19, 2. 45) Ordfbreren i Sandnes har nå vedtatt
Innenriksdepartpmentets forslag til byutvidelse. 2tter planen
utjöt den delen av Ebyland koMmune san skarinniemmes i SandAes
by, 3,6 kvadratkilometer-med 3,800 mennesker, rekneteetter teLlingen
1942. Sandnes'blir derved en.by på 7.200 mennesker; og dekker et
areal på 4,6 kvadratkilometer. Inntekten tilde personer som bor
innen idet innlemmede område utgj8r omlag 42% av densamlede inn-
takt, ;$andnes får 35 nye gardsbruk tnnen szle nye grenser og tre
nye skoler

V1RSILDFISKET VED KARMOY..

0 R, 08,00 (19.2.) Fra Bergen meIdes at Karmby rapporterer
ai de første vårsildfangstene er gjort. Det dreier seg om fangster
på 60 VO hl, Ellers pr det et stort sildefiske i gang,'

KOBENWN.

Oslo 22,00 Den danske handelsflåtes tap under krigen
belöper seg til 204 skip på ialt 421.542 brt. 1.223 danske sjöfolk
mistet livet,

TRONDHEIM.
Oslo 22,00 En fiskehandler,fra Naursund ble nylig
frastjålet 5000 kroner i kontanter: Han 1.7de pengene oppbevart i an
låst bordskuff og tyvene hadde like godt tatt med seg hele bordet.

B. Det meste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

vvvvVVVVvvv
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TIL FORTROLIG ORIENTERING, IKKE TIL OFFENTLIGGJORELSE.
Det mesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforklar' : O.R. - Oslo Radio. S.R. - Svensk Radio. F.R. Finsk
Radio. D.R. - Dansk Radio. Oslo Tyskkontrollert "NTB".

VERDEN & VI. FRITZ IHLEN OM "BEFRIELSEN".

O.R. 19.10. Det er ikke til å komme bort fra at
der er skjedd endel underliae ting siden de Allierte aikk til anarep på
Europ4 Fbr dc Allicrte satte igang sine storstilte angrup var det et
ord som hadde en slaks magnetisk kraft overalt, i Hellas,Frankrike
og Betgia, Nederland, Polen og andre land, oa det var ordet "befrielse".
Befolkningen i de av Tyskland busatteland leste oe drömte og hörte om
ordet "befrielse". Det ble noe vikdunde lig, lokkende noe, dette å bli
befridd. Det var ikk: det at man hadde det så forferdelig i den tiden
man var besatt, men ifölge den tyskfiendtlige propaganda, skulde det
bli rent paradisisketilstander når befrielsen kom. Befrielse beti)d hjelp
og hjelp betydde at liwets goder skulde flytu inn over landets grenser
umiddelbart etterat de alliertu soldater hadde satt sin fot på de respuk-
tive lands jord.

Vi skal være de sistc til å nekte for
411t de alliertc drev sin propaganda på en mege dyktig måte. De visste somhar visst den hele tiden at med krig fölger store savn for sivilbe-
folkningen, ikke bare i do krigsherjede områder, men også i de områder
som cr direktu indirekte rammet av krigen. Når såledesdu europeiske
stater måtte spenne livremmen inn, så måtte også Tysklands motstandure
gjöre det samme, ikke bare på de britiske gyur, man også i Amerika merkut
man sakte men sikkert hva krigen innebar av savn. Vi behver i det hele
tatt ikke å nevne Sovjet, hvor sivilbefolkningen jo ikke tilnærmelsesvis
har levd som du basatte lands befolkning etter flere års krig.

Imidle tid for å serae for at de besatte
lands befolkning skulde få krigen å fle langt værre enn det var ngdvendig
forstod de vestligeAllierte at det også var nödvundig å sette iang en
utstrakt sabotasjevirksomhet..Det som Tyskland sZ;reet for at du sivile
skulde få seg tildelt, måtte Udelagges. Derfor den störst mulige sabotasje
mot ¥ommunikasjonsmidlene c),c? forsyningene. Således opplevet man i de be-
satte land at jernbaner ble underm ert, viktige kommunikasjonsmidler
sprengt i luften, viktiac fabrikker bdelagt, fiskebåter anarepet fra lufzuz
og sjgen. Alt herte mud til den Mierte sakalte krigsfbrsul. O igjon
ved behendig propaganda, som var lettvindt nok nettoppfordi de Alliurte
satt med de beste kort på hånden når det gjalt dette lyktes det å drive
med franskmann,grekure, bele;ienenederlender_ og nordmenn for ikke å snakke
om dansker i dette virku.Sabotasjcvirksombuten ble et viktig våpen i
Alliertes hendar, og som vi godt nok vet, sålengo Hellas, Frankrike og
Belgia ikke var befridd, strömmet lovord ut fra propagandasentralene nettoI
sabotgrene var de riktige patrioter, nettopp motstandsbevegolsen i Hellas,
Maquistroppene i Frankrike, motstendsbovegelsen i Belgia, sabotercne i
Danmark og Norge, var de styrker som skulde hgste seirens belenning når
oppgjgrets dag kom. Og som rimclig kan være - saboterene, ellur hva det
nu kan være de ble kalt, hjemmufront, mostandsbevegelse eller Maquis -
styrker de trodde hva de hbye hurrer sa, nou man igrunnen svært godt
kan forstå. Hvorfor skulde de ikko tro det? Du risikorte jo livet i sitt
virke. De sprangte undur de störste farer. De gdela sinc lands sWrste
verdier mcd patriotismen som det ærefulle stempel.

Så kommur endelie befrielsen. De greske
patrioter ble plutselig banditter. Nå vistu det seg at de haddu gjemt
våpen for å rette dem mot britisku styrker. Nå viste det SQL; at de hadde
rfamt sabotasjemidlene for å vinne sitt eget land. Du ble slått ned med
hardhånd. Maquistroppene troddc ogs4 at timen var kommet da de Allierto
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FRITZ IHLEN. Fortsatt,

zikk iland i Feankrikej os forsåvidt tiMelig nok. Det franeke folk trodde
også at nå skulde dc herlige tider komMe. N4 skulde de få det bedree nå
skulde rasjonerIngen opphbre med ett slag,fer Frankelke var jo alliert.
De hadde ofret altj kjempet og under besettb1Sen gjort sitt for .å fremme
sabotasjen. Men hva hender? La oss hbre hva Stbckholmstidningens korrespon-
dent i Londbnj Hugo Bjbrk, mener:

"Lbftene om hjelp ble Mer enn aftgang
gitt Frankrike av Englands regjering. Aldri för er et lbfte blitt brutt
-å en Så skjendig måte. Det fransko folk er dypt skuffet over utviklingen
av forholdene etter befrielsenj som bare medfbre fattigdomj sult og nöd.
Ja til og med engelskeaviser forstår nu regjeringens egoistiske politikk,
skriver Hugo:.Bjbek, og siteref blandt annet et par engelske aviser som
The Tlmes og Menchaster Guardian. Disse aviser skriver bla. at den
engelske regjering alltid har gitt det svar at intet kan  gjörs för  etter
befrielsese. Og nu er Frankrikes stilling langt værre enn under den tyske
besettelee. Franskmennene hadde ikke tunkt seg at befrielse betbd,sultj
heter det videre.

Stockholmstidningenskorrespondent
slutter måd å slå fast at det nu fordres virkeligeanstreng eelser e da dette
problese: mat til de befridde foik er like så avgjbeende som selve krigen.

Slett ingen liten innrbmmelse av en
svensk korrespondent, Men det er også andre måter å se det hele på. Observee
finnee det absolutt ikke på sin plass at befridde land tillater seg å komme
medekritikk ellee bebreide England eller Amerika. Avisen skriver nemlig
fbleende:

"At franskmennene nu sulter og fryser og
lider av arbeldslbshet er på ingen måte de Alliertes skyld. Det var nemlig
eaclisstyrehe som bdelaj drev sebotasje mot kommualkasjons e og for-

eynIngsmidler og darfor har franskmennene selv skylden for den nuværende
sj.tuaejonll Vi tillater oss I all beskjedanhet å si at dette var klaw
berkjed. Vi tror det vil være farngftig av våre emieranter, hjelamefront-
ledere og andre studere Observers artikkel litt nærmere.Det nytter ikke
å kOmme etterpå å si at det var Ifblge de allierto lederes ordre at norsk
eieneom og ngrske verdier ble sprengt ipluften. Det nytter ikke å fram-
holde dette når den såkalte oppgjörets dae kommer. Sånn som Observer så
fornuftig sier: La rolig franskmennene suIte og fryse. De er selv skyld
det s  Det var jo franskmennene selv som bdela det franske næringslivj den
franske induetrij de franske kommunikasjonsmidler. Det er da ikkenoe
mer enn rImelig at de hbster som de har sådd og det er logisk nok.

SKOGSARBEIDERNES EKSTRARASJONER MISBRUKES.

Osle 20.00. (23). Det er som kjent en kontrollbok for
skogearbeådere og på grunnlag av-de opplysninger skogbrukewneeir herij bli
skogsarbeiderne tildelt ekstrarasjoner av forskjellie slage Det hevdes
imidlertidat arbeidsboken blir misbrukt og det påståes at det i Opland
er blitt delt ut ianpå dobbelt så mange kontrollbbker som det er skogs -
arbeidere arbuide. Dladet Hadeland har forelagt saken for fylkesskoe-
mesteren som bekrefter at en iverksatt undersbkelse har gitt til resultat
at det er mange som ikke er berettiget til kontrollboken som har fJ•tt den
utlevert. Nu har imidlertid "departementet" bestemt at det Skal iverkeettes
en.skarp kontroll med at arbeidsboken ikke blir tildelt andre enn virkelige
ekogsarbeideree

JJiRAE POL TEKNISKE FdRENING kan 20de februar se tilbake på 40 års virksomhe
Dens fbrste formana var distriktssjef Just Broch. Foreningen-startet med 23
medlemmer oe hat idag 243.-Det er igjennom årene holdt en rekke foredrag
gm tekniskej sosiale og kulturelle spbrsmål og et par utstillinger..Ingenlba
R. ilieheleen or formann i jublleumsaret.

Oslo 13.00 (17).
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MELDINGER FRA FOLKESENDEREN "NORGES FRIHET".

18.00. Etter å ha omtalt den danske hjemme-
front og dens arbeide og nevnt at dette arbeide kunne gi hint våre egne
patrioter fortsatte annonsbren:

Dot er gjentatte ganger blitt pekt på
at man i4 utvise den stbrste forsiktighet overfor naziangivernes spioner.
Denne advarsel kan ikke bli gjenntatt for ofte. Tyskerne og deres
auislinglakeier forsdker alltid å klekke ut nye metoder for deres spion-
zksomhet for derigjennam lettere å kunne komme den aktive Nemmefront
illivs. Alle mulige midler forsdker de for å sende sine agenter og
spioner inn i våre orcanisasjoner og kampgrupper. Disse gestapoagenter
9pptrer som de beste av beste patribter oz dat er ofte meget vanskelig
a holdc dem fra de godc patrioter. Men det er også en kjennsajerning at
slike spioner har meget lett for å smugle seg inn i slike organisasjoner
som mer eller mindre blir behersket av Ridderne av de korslagte armers
hånd. 08 det er jo forståelig. Pessimismen idisse kretser gjdr det alltil
lettere for gestaboagantene a skjule sin virkelige ådentitet. Vi kjenner
til flere eksempler hvor slike spioncr har veert istand til å bevare
sin virkelige stilling i sliko oraanisasjoner ikke bare i måneder men
år.

Innenfor hjemmefrontens aktive kamp-
organisasjoner er en slik tilstand umulic i dut lange ldp. De aksjoner
som blir planlagt og utfört at disse grupper vil snart tvinge gestapo-
aeentene til å blotte seg. Hvis det under en kampak3jon viser seE tegn
pa at noc om aksjonen er sivet ut, så blir det dyeblikkelig foretatten
grundig undersncelseav hvert enkelt medlem av gruppen. Deatte fdrer til
at gestapos lakei meget snart vil bli oppdaget.

Men i de organisasjoner som har stillet
g som oppgave å bremse frihetskampen, hvor Riddernu-av de korslagte

armers hånd sitter i ledelsen, kan gestapoagentene uten vanskelighet
fortsette sin lyttervirksomhe . Dutte er ikku bare erfaringur fra v4rt
cget land, men fra alle okkuperte land.

Det er således et faktum at det innen-
for den danskefrlhetsbevegelse er små sjangser for slike folk. Dette
först og framst fordi den danske hjemmefront er aktiv, at hver enestu
frihetsk4emper alltid setter sitt eget liv på spill i kampen mot fienden.
Og det vager ikke gestaposazenter. Kampen mot tyskornes og quislingones
spionasje er derfor ogsa en kamp for å aktivisere hjemmefrontene kjempere
og organisasjoner mot fienden.

Tyskerne og deres lakeier raser nu
værra enn ville dyr. Redselen for det kommende oppgjdr og med de fölgende
resultater kan spores i deres panikkartede forholdsregler. 	 (endel
sd3tninger falt bort) --- men de tar grundig feil. De slag som våre kamp-
grupper har tilfdyet fienden i de siste måneder overalt i landethar pa
en alvorlig måte svekkatokkupasjonsmaktens stilling. Disse slag har ikke
k-irt mindre kraftig og omfattende i Oslo. Mange tyske våpensmier,fabrikker
lkrg verksteder er nu ddelagt og jernbanelinjer revet opp og ikke $å få
gestapoleddler og quislingforrædere sendt over i evigheten. Nu forsdker
gestapobddlene seg med et motslag for om mulig å lamme frihetsbevegelsen.
Nu myrder de ned for fote kjente og aktede landsmenn. Men det skal ikke
1Vckes for dem. VI må smi kampfronten ennu fastere og våre slag mot fienUen
ma bli oftere og kraftlgero. Nu Gjelder det om å organisere helu hjumme-
fronten til kamp, organisere nye kampgrupper, oe ikke bare det. de sisto
månedene er spdrsmålet om folkestrelken som Lmpmiddel mot nazItyskernes
barbari og vandalisue blitt diskuttert over hele landet. Alle er klar over
at folkestreiken er et av våre effektivesto våpen, men nu er tidan kommet
da vi må ta dette våpen i bruk. Nu er tiden kommct hvor ikke bare arbeldere
og funksjonårer men alle lag av vårt folk må gi nazIbandIttene det enuste
riktige svar. Befolknincen i Oslo må ikke.bli ove latt til seg selv, vi
må kjempe soliderisk, Bergen, Trondheim, Alesund, Haugesund, ja alle våre
byer og bygder må komme Oslobefolkningcn til hjelp 	 (resten av
eendingen druknet i forstyrrelser) 	
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Det t nnes ut i "förer"-rekkene. M nister P tz er död.

O81o.12poo(-10 ) "Minister Fredrik Ptytz er avgåttved døden
inatt„67 år gammelletter å'ha ligget sylt en tid. Minister Prytz ble
födt i Oslo 14 februar 1878,men vokste opD i Skotland da hans far vat
sjftannsprest i Edinbarg, I 16 års aldereri kom han tilbake til Norge,
der han fikk fortsette skolegangen og ble student 1 1897.. H an kom
så inn på krigsskolen og aVla eksamen ved den militære h6gsko1e, I  2u.-
ene 1902 eg"til 1906 studerte han språkog militærvesen i Frankrikep
og Tjskland. Da han kom tilbake til Norge ble han adjutant ved Gudbrands-
delens Itorpsog linjebataljon for 1,111ehammor og reiste så i 1908 ut

njen. Denne gang til Russland hvor han tjonostgjorde ved Vlborg reglment;
Novgorod. 11909 ble han'visekonsul i Arkangolsk og her opprettet han

trelastftrmaet Prytz og 0o,som i löpet av kort tid ble det ledende 1
bransjen, I 1918 ble Prytz handelsrad ved den norske legasjon 1 Lenin-
grad og en stor del av tiden bostyrte han også legasjonen. I årene
1922 og 23 var han leder for den norsk-britiske Trstatningskom misjon 1
NotdRussland. H an deltok i en lang rekko internasjonale konferranser
bl.a. i Genua-konferansen eg H eag-konferranson i 1922. Mlnister Prytz
kam tilbake til Norge i 1929 og begynte da sammen med ministerprosident
quisling å arbeide for grunnlaggtngen av Nordisk Folkereisning.Retnings-
llnjene hadde da sammon utarbeidet mons de var 1 Ryssland. Da quisling
1 1933 stiftet Nasjotal Samling var det en salvfölge for minister Pryts
å stå ved hatis side. Samme år kjt5pte Prytz Stor-Foson gods 1 Tröndelag
som han drov tram til å bli at mbnstorbruk, I allo år var han aktivt med

NS og nedla et betydelig arbeide for pattiet. I 1940 blo han utnevnt
til flko n i Mr-Tröndelag og hadde danne stilling til han 1 februar
1942 ble utnevnt til finansminister. Også som fiansminister nedla min-
ister Prytx et arbeide som fortjenor den störste anerkjennolse.Han ar-
beldet fram en rukko betydningsfulle saker,b1.a, don nye fylkesmannslov-
enp Som en påskjönnelso for framr akendo 1andsgag11g innsats gjennom et
rekke år tildelte ministerpresidenten don 28 oktober ifjor mitister Prytz
storkors av St.Olavs orden."

pindekS fot Oslo börs 17/2-1945. 

Os o, ø 7)

Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

•

171;75-(Pluss 025 )
198;63(pluss 010 )
231,05•Ipluss 0,60)'
205,75Uforandret.)

Greåker Oellulosefabrikk S.

"Otlot.Greåker Oellulosefabrikk A/3.hadde i
1944 et netto overskudd på kr, 208,700, fltyret fOreslår St ddt til aks-
jonerene utdeles 4 % utbytte m ed 184,320 kroner,mens kr, 22,000 over-
föres til reservefolldet og resten overfUres til ny regning."

F4,9?rime1din er.

Oslo Radlo,13,15. "Bergen:Vanskelie driftsforhold har hindret
akt fiake 1 det siste dögn. Det moldes inidlertid nå at snurpeflåten
Haugesundsdistriktet er kommot til fangst på feltet ved t)rta.Det fore-
11gger ennå ikke noen melding om resultatet, Videre meldes det at det idt*
er'tatt fangster på dagsett både på Utta og på Karmöyfoltene."

Worskeflskeriene. "Bergent I MDre og Romsdal går det bra med'
s'e ord-Möre er dat moldt garnfangster på 350 kg-Remsdal 350 kg,

til 2500 kg4unnmbre 700 til 1400 kg, og for småbåter som fiskor
garn i Borgundfjorden og Mdmfenfjerden 30 til 110 kg. På Nordmöre fgre-
gar linefisket mod opp til 1250 kg.1 fangst,Samtidig hat sli.626f/sket-på
Nordmbre gitt fra 200 til 1100 kg. for Romsdal 100 til 150 kg.og for Sun-
mbre på 175 til 350 kg.1Fangstmengden ligger bra an og ddt regnos mod
at utsiktene er de beste.
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Os1e,14,00.(13)
4 1/2 % Statsobligasjoncr 1937
4 %. statsobligasjoner 1935•
3 1/2 % Statsobligasjonor1941
3 1/2 % Statsobligasjonor 1938
4 % Hypotekbankon 1038 '
3 1/2 % Hypotekbanken
Creditbanken




K.135_
BjUvefossen :325;3/4 K.20-
Borregård




K.136-
Elektrokemisk Kc141-




Hafslund
Orkla Z.295- K.287 1/3 0.ms2,..
Saubruksforeningen. E1950-




Union 2:5,50 K.5,40
Agdesiden




K.152,1/2.
Borgestad 7-"7.230- K. 225-
Bruusgård og 17,260-




Amerikalinjen
Bergenske

K:230-
K.164- Oms.165.

Nordenfjeldske
Ivaran

K.„175-
K.270-

•_.

Kosmos II 8.280- K.275-
Odd.




Rosshavet 8.390-*K.387,1/2




Valutakurser : Uforandret..

Trekk-krafta i jordbruket.
7tsikten o for varonna ser ut til å bli noce

av det van Skelleste vi har hatt bittil. En våronn kan gjennomföres pa
mange måter,men slik som Ilatsr3rsmålet ligger an for tiden framover er
det avheneig av at jordbrukots produksjon om sulten skal kunne holdos
borte fra byeno oe industr.lheinene • Alle hjelpomidler må derfor taes
bruk slik at våronna kan gjennomföres så godt som mulig og her vet vi
at trekk-krafta spiller on avejbrende rolle. Erfaring har vist at trakt
nror drrvet nPd CtC gi2e b-ukbLr, rcsultat. Tre1.-krafta
riktignok adskillig redusort Imen en får ta tiden til hjelp under kjör-
inga. Kjöredyktigheten kan for manges vedkomiJendes knipe med.Man opp-
fordres derfor til å sendo traktorft3rerne inn til de generatorkurser
som begynner den 26 februar for å få mor lærdom.Kursene er avertert i
avisene.

Ansvaret for frukbarhet hos solgte .
Os o a o. 750, Professor S.DorSe skriver i en artikkel om

ansvar fo sikring av fruktbarhet hos solgte hingstex,at den gamle sed-
vanerett er at det er kjt5peren son overta ansvaret og risikoen for frul
barhet hos det kjöpto dyr. Altså or denne rislko medregnet i kjöpesum-
m on og kjö-eren har ikke krav på erstatning .Dersom selgoren skulle
overta risikoen vod fruktbarhet hos det solgte dyr måtte salgsprisen
forMyes betraktolig. Det er derfor ikIce riktig a bruko den gjeldende
lov om handel på dette område,skriver professor S.Bergo.

Det skulle wre av intere,se å vite hva ret-
ten ville ha gjort om noon ved hjelp av handelsloven forlangte rettens
hjelp til å fa salesummen igjen og erstatning for tap av framtidig inn-
tekt i at en hoppe var fört til hingst og ikke hadde tatt fb11.Dette
er i grunnen det samme problem i en annen fom. Oppdretterne bör være
på vakt for å beholde den gnrnJe sedvanoretten i dette spöramålet.Den er
grunnen den beste for begge parter og uten tvil den riktisste.Skal

selgeren begyme å ta forbehold for fruktbarhet ved sals av livdyr vil
det jo bety at de på en måte godtar den nye tolkning av handelsloven,

Nor es kaninavlsforbund
har sendt ut et nytt amåskrift,det er det

tredje i rekken og heter ft Silofor i det smån. Småsiriftet er på 2.0 si-
dar og er illustrert med noen teeninser og fotografier.Det gir en:kort,

Fortsettes.

b:R.1 150,
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Landbruksneldinger.Fortsettes,

fattet oversikt ovet prinsippet fot en konserVering av foreti siloar
og hvordan det legges ned,hvilke forsarter egner seg best til dette og
foringa mod silofor.

Lovende utsikter for Sjk-fisket.
Oslo Radio-1-3,50. Det tegner til å bli et overraskende godt

vinterfiske for Sik på Randsfjordon i år uttaler fiskeeksperten Ole J.
Derge fra Jevnaker. Alle som eier fiskeredskaper har slått seg på. '
fiskeoogdet har ikke vært tatt så nyc vinter-Sik her siden 1938.Det er
over 100 fiskere i aktivitet på strekningen fra Brdndbylandet og opp-
over mot Bjerknes, Siken er na svært etterspurt som matfisk da den jo
er feit og velsmakende. Bet vil bli satt igang en systenatisk innsam-
ling av Sik-rogn da en regner med at dot trenges 30 til 40 liter rogn
bare til å dekke behovet Sik-yngel her i distriktet. En rekner mcd at
fisket vil vare ca. 8 dager enna,sier hr.Derge og vi håper at alle int-
presserte vil stille spg velvillig når det gjelder å skaffe regn til
Sik,ayngel.Det er.stort behov for både Sik-yngcl og örret-yngellog tid,
ass vanskor gjär det umulig å dekke behovet.

Foredlingsanlegg for torvprodukter.
TsTo —Trider krigen cr både forkulling og forkoks

ning av torv blitt aktuelt og det cr sanlct adskillig erfaringer på
omradet med både rotorter og og tjæredistilasjons-anlegg. Dot storo
forbruk av trekull og mangel pa tjærestoffer og olje har framskynnet
denne bruk av torven ,Det cr bygd 2 retortanlegg her i landet hvor man
kan brukc både ved og torv med distilasjonsanlogg for utnyttelsc av rå-
ttoffet. Torvtjmren er et verdifullt stoff da nan kan få opp til 15 %
brenselsolje brukbar til* traktorbruk av tjæren. Desuten kan det ut-
vinnes smöreolje,parafin, n.n,av det. Ved forsök utfört av IT.Lausland
Det norske nyrselskap ga 1 tonn vanlig maskintorv (vannfrij 31 kg.
torvkull og omlag 50 kg,råtjære. T,ftbyttet veksler selvfdlg?lig mye med
torvens gode eller dårlige kvalitot.Torven som forkulles ma være god
maskintorv og man må ndye overvåke at anlegget ikke har lekasje noen st
dar og at forkullingsproduktet har den riktige terporatur. Jo nindre
fuktighet det er (11 torven desto nindre brensel gar det med til for-
kullingen. Vi har i landet vårt betydelige arealer ned gode lett be-
arbeidelige torvmyrer så det skulle være nulig å få maskintorv-drift
til å lønne seg:-- (Slutten var umulig å ta.)

Det stj6les forskjelligo ting.
öiTb (M Skien: 10,000 sigaretter. og 100 esker tobak

er forleden dag stjålet fra en agenturfortetning i Porsfrunn.
Elverum: For en stund siden ble det gjort .

innbrudd i A.T,leiren i Sdr-Osen i Bodemark og tyven hadde fått med seg
store nengder sengklær og annet utstyr. Politiet har arbeidet med saken
og har na arrestert en nann,som har tiltåbt tyveriet, En stor del av
de stjålne sakene or kommet tilrette

Fredrik Prytz

Os Radio.18,30, Ianledning av minister Fredrilt Prytz ddd
ble der holdt en kort minnehöytidelighet i N.S.ungdonsleir hvor led-

eren holdt en ninnetale om'avddde.Etter a ha gj,tt de personlige opp-
lysninger som er gjengitt i dagens rap)ort uttalte lederen:

"Prytz var i felere år landsleddr for N.S.
i det nordlige Norge.I disse år hadde jeg den glede å arbeide sammen med
ham og nyte godt av hans nange erfaringer og hans personlige ekskverdigh
D a fdteren i 1942 dannet sin regjering ble Prytz utnevnt til finansmin-
ister.Som finansninister i dette'betydelige departement fikk han nange
viktige saker å gjennomföre,b1.a. var han den drivende kraft iltarbeid-
elsen av deh nye fylkesnannslov. For sitt store arbeid for folk og land
tildelte föreren han den 28 oktober 1944 St.Olavsordenen,en utmorkelse
som er blitt ganske få tildelt. Eed sin store arbeidsevne og sin sterko
konstitusjon trosset han q.kdonnen og fortsatte sitt arbeide så lenge
han kunne holde en pen i handen.Hinister Prytz var ikke bare den dyktige
kijef for sitt departenent, han var en utplegc:*G hjenn.ets nann--."
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Fredri Prytz.Fortsatt.
ette vét affi som hae anledning til å besöke hans hjen, og m6te hans

sjeldnelstrålende frue. Som kollega og kamerat var han en av de sjeldne.
Det var edelt netall h elt igjennom i ienne mann,Det er ned venbd det
nasjohale Norge tar inet budskapet om at ninister Prytz er dbd,mon han
fikk lykke til å leve et så rikt ,så levende liv for-sitt folk at
hans innsats vil vnre den beste og varigste bauta over ham. Elnister Prytz
var i sannhet tro like til döden. For slike menn er selve Wden en seir.
Haytideligheten ble avsluttet med en srgenersj av hirdorkestret,“

Hedins 80 års dag. "Seen Hedin fyller idag 80 år.VI vil alle
o htlktaedtu)store Asia-forsker og bringe han en hilsen."

Du er er fra Kong Tenebasj land og navnet
T9nebasjbetyr jernhode.Det,er navnet på Karl den 12 slik som det lever
pa folkenunne den dag idag både i Egyptia og Persia. Du kon til verden

1865 1Sot ung gutt opplevde du avslutningen på oppdagelsenes store
tidevetv ,det tideverv som slutter med år 1870,Aret etter drog Stanley
inn i Afrikas mbrke fastland for å finne Livingstone.Du  tSven.Hedin ble
snart revet ned av både Stanley og hans kollegerå bedrifter i. de årene
som fulgte.Du slukte baker og skrifter av Oooter,Jules Vernes,Franklin.
Dreyer,Nordenskjöld og andre, Nordenskjöld ja,din landsnenn skulle snart
stige fram,som guttearenes store helt,særlig etter at han hadde seilt
gennam Nordbst-paåateh.Aldri glem.ner du dpn dag da "Vega" danpet inn
pa Stockholrls havn,det var i 1880. Du hadde nettop fylt 15 år da du hörte
jubelen som steg som et tordenvær over byen sa du til deg selv at slik
ville du også bli nottatt en gang

Nåvel,du skulle allikeve aldri nå fram til
det sted på kloden hvor bare nordenvinden blåser,for skjebnenen hadde
nok en amnen mening med din person. En vårdag i 1885 like för du sluttet
skolen.kom rektor og spurte on du hadde lyst til å,reise til Baku et
halvt års tid. Der nede på grensen av orienten ble du fanget inn av alt
som ned det store og ukjente ,Asia å gjöre. Da bandt du skolebökerm
sammen,da svang du deg opp i sadlen og ekspedisjonenes tid begynte.

Du ble kjent i PersIalMesopotamialog Turke-
stan. 8å kot 1893 ned den förste av dine store forskninpreiser i 0en-
tral-Aåia. Du er den noderne viking som reiser rundt for a underlegge deg
verden,men du korlier ikke for å erobre:Et fredelig erinde er du ute 1 for
å samle opplysninger til verdens beste;dens vekst og trivsel. VI viste
för din tid ikke meget om Central-Asia,un.:tatt hva den venesianske handels
mann Earko Polo som døde for mer enn 600 år siden hadde fortalt oss.
Nå koncer du som det tyvende århundres moderne og lpraktiske videnskaps-
mann. Beina er frftmleis det eneste framkomstmiddel som kan brukEls,ellers
skifter de befordringsniddel etter son de stedlige forhold forlanger det.
1 fjellene bruker du ridehester eller okser .på steppene har du kjöre-
töyer og på elvene og på Innsjöene bruker du ferjer eller ro og seilbåter.
Der inne pa kirgisersteppene 'går sikkert ennå rykte om en europeer som
sprang son en'gelt op etter fjellsidene og som svömte over siben som
en villgås.Ja,kanskje er din ferd blitt litt utsmykket oh forskjUnnet
sam en sang der aldri vil dö.Det var jo utrolig hva al skulle ha mod deg
på dine espedisjoner.Bare det å utstyre en ekspedisjon krevde de nost
kyndige og omfattende forberedelser. Når en karavane onsider kunne sette
seg i bevegelse utgjorde den ofte et helt tog av dyr og mennesker som
du hadde overansvaret for. Ferdene'lnn i ukjent land ku ne bare baseres
en ubegrenset tlllit til deg selvdin dyktighet og din arbeidskraft.
Når en ekspedisjon vel ver komm iet gang hadde du tusener av vanskelig-
heter og problemer å löse. I stort og amått du vinne dine videnskapelige
forskninger.De innfödte var ofte brysonme og vanskelige å ha ned å gjære
pgmitive og barnslige'som de var i sin innstilling til tilværelsen.
Nar farene dykket opp  tnår naturen slo'seg vrang kon'de allt til deg
for å hente råd og tröst ned sine store,spörrende iiyv.esåde på deg..At du
midt i alt dette haCde overskuddskraft til å konsentrere deg om dine '
forskningsarbeider ,det er ktAskje det stewste av alt. Nbk on det.VI skal
allikevel ikke glemme å gi både dyr og monnesker sin ros,de de1er æren
for alle resultatene du oppnådde,De var trofaste like inn I döden.De hadee
sine spesialoppgaler og disse oppgaver kunne de I23se fordi naturen had-
de utstyrt dem mod en dyktighet som du er den förste til å gi dem æren

Fortsatt.



e1de 8# Meldinger mandag 19 februar 1945. Nr.1385.

en Hedin, Fortsatt.

for. Mange navn vil stemme ditt indre'til en minnesang om alt i Asias
store hjerte'på denne din 80 årsdag. Du vil minnes'Islaa Bay som en
av de fbrste,Han var din trfaste livtjener 1 mange,mange ar.Islam
Bay var med degjpå en karavane og dens besök gjennom den sagnonsuste
Ak1amakan-brkenen.Når vi leser denne beretningen synes vi a ha grepet
et dramatisk höydepunkt 1  ditt liv,sombedre enn bedre enn de mest
omfattende og videnskapeliga beretninger kaster et lys over din skapen-
re og filantropiske virksomhet, Du hever diemnsjonene 1 din vi1je1ropp
mens Aslas eget vesen setter alle krefter inn for å få bukt med deg.
Da dbdamarsjp begynte haffie du 8 kameler,3 esler og noen andre dyr saa
fulgte deg pa ferden ut til Kotandana sommål.Avstanden fra utgangs-

kw
punktet til måle var 29 mil og dere var forsynt med 455 liter vann sam
skulle !vate i 25 dager.Den reisen ble meget lenger enn beregnet .Din
velviser Jolt1 var en upålltelis person bom unnlot å etterkomme dine
ordrer.Så slapp dere opl) for vann llkevel.Kamelene glkk og glkk til
beina ikke lenger ville bære den,Dine folk falt ogsa ifra.Atla'kve1te dez
gg de segnet samaen mod et tungtIglassaktig blikk 1 bynene,'S4 var du
alene tilbake.I tbrbt du slepte deg framover' til dine siste krefter ,
vann,vann.bare vannlY Du spéidet mot skyene,og naturen lo av deg,Du
ville ikke gi degl Du gikk Idu krbp og du veltet deg framover •
mange timer lå du,stille og bare lyttet til ditt dbende hjerteslag.Slik
holdt du ut til Vår Herre hadde'prbvet deg nok. Med usynlig hånd fbrte
han deg fram til Koda Bey dikue,VannkuLpen SOM. Gud ga meg. Det er mange
år siden alt dette hendte og du Sven Hedin har utkjempet s å mange baske
tak med naturen siden ddn gangen. Det var ikke fritt fo) at Azias egne
rennesker også satte mange farefulle hindringer 1 veien for deg.Rbvere
og fanatiske budister sa en fiende 1 din.person.Men 1 alle kamper og
strider pleide du å trekke det lengste stra. Og'til dags dato har du vært
et billede på en alltid seirende jordiske viljelden samne vilje som fikk
Nansens og Amundsens navn til å fly rundt verden.

Disse dine store forskningsferder som du
har utfbrt har skapt deg til en personlighet av verdenshistorisk format.
En imponerende literatursamling vil for all framtid vidne on hva du har
maktet å sette deg inn i tirgang os opplysning for hele menneskehetens
Ditt ansvar er kosmopolitiskInefi ditt vesen er rent Svensk-europeisk.
Som en åndshbvding har du ordner,ærestitler og utmerkelser i flenglmen
en skildringavedin personlighet på det grunnlag er ikke vår op.,3gave her
i Norsk U)2.gdamslelr,'Vi hylder deg som sportsmannen,den djerve rytter
og kloke andshbvdinglalt på samme tid,Og tar vi ikke feil så önsker du
ditt billede under de djerve oppstigminger til bjergenes topp ogogjennor,
örkenens sand, Det riktig store utförte du 1 din ungdons beste at og
derfor peker ditt liv ut av böker og teorier inn til det liv 1 strid og
spenning og eventyr.Der hvor framtiden hörer hjemme,på ski i skog og fjel
Du gikk til værs pa vingene for å nå opp til dine uendelige mål. Hedin,
Norsk Ungdom hilser deg på'din 80 års dag hjemme i Sverige,Vi takker deg
for alt det du har utfört,dine'bragverk likeså.Side om side ned Fxidt-
jof Nansen og Roald Amundsen .S4  ber vi Gud bevare deg til stamrienhr
nådd dit de vil Inn i en lysere og bedre framtid da våpnene må tie fQx
tidens og nqturens manende tale. Det gii ditt liv en fullgod garanti

kkør
for, ti

Etter tålen ble der gitt en overSikt over
Tibet,et av Sven Hodins hovedverks,landets natur og historielsamt Hedins
reiser der.

Politide artementet meddeler:
s o.21, • En innsender til en avis skriver bl.a,

fblgende:Hvordan kan man vente at folk skal melde til politiet hva de
måtte erfare om mord,sabotasjehandlinger etes.all den stund man så stemp-
les soii anglver.Ens navn noteres og utspres og.en sluttelig bllr snik-
myrdet. Man har sitt liv kjærere enn som så. Nar vi kan stole.på at
ingen som står i fotbindelse med heimefrenten har adgang til a snuse
politiets paplrer,fbrst da kan man regne med publikums hjelp mot for :

hryteruvesenet". "1 den anledn',.ng meddeles: Alle saker ved-



rZ5rende forbrytelser foretatt av vepnede sabotbrer og banditter sorter-
er un.J.er statspolitiet.Slike oplysnlir  bör derfor gis til statspo-

Fortsatt.
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litiet direkte. Statspolitet råder over en rekke erfarne og pålitelige
politimenn som er pålagt den strengeste taushetsplikt. De har få.2.t r
spestell ordre on a behandle alle henvendelser fra publikums side mea
den störste diskresjon. Til overfled er det ved enhver statspoliti-avdel-
ing uttatt en bestemt politimann sau tar seg av disse saker. Enhver son
henvender seg til statspolitiet kan derfor vmre sikker forvisset QM at
hans meddelelser vil bli behandlet strengt fortrolig og at hans navn ik
vil bli tatt med i sa7mns akter. Den sanue diskresjon vil bli utvist når
det gjelderspötsmålet 0.1"J Utbetaling av belönningen son kan gå like
opp til kr. 100,000, Belapet cr sleattefritt.

241-ige vil fortsatt være n?.5vtral.
S.R72,15. (Norsk send,ng.) "Spörsmålet 0.12 Sveriges holdningsmrlig et-

ter debatten on ne:Iskyting av allierte fly og de nye riksdagsproposi-
sjonene QUI reglene for ildgivning fra luftvernet mot allierte fly.
Beskytningene "mot slike fly har vakt sterk indignasjon på en rekke
hold i Sverige.Dagens Nyheter skriver idag at i forbindelse med at
Berlin blir satt ut av spillet kouler for modentlig de tyske okkupa-
sjonsnyndighetene i Norge og Dannark til å få kjenning med en stigend-
de ,ja kanskje fullstendig isolering1. Dette innebmrer en vesentlig for'-'
andring i situasjonen i nzebolandene kan da tenke seg en uttrikling
etter forskjellige linjer,Enten kraf4g hjelp,konner vestfra eller ikke
inntrer frihetskanpen en ny fase.Ogsa spörsnalet om Svérige bör bi-
stå ner enn allmindelig eller innenfor begrensede områder,f.eks, i emr-
skilte terroristiske sentra får da en annen karakter, Neningsutvekslinge/
manr og mann imellom ang. Sveriges innsatser bör inrrettes mer på å
klargjöre disse forholdene enn a krysse omkring de små mulighetene for
å utrette'noe positivt i den nåvmeende situasjon son er en typisk over-
gangsfasesskriver Dagens Nyheter.

Sbookholmstidningen framholder at enten luft-
vernbestemmelsene blir endret eller iki:e har Sverige ingen tanke på
a forlate nbytralitetsprinsipet. Vi akter,skriver avisen som regjeringel
gjetatte ganger har erklmrt a holde oss utenfor krigen helt til elutten

den utstrekning det avhenger av oss. Det gjelder også i vårt forhold til
Norge og nordmennene er antakelig enig med oss svensker i at dette egså
svarer best til nordmennenes intereser ,En helt a annen sak er om det
blir bedt om svensk bistand for å pasifisere Norge når krigen er slutt.
g Tyskland ikkellenger har noen lovlig regjering.Da kan det ikke lenger
bli spörsm4let om vi skal trekkes inn i.krigen,bare om dersom vår hjelp
påkalles nedvirken til å hjelpe til å internere e fremmede okkupasjons-
trd.ppene som er igjen i landet. Siden september -oktober ifjor da tysk-
erne måtte retirere fra Finnland har de dag og natt ulskibet tropper
smrlig fra Oslo og havnefte på begge sider av Oslofjorden. Troppene er
dels sendt til Tyskland ,dels til Dahmark. 1:en transporten er vanskelig.
Det ez bare en veg og ingen jernbane mellom Narvik oz No i Rana til
Bod4.11ele kysten fra Tronsd til sperringen zör for iristiansand er i.
den grad bragt under kontroll av de allierte at skipsfarten er blitt
Jaindre enn minimal.Trop-eene nordfra er derfor fraktet med jernbdne ned
til Oslefjorden.Dårlige kommunikasjoner sab otasjesnbhindringer,mineleg
6ing og flYangrap har sinket disse forsendelser, Pa Vel infornert held
mener"man at tyskerne har klart å trekke oa.100000 mann ut av
Norge.Den styrken som er iglen anslåes til g divisjoner.En lynevakuerin
av Norge lar seg i praksis34. Trafikken på slo havn er nå Sa 1itei. at
dan nesten later til å db ut,neldes 'fra Oslo,pr4.4 februar.

Neo lsnin er on de norske atriotor.-
S,R,22,15, (Nersk sanding.) Ifölge en nelding.fra Oslo ble L av de sist

henrettede $4 poverimge a Håkon Smtre hentet av politi på sykehubet ved
19-tiden torsdag den 8 februar og skutt ved 5-tiden neste morgen.
Noe lignonde skjedde ned advokat Karl Fordinand Iran ble
kalt til forhör på Viotoria Terasse törsdag ettermiddag ele-holdt der
til 14-tiden.,da han ble "slop.)et fri.Men ved 19-tiden bla han igjen
arrestert og senere skutt,

Fölgende personer i Dramben ble arrestert 19
januar: Ingenibr Holm ved Dramm(3.ns Elektristetåverktingenibr Greter ved "
Nasjonal Indtstri,ingeniör Eilif Melkte ansen,ligrangssjef Hafis Nilser

Fortsettes.



10.'SideMeldinger mandag 19 februar 1945, Nr.1385,

Nye .:,rrestasioner,Fortsatt,

grosserer og stortingamann Chr.Knudsen, kjöpnann J"årthUr Moeane, havne-
foged N.olderuW,(for annen gang) pastor knut Moldestadloverim e Eflland
Mördre og kjöpmann Ludvig Hatlebergy(Også han for anaen gang.
Da arresterte er sendt til Grini.

Fra Oslo meldes at skoleinspektbr Ribskog
er arrestert.Han satt arrestert en kort tid også for 3 ar siden,samtidig
med aksjonen mot lærerne,

17 nska-Norgeshjelpen öker forsendelsen. En hyldest til den norske huamor,

Je119gledelige meldingen om at leveransene til Norge via Svenaka-Norges hjelpea
skal ökes fra 500 tonn til 1000 pr, nå.ned har vakt allmindelig til-
fretshet 1 Sverige.Ganske visst betyr utvidelsen at nye store krav stil-
les tirdet svenske folk ,idet man bare for bespisningsvirksonheten be-
höver 1,8 millioner kroner pr. måned.Men det framholdes at det ikke er
tvil am at også disse saidlene: ' vil kunne skaf2es ,Dermed vil 325,000
natporsjoner hver dag kunne deles ut til barn,gamle og syke. Hva en slik
utvidelse betyr for de norske husmbdrene kan nan tenke seg.Dagens nyhet-
er bringer idag en varm hyldest til decens norske husmor sam betegnes
som et fenomen. Hun henger i fra k1.7 morgen til midnatt.Oest uten
hjelp. 7-8 gan- r ringer hun til fiskebutikken för hun kan begynne å
tenke på dagena mideag. Det er bare frossen sild'og idag er den så hård
at den ikke kan brukes för imorgen.Det er amåsild,vanskelig å rense og
med en alt annet enn frisk lukt. Til frokost og aftens får nan sanmen-
lagt 5 skiver bröd ned margarin son man har jaget etter i timevis.
Etter å ha skildret denne og ;:lange andre vanskeligheter som den norske :
husnor nå har fortseter artiklenen hun tryller likevel fram mId-
dag hlrer daE.Hun tx711er også med hjem og klær,gir seg ikke og hun mister
ikke humöret,selv nar underklærne bare er hull i hull og hun etter måned-
ers venting får et bruskt nei på sin söknad om et par nye sko til et av
gamiljenedlenmene. Når krigens historie sk.al skrives bör husmoren få en
stor plass,heter det i artiklen. Hun har kjempet like tap2ert som wen sdk
dat,- un har holdt ut og i höy grad hjulpet til å vinne seiren."

En ldesthtil den frie resse,
. a ar V ne on at an en er  sterkere enn materien."

BLR.22,15. (Norsk sending.) Svenska Morgonbladet gter i en lederartikkal
idag om journalistenes holdning under krigen en hon/Wr til det underjord-
iske arbeide son'er utft3rt i den illegale presse i de ok,:uperte land.
Her har,heter detldet frie ord fått komme til sin rett,tross alle volds-
mennens undertrykkels4sforsbk.Her har frie menn satt sine liv pås spill
for å få rett til å synge ut sin harme over undertrykkelsens lakaier og
urettens og vilkårlighetens trium#er,fler har ideabiteten og of2ervi1jen
blonstret.Disse frie aviser har holdt hIpet levende,fortvilelsen borte
har vidnet on at ånden er sterkere enn materien,

Forsikrin sselska ene må betale kontingent.

S 22,15.(Norsk sending.) R,uislingministeren .4.1f Uhist har truet de
norske forsikringsselskapene med at de alle vil bli sosialisert hvis de
ikke betaler sitt bidrag til det nazistiske forsikringsforbundet.Dette
krever en samlet kontingent på ikke nindre enn 1/2 million kroner.

S,R, 22y15, (Norsk sending) :Kommende söndag skal Sveriges radio en for
norske interessant programpost. i serien "Dckument og ögonvitnen" er tur-
en nå kammet til Norge, Filosofi dr,,Arne Björnborg og redaktör Bengter.,-
neekskal bl,a, nedvirke-og programMet innrammes med taler av kong Håkong
og Ktonprins Olaf. Man får også høre avsnitt av taler av folk som quis-
ling,Hitler og J'onas Lie.Glimt fra kjemmefrontens kanp og ekkupasjgnens
hverdag gåt også inn'i programmet. Dette sendes altsa ut kommende söndaer
fra kl, 19,50 til 20,30.
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UTDANNELSE AV TRAKTORKB.W.E.

Oslo 20.00. (24). Kontorsj-f Mosling i produksjons
dircktoratet opplyser i en samtale mcd Nationen at det hittil er ut-
dannet 2000 traktorförere. De kurser som settos igans fra 26de februar
og utover er således å betrakte som ct sueplement til dem som har vært
holdt fbr. K.ursenc vil bli holdt i Listlandsfylkene, trbndelassfylkone
oE Rogaland Interossen cr særli;; stor i Hedmark hvor det vil bli holdt
en rekke kurser. SUedes fem kurser på Hamar og et på Kongsvinger. I
Opland vil det bli holdt 3 - 4 kurser. Ir_teressen for å få traktorene
ombygget til generatordrift cr voksen(ile slik at det tar til å komme fart
seken.

REDUKSJON AV PELSDYRBESTANDEN.

Oslo 2100 (26). Gårdbruker Båstad forteller om tivordan
bestemmelene blir gjennomfbrt:

På grunn av forsituasjonen har det som
bekjent vært nUdvendi:; å Dåby en ganskc kraftig reduksjon av pelsdyr-
bestanden. Reduksjonen skel vart glennomfört Innen 31te mars. Et særlig
utvel; er nedsatt for å bistå styret i Norges Pelsdyravlslas og "nærings-
departementetil med å löso de spUrsmål son rcisor seg i denne forbinnelse.
'It(NTB" har henvendt seg til utvelgets foribennå sårdbruker johan Båstad,
Trbgstad, som også cr nestformann i Pelsdyravlslaget.

Utvalsets oppgave or, sier hr. Båstad,
a være rådgivende for Pelsdyravislasot så vi sa=en kan sbrge for at
reduksjonen blir g4ennomfört på en mmett mulig hensynsfull mIte. Fra
begynnelson av 30 arone vet vi jo at pelsdyrnæringen reddet tusenvis
av bönder og salbrukere unna krisen si de slapp å gå fra gårdene. Det
'elder derfor å bevere de sode stammor o i det hele tatt legse alt til
tte slik at vi kan komme igans med ny kvalitetsproduksjon med en gang

forhnldene tillater det. Dc beste avlsdyr må bevares og det kan bl.a skje
ved at oppdretterne solger eller bytter dyr seg i mollom.

Pr det fastsatte Drser ved slike salg?
Nei men vi mener at prisen på gode reve-

hanner ikke bör overstige 1000 kroner, for sode tisper 800 kroner. For
mink rekner vi mcd 500 kroner for gode henner 400 for tisper. Det
skulde svare til omlag det dobbelte av skinnprisen.

Det er jo så at .roduksjonen varierer

Og bestemmelseno gje14er jie alle slags

Ja, ferordn3.ngen goidr alle slags
PLI.vrev, blårev, p1atina, rödrev os korsvev

Hvorden vil kantro1len bli gjennomfört?
Vi går ut fra at oppdrettorne pelper

wlazest mulig og det vilde være bra, om de da underretter forsyningsnemnda
som vil foreta kontrollen i forståelse med lensnannen-4 For ordens skyld
kan jeg nevne at overtredelse av forordningen er straffbar og kan medföre
tandragIng av samtlige dyr i revegården. Natgr1igvis vil det også bli
foretatt kontroll seinere, slik at nan kan være-he1t sikker p& at reduk-

' sjonen er gjennomfrt etter bestemmelsene. En må klar over at
nedskaktingen nu er helt nödvondig for å kunne borge pelsdyrnæringen som
ho1het. Derfor rekner vi også med full lojalitot fra oppdretternes side

etterstdrrelson på farmcno?
Ja, de fire förste avlsdyrene er frie,

så det skjer ingen nedslaiztjrlT. Av do noste 16 avlsdyrenc, fra nummer fem
til nr 20 må halvparten slaktes ikke 30 prosent sorri det stod i ot par
aviser. Av de neste 30 dyr (fra nr. 21 til 50) må en slekte 65 prosent,
av de neste 50 (fra nr. 51 til 100) må en slakto 75 prosent og av avlsdyr
over'100 må 80 prozent slaktes. En revegård som pr. lste april 1941 hadde
50 avsldyr, har altså nu rett til å beholde 22, en gård med 100 dyr bo-
holder 39, en gård med 200 dyr beholder 75.

De farmene som er startet etter den 24dc
‘lbsember 1941 uten tillatelse fra nlandbruksdepartementett, må nu ned-
legge driften

pelsdYr?

peldyr i oppdrottå altså
samt mink.
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Godseier Hanebor bisatt.

Oslb.9,30. (4) Godse:ier Einar 00Haneborg fra Lurskog:
ble bisatt lördag i det nye krematorium„Matskalker var distriktslm,gp
HVal og lensmann Solröd, En mengde kre»ser ,derav'en rekke signerte,
dekket såvel katafalken som båren og golvet foran. Biskop Fröyland—
holdt talen ved båren og tok:sitt 1:tgangspunkt i ordettWllom meg eg

døden er det bare et rkt Etto talen sang koret to v ers av
salmen " Tenk når en gang'7 oo dwetter sang Olav Cagpar Feyling solo
" DUn store hvite flokk", På båren blo det lagt fted on rekke kran.*
ser,först ved biskop Frøyland fra avd6des hustrulderetter fra avdödns
datter nede i Frankeike og honnes mann. Videre'fra Aurskog kommune •«hd
ordföret Palmer Fossen,fra Aurskog lag av NOS.,fra Oslb og Akershus
fylkesorganisasjon med on sisto hilsen fra fylkosförer Holm og fra Rom-
erike og Glomdal fylking og hirden hvis elsto medlemavdbdo var.

Blandt de sigherto kranservar der en fra
oppsitterne i Mdngskogen, Bbytideli6heten ble avsluttet med org91-
musikk i det katafaen ble senkotz

blddsfalls

Oslo, 9,30,(5) "En frartIstående mann i sterdalon
Sollia,er död 71 år gammel. Han har virket sterkt for bondeorganisa7
sjonene og har hatt flere kommunale verv, Bl,a. var hdn i sin tid ord-
förer i Sollia,og var i mange år Fjellstyrets formann."•

)dsulykker, 


blo,11,30, 9 ) "Skien, Elektrikker Johan 3ohnson var for-
leden sa Uheldig å falle ned fra en hhrzlistevogn.Han slo se stygt og fiEf.
hjernerystelsu Noon dager sonere avgikk han ved döden pa grunn av do
skader han pådrog seg. Han ble 4%; år gammel."

"Ekien Söndag ble en 27 år gammel mann ...
fra Bo, Olav Hauge påkjt5rt av toget og drept. Hduge som var forpaktor
otterlater seg hustru."

Brenselsdu ad,

Oslo, 9,30, (4) "Wnsberg: De siste söndagene har det mmrt
arrangert vedr.dugnad for å få inn bronsel til byen, Sist sbndag'var det
også folk på skauon og omlag 50 favner ved kdm inn til Tbnsberg,"

"*Porsgrunnf.! Også i Langesund har mån gått
igang med frivillig vedsjaulfor a sikro bronselsforglaningene pog resul-
tatet har mmrt meget bra, Dot or fortrinsvis om söndagene det blir an-
ledning til dugnad og sist söndag kom det inn 50 favner ved til Lange-
sund. 40 mann og 11 hester vr beskjeftiget i Bamloskogen i helgon."

Reve la en gri er om seQ.

Oslo, 11loo, (6) "Elverum: Herrerksjegs:rmestrene iOsterdalen
har i vinter gitt et par hundre tillatelser til a sette ut revesakSer,
for å bli kvitt don ökonde reveplagen. Utbyttet har vært meget godt og
minst 500 rever er tatt i saks i löpet av vinteren. En enkelt mann  i
Engedal har tatt 15 *stykker og med de gode skinnprisene,blir det en
pen nettefortjeneste,"

136  Saueavlsla i Hordaland.

Oslo  llloo, (7) " Bergen: Etter den siste meldingen fra
brUksdirektören er det'136 sauavlslag i Herdaland. Ialt disponerer tyar
ket over 140 avlsvmrer,av dette 70 sjeviotpog 65 dalavmrer."
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PELSDYRBESTANDEW.

både ved selve nedslaktingen oc ved hevar4ngen av de beste stammer.
Det har vært nevnt i avisene at opp-dretterne fdr måtte --(noen ord ul•s,liee)---nedbetale sin s'eld. Er det

tatt noe skritt for å ldse dette spUrsmilet.
De offentlige b;mker har s illt segmeget velvillig og åpnet adgang til eketraordinær nedbetalinL av pante-

cjelden og vi kan forhåpentlis w-rsi rekne med at andre (?) vil vise
åferståelse overfor pelsdyrnæringen. De fleste op»drettere er jo bbnder
1.tibrukero os fiskere og dut vil ha meze å si for dem at de nu får
adgang til å minke sin gj-ld c); kensolidere stillinsen4

Dr det adgang til å sdke dispensasjon

Ja, slike sbknader vil bli avsjort avNorges Pelsdyravlslag Worgolandsveion 5 Oslo. Men de vil ikke bli inn-
vilget med mindre det foreliczcr absolutt tvingende grunner.

NSUF MÖTE.

Oslo 22.Q0 (30). Ung(:omsfylkingen i (?) arrangerteldrdag kveld et sodt beskt muto med allsidig, underholdning. Særlis var
annen del av programmot -;out o- r.a i korte btLUder ot tvorrsnitt av
det beste i var kulturrikdom, dt besto av vår fedronoarv,

Fylkosungdomslodor Skancke hadde monterten fyldig gog god utstilling som tydcligere enn ord fortalte om NSUF's
aktivitet på allo felter.

Kveldens talcr var landspropaganda-kireder Holtermann (?) som bl.a. uttalte:.
Don reliolusjog vi idag rjennomlever,zriper dypt i det enkelte folks oz dei enkelte menneskes iiv det

er ungdommens revolusjon for å fri se_ fra slaveåket. 0, med at denne kampe
er zått inn i sin sisto c) avzjdrende fase, er denmogså blitt hårdere oz
mere alvorlis oz hensynslös enn noensinne noon hadde kunnet tenke seE.
Den ume nasjon etter den andro cr falt fra op er blitt lett bytte for
opplbsendo og materialletiske krefter. Men som det er med enkelte nasjoner
er det også med de enkolte mennosker. Så lenge det var personlig vinning
å oppnå var de med or tonet flecg politikk var for dem spekulasjon.
En gruppe er det imidlertid som ikke har sviktet og heller aldri vil
svikte - oe det er ungdommen. Den har grepot den nasjonale revolusjons
fane oz fdrt den hensynslbst inn i kampen for folkets framtid. Vår beste
ungdom kjemper idag med livet som innseets for at vi alle, or-så våre for-
blindede landsmenn skel få en framtid som det norske folk er verdi. Men
hva er takken vi far? Jo, mens unge helter kjemper der ute or ofte rir
sitt liv, driver den såkalte hjemmefronteh mod snikmord or sabotasjo mot
det norske folks livsnorve. Dette kan vi ikke tolerere. Den forpliktende
vei os våre falno kameraters minne lyser over, må vi fdlge uavkortot, os
en hetor: kamp. Vi skal ta kampon opp med enda sterkere vilje og tro og
enda stUrre kraft både på utefronten oe har hjemme mot snikmorderne og
sabotörene. Ungdommens revolusjon er begynt oE don skal nu fullfdres. Det
er ikke vår oppgave å tenke eller tvile på krigens slutt og utfall. Adolf
Hitlers soldator står som garantier for at krigon vinnes av og for det,
unze Europa. Vi skal fUre vår kamp for foIkets oksistons, vår kamp om det
norske folks sjel, uavhengig av krigens og dens utfall og det er v å r
oppsave å sdrge for at denne kampen vinnes.

Vår fdrer har zitt oss ordre til å
kjempe for Norge og nettopp derfor styrter vi oss hensynsldst og kompro-
missldst inn i kampen.

fra slaktepåbudet?
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7 x.qiildfisket,II.

	

0. 19 --------
snurp erne i Haugesundsdistrik Bergen: Som

tet i fangst på foltet mellom Urta og
neldt middagssendingen kon.

Sveen, Fisket begynte omkring mid(Sgstider o g fortsatte til mörkets
frambrudc: under tilci5 et lite hbvelig dri~orhold.




Hit.il er det fra dette felt innbragt endelfangster fra 400 til 2400 hl. dennomsnitlig bort imot 1300 hl,pr. bruk,
Det ventes imidlertid ytterligere inn flere fangster fra dette felt.

Fra Ksrmbydistrlktet meldes Oflen snurpe-
fangst på et halvt tusen hl. tatt på feltet gest av Håskjearet.Det var
meget sild tilstede på begge feltene.

rekke båter på feltet Snurpefangstfisket er derimot skralt.En
ved utsiden av Urta kam inn med svarte garn

på dagsett, Det samrle var tilfellet på endel båter ved Skudesnes.
Det viser seg at silden ennå sår for hbyt i sjben.'Fra Egersundsdistrikt&
meldes det om meset sild og utsikter pa bs grunn,men prbvesett der
idag har sitt svarte garn.

Sammendrag: Fra middagstider og fram til
mbr)$ets frambrudd har det påSått endel snurpefiske på feltet Urta-
Sveen iHaugesundsdistrik,:et. Fangstene er fra 400 til 2400 hl.gjennom-
snitlig bortlmot 1300 hl, rr. bruk. En snurpefangst vest av Håskjærene
500 hl. Meget sild tiæstede'på b9,gge felter.Prbvesett p4 dagsett på
fdltene ved Urtas nordsi, le,Skudesnesviste svarte garn.

svenske metallarbeiderstreik.

	

. .
" 123,000 mann deltar nå i den svenslis

metallarbeiderstreik. Det er dét stbråte antall som har vært i strelk
siden 1929 under storstreiken,da 250,000 mann deltok.

N mInister for toll o finapsde artementet.

0.R.8,bb. "Fra 19 februar er von Hirsh kensti-
tuert som statsråd og_minister for toll og finansdepartementet.

Personalia fölger senere.



TIL FORTROLIG ORIENTERING..
Ikke til offentliggjörelse.

NYHETSOVERSIKT FRA SK4NDINAVIA . R.AdA.W.
D '

Regjeringens Informasjonskontor.

21. februar 1945. Nr. 1388.,

Leldinger, tirsdag 20, februar 1945.

legnforklaring: O.R. Oslo Radio S.R. Svensk Radio, D. fi.- Dansk Radio
F.R. Finsk Radio, "Oslo" Tyskkontrollertr"NTB".

N.B.: Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

MOTIVETBAE: MORDET PÅ DE 34,

"Norges Frihet" På papiret var gestapobödlenes mord på våre 34
landsmenn i Oslo svar pa likvideringen av quislingagenten Karl
ljarthinsen.Ilen den virkelige årsak til nazibandittenes bestialske
framferd ligger meget dypere, nemlig i den katastrofale stilling
som Nazityskland og hitlerherrecWmmet nå befinner seg i. Ved Küstrin
og Frankfurt a/Oder befinner den rMe arne seg ikke mere enn 50 km.
fra Berlin. I Slesien rykker den röde arme fram mot Dresden og fra
syd mot Berlin. Sovjettroppene står ikke langt fta Danzig og Stettin.
Tyskland har mistet så godt som hele 6st-Pröissen, habie Slesia og
en del av Pommern. Og i vest kan en alliert stor-offensiv begynne
hva Ziyeblikk det kan være, På Krimkonferansen ble det utarbeidet
detaljerte planer fôr det siste tilintetgjörende slag mot Nazityk-
land, fra öst, vest, nord og syd. Hitlertyskland befinner seg na
med andre ord i en håplös situasjon. I denne katastrofale situasjon
trenger tyskerne absolutt ro i de land og områder som de ennå har
okkupert de behöver denne ro for å kunne trekke bort så mange
tropper sOm mulig, men også for å framstille så meget krigsmateriell
som mulig, for a kunne utplyndre disse okkuperte land og områder til
det ytterste i et fortvilet forsök på å bremse de allierte armeers
framtrengen mot Tysklands livsviktige Områder.

Her, kjære lyttere, ligger den faktiake årsak
til nazibandittenes nye terrorbölge. Nazityskérne vet mere enn ve1.
at hver eneste kamphandling i et okkupert land, som'f, eks, i Norge,
hver eheste sabotasjeakt mot krigsviktige bedrifter, verksteder og •
gruber, mot jernbaneforbindelser, mot sjöfarten, mot ddministrasjonen,
kort sagt enhver handling som forstyrrer tyskernes ro, betyr en be-
lastning for dem og en hjelp for de alliertes armeer. Derigjennoin
blir tyskerne ikke bare hindret i å trekke så mange tropper bort fra
vårt land som de Z3nsker, derigjennom får ikke bare hitlerhordene
mindre krigsmateriell og levnedsmidler, men dermed er vi også med-
virkende til hitlerbarbariets snarlige likvidering.

Hitlerbandittene behöver ro for å kunne kasto alle
sine krefter mot våre allierte befrielseåarmer. Det er vår oppgave
å sörge for at de ikke får det önskede ro, ja, ikke bare forsökér,
men styrker hele folkets krig, at vi Ciker sabotasjevirksomheten, gjör
alt for å lamme den tyske krigsindustril transportvesen og admini-
strasjonsapparat. På den måte kan vi pa den mest effektive måte
h4elpe våre allierto. med å ktuse det fascistiske Tyskland og opp-
na vart lands og folks frihet.

TINNSAKENS AVGJORELSE VEKKER TILFREDSHET.

Oslo 21.30 (23) Ordfbrer Bjrnsen i Tinn uttaler at han er strå-
lende fornöyd for den ordning som nå er truffet i saken om stats-
skogene i bygda, De 100,000 mål saken gjelder vil bli lagt ut til
almenning, og alle brukere med over fem dekar jord får rett til al-
menningen. Alt i alt dreier det seg om 3.000 brukere. Stillingen
har vært vanskelig for småbtukerne i Tinn i denne tiden idet de hver-
ken har hatt skog til beite, ved eller gjerdehegning. Det er derfor
dobbelt gledelig at denne saken nå endelig er löst. (jfr. s.4)
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ET ALVORSORD TIL LENSMENNENE.
•• 

"Norges Frihet" I denne lange okkupasjonstid har'mange lensmenn
c) politimyndigheter forøvrig utfbrt et godt arbeide, mens andre igjen
pa flere forskjellige måter har gått tyskernes og quislingenes
eringder i kampen mot vårt folk. Her siktes det selvfölgelig ikke
til de kjeltringer som opptrer helt åpent og er ansatt av okkupasjons-
makten for å falle sitt folk i ryggen. Nei, vi sikter til de gamle
politimyndigheter og lensmenn som satt sine stillinger för okkupa-

, .
sjonen,

Det er den sistnevnte del av dem vi har et  alvors-
oDd a si i dag. De har'fått utallige advarsler mot å fortsette
denne skjendige trafikk, mefi med en skuldertrekning hevder de at
de ikke kan gjöre noe annet, men mener at de kan være nöytrale i
(1.enne store gigantiske kampen mellom demokratiet og faseismen,og
innbiller seg også at de skal ha sine papirer rene når oppgjbrets
dag kommer, Gjennpm våre myndigheter er det at okkupasjonsmakten
forsöker å gjennomdrive alle sine motforholdsregler og de av politi-
myndighetene som selger seg for dette tar også klart stilling for
okklwasjonsmakten mot vårt folk, Det er bedre å forlate sin stilling
enn a la seg benytte som böddel mot sizt eget folk av den tyske okku-
pasjonsmakt,

Vi kjenner også til en lensmann i n:rmm.T5c som
allerede i de förste dager av okkupasjonen tok klar stilling mot
okkupasjonbmakten og nektet å fortsette i sin Siden den
tid har flete fulgt hans eksempel, men mange er det ennå som teller
på knappene, men klokken slår snart tolv, også for disse lakeier og
for dem vil befrielSen av vårt land ikke være ferenet med ncen glede r

FAMSENDEREN VIL HA EN OMDANNING AV REWERINGEN,

"Norges Frihet" Vi har i våre sendinger ofte henvist til nödvendig-
heten av å skape en virkelig kampenhet i vårt land ved at vår
ragjering og heimefrontens ledelse også opptar representanter far'
den venstresinnede del av frihetsbevegelsen for derigjennam å styrke
kampen og påskynne vårt lands befrielse,

dag vil vi berdre et annet viktig spbrsmål,
nemlig nödvendigheten av en nasjonal kampenhet fot å kunue möte de
problemer som vil möte vårt folk etter befrielsen. Dette er en av
de viktigsta årsaker til at dot er påkrevet å skape,et si,erkt, enig
organ for vårt'land, Vi vet aile at visse reaksjo:dare kretser har,
eller har hatt, planer om å utnytte det kaos som do håper på vil fölge
etter vårt lands befrielse: til a opprette et reaksjonært herreWmme.
For å kunne tilintetgjöre alle slike planer er det nödvendig at det
blir skapt nasjonal enig front på demoktratisk grunnlag hvor alle
demokratiske lag av folket er representert, deriblandt også kommunis-
tene. På den annen side viser utviklingen'i en rekke befridde land
at lUningen av efi tekke av disse sprsmåll som f0 eks, oppgjiret
mud landsforræderne, fordeling og anskaffelse av levnedsmidler,
brensel og andre ting, samt den almane politiake linje som skal föres,
kan fZire til svære rivninger i landet og at folket som sådant ikke
får noen anledning til å gi uttrykk for sin oppfatning og vilje.

Grunnlaget for vår etterkrigspolitikk må baseres
på folkets vilje, Men for at denne vilje skal komme til uttrykk,
skal kunne gjZ5re seg gjeldende må det skje på organisert fonm.
Heimefrontens ledelse og vår naværende regjering ma få en slik
sammensetning at de virkelig representerer alle de damokratiske lag
av vårt folk. Det er nemlig helt innlysende at en regjering og en
heimefrbntledelse SQM f. eks, ikke representerer den aktive 114ime-
fronten, aldri vil bli i stand til å löse de overotdentlig amre
som kommer til å oppstå etter vårt lands befrielse, Bare en regjering
og en heimefrontledelse som representerer alle lag i vårt folk vil
kunne löse etterkrigsproblemene.
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HIRDFORERSICOLE ÅPNET.

Oslo 20,30. (18). Den f;.;rstr.3hirdfrerskole her i landat
blo åpnot på Sörmarka folkehskole tirsda' . Skolen har som oppgave å
utdenne befal til hirden, bedriftsvmmet og fijrerraren, or' varer i om-
lag 6 måneder.

Åimincen av skolen fant sted om for -
middaeen. Dc vordendo förere oc underfbrere stod oppstillet på plassen
foran skolen da æresejostene inspisorte avdelingene.

Eirdstabssjef Orvar Sæther trådte så

"Til alle tider og hos alle folk har
verneviljen og vernokraften vært avgjUronde for folkets liv", uttalte
han bl.a. "Slik her det også vært her i Norge. Da folkets vernovilje
var sterk oe vornekraften stor, da var Norges menn blandt de leden,le i
Norden. Da vornoviljen ble eveeket ble Norge av skjebnen stillet under
andre tolks vilje og ledelse.

Den institusjon som ,har båret verne
tanken fram hos C,et norsko folk cr hirden. Var hirden ster, så var
Norgo sterkt. Var hirden svak så fikk Norge flge fremmedes vilje. Of›;
don dag ikke hirden var mere, så var det hellor ingon nordmenn som bestemte
mere over Norden. Når vi derfor idae igjen reiser hirdon, så reiser vi
også verneviljen og vernekraften i Norge. Det er derfor et av de sikreste
tegn på at nasjonen er i ferd med å våkne og. at fc,lket har funnet fram
til nye idealer oc ny vernevilje at vi idag kan reise den fl:este hird -
fUrerskole sidon eenerasjoner

Nesjonelsosla1ister, hirdmenn, vi
stolar på dore", sa taleren tilslutt. "Vi vot at i dere vil Norge igjen

et offiserkorps som vil skape try&eght, fred o,z; frihet.
Med disse ord erklærer je;: herved

Mens skolesjefen, fylkingsförer Jacob
Fof:stad overtek skolon, sikk hirdbanneret til tops. Leiter des Einsatg-
ståbes, Bereichsleiter Schnurbusch holdt doretter en kort tale.

"Når den förste hirdtbrerskole i Norge
blir åpnet", sa han bl.a., "synesjee det er på sin plass å minnes den
tidlif;ere hirdsjef, genera1majorMarthineen, som for kort tid siden fallt
for morderhånd. Tapet av generelmcjor Merthinsen var ikke bare fblelelie
for det norskesikkerhetseoliti og stats, eolitiet, men kanskje i ennu
större erad for hirdan. Plbmene til hird-fbrerekolen er framsatt av eeneral-
major Marthinsen. Han forstod at i denne kampen som går for sec i Norge
må men ha et velutdannet förerkerps sem forstår kempens mål og ide. Til
elle tider har det vist seg at en politisk bevegelses styrke ligger
fererkorpset. Når dere nu som do fUrste elever tar fatt på skolearbeidet
håper jeE at dere alltiet vil arbeiae i seimme ånd eom generalmajor Marthinsel
Manse av derc har i manee år kjempet mot bolejevismen. Dette beviser at
re cr venner av det nye Tysklanz-;:, og först oc fremst mannfolk. Når dere

1M5, skal skolores som politiske fbrere skel,dere alltid arbeide i samme ånd
som ved fronten, da vil det gå bra", sluttet bereichsleiter Schnurbusch.

Ltterat åpningshbytideligheten var forbi,
beså æresgjestene skolen.

Som avslitnin: på höytidelisheten over-
rakte Oberffihrer Kescher på vegne av der Reichskommissar c) Jer hehere
SS unu Polizeifuehrer Nord en stbrre bokgave til skolen

JUSTISDEPARTEMENTET har ansatt kontorbetåent I vod Trondh,im byfocdembete
Olaf Rbnnins i en flyttbar stilling som kontorfullmektig II ved samme em-
bete.

ram c)_; holdt åpningstelen.

hirdförerskolen for åpnet".

Som midlertidig ekstrabotåent ved Sor-
Gudbrandsdal sorenskriverembete er ansatt Edel Larsen. .

Som 4dlertidie ekstrabetjent ved Stjor -
og Verdal serenskrivrembete er ansatt Ase Johansen.

Oslo 21.30 (22).
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QUISLINGOPPTRER SOM DEN VISE S4LCIMO.. 


Oslo 09.30 1 Austbygda 1  Tinn  ble dot 1 fjor hast holdt et
viktig mbte til behandling av det brennende spbremål: skagsaken. •
Foreamlingen vedtak enstemmig å rette en resolusjon til statsmatkene,
der det bl.a. heter: "Bygdefolk kn,"t til jordbruket I TInn ber
innstendig styresma :ene om å 1byse skogsaki 1 samsvar mod vedtak 1
Tinn heradsting fyrste oktober 1943. Vedtaket, går ut på å kjbype .
statsskogane. og legje dei ut til bygdealmenn1ng."

Ninisterpresidenten uttalte at han ikke på ståendE
fot kunne treffe noen avgjbrelse, men at en kunne -~e forvIsset om
at Staten sakte å  være tjener for folket og bygdene.

Saken har seinere vært til behandling1 Landbruks-
departementet, og etter hva tylkesfbrer Dalen opp1yser til FrItt
Folk, har den no funnet sin endelige lbsning for så vldt som
Ninisterpresidenten i skriv til Landbruksdepartementet har gitt ordre
om at skogsaken 1 Tinn skal lbses overensstemmende med Tinn kommunes
bnske og plan.

Det er som man  vil erindre bort 1mmt 100.000
mål skog det dreier segoom. Det er ea  gammel sak som her endellg
tår sin  lösning på en mate som vil vekke alminnelig glede og til-
fredshet i bygda.

HEDIN FIR TELEGUK FRA FUGLUSANG.

12.30. (7)Sjeten forKUltur- Og F no1keopplystingsdeparteme-
tOt, minister.R.J. Fuglesan§ har den 19å februar sendt Sven Hedin fbl-
gende telegram til hans 80-,ar s dag:

" Dr. Sven Hedin, Norr Itlarstrand 66, Stookho1m
Ned beundring har jeg 1 en årrekke fulgt Deres store forskningsarbeldt
og med smrlig g1ede har jeg bemerket Deres klarsynog gode vilje 1
vår tids gigantiske krIgerske oppgjbr.

J'eg ber Dem mottaMin gratulasjon i anledning
Deres80wåre dag. Til denne knytter jeg en narsk takk for Deres
aktlye, våkm boUning 1 Europas ekj•bnetime. latte det
unt a se positive resultater av:MoreS arbeideog treddeemmwelLes.

Heil og S5914.R.S. Fuglesang,
Minister Og. sjo for Ku1w-.01g. :h'oikoopplysningadepartementet-

SILDEMEIDINGER.

O.R. 13,15 Vårsilfisket: Lite hbvelige driftsfothold har
stor utstrekning hinaref-Zjij6E-Cm alt fiske i det siste dögn. Det
viser seg imdlertid 3.tter de f. opplysninger som foreligger at det4,,fortsatt står bra mza sild på feltene både nord for og sör fot Stadt.

Fra feltene wrd fot Stadt mzldes det am at nOen
drivere fra Björnsund er innkammet med  fangster fra 20 til 80 hl.
og fra Sbr-CunnmbreE31",et fåtall drivere innkommet med fangster opp-
til 200 h1; pr. bruk,

Sbr  for Qtadt meldes det fra Bulandsfeltet aa
et fåtall drivgarnsfangster cpptil 60 hl, Landzett på samme felt.
ga 5 - 15  hl.

Fra'eygardenved-Bergener det 1nnkommet en del
drivere med fangster fra 15 - 130 h1.-pr. båt. De beste tangstene
er tatt på feltene ved Solsvik og sbrover til Korstjordavsn1t4et.
Fra Espeværfe1tene meldes det am et fåtall drivere med fangster fra
30 til 150 hl. pr. båt.

Fra Baugesundsaysnittet meldes det at settegarns-
båter på feltene ved'vestsiden av J'arstein og Håskjærene t1Jdc ujevne
spå nattsettfangster, Dpptil 10 hl, Fta ikrahåvndistriktet me1deb
at en båt på feltet veat av Nyingen fikk 34 hl. på fire  setningert.
og på Vikrebåen fikk en båt 25 hl. på fem setningerpå nattsett.

(fortsts)
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SIIDEIMLDINGER (FORTSATT)

Endelig meldes det fra feltet på Urters nordside
at en rekke båter fikk nattsettfangster på opptil 15 hl, pr. setning.

Det meldes fra samtlige felter at driftsforholdene
var meget lite hövelige. Driverne gjorde i stor utstrekning vende-
reise, qg de få som drev. trakk etter kort tids for16p. Det blir i
dag neppe satt noe garn Pådagsett i Haugesundavsnittet.

Snurpefisket ved Ufter i går ga enrekke fangster
fra 300 til 2,400, gjennomsnitlig 1500 hl. pr. bruk. I dag foreligger
det ingen me1dier om at snurperne er kommet i fangst. Det er hellew
ingen meldinger om landnotfisket.

OsSLOl0,30, (6) Etter hva det meldes til Agderposten er det utsikt
til sildefiske på Arendalskanten. Rekebåtene har fått sild 1 trålan
og noen andre fiskere har konstatert at silda stimer utenfor. Hadde
fiskerne hatt drivgarn. ville det vært betingelser for drivgarnfiske
nå. En håper imidlertid at silda setter inn på grunnene som denkjorde
for et par år siden, og da kan en ta den med Vanlig settegarn. Det ha7
har för vært forholdsvis rikt settegarnsfiske her utenfor.

O.R. 19.15 .Vårsildfisket: Dårlige driftsforhold har fortsatt
hindret sildefisket. et er -ErEliikke innMpet noen nye meldinger
om drivgarn- og settegarnfisket, Det foreligger heller ikke npen
meldinger om at snurperne er kommet i fangst.

ftri'SSEREN NeRNBERG SABOTERES OG HAMDIRIKTOREN MYRICES SOM HEVH.

S,R. 19.00 Mordet på havnedirektör Laub(Ufr råpport 1383
side 7) menes 1 danske kretser i Sverige å være en hevnakt for
sabotasje forövet mot det tyske krigsskip NUrnberg som befinner seg
i Mbenhavns havn, Flere sprengladninger eksploderte mellom kaien
og krysseren og skadet denne så meget at dan ma repareres innen den
atter båir sjödyktig, Sabotörene var kommet frem gjennom en kloakk-
ledning som endte opp ved kaiem.

DET :NORSKE FELTLASARETT I NORD NORGE.

S.R. 19.00 Det norske feltlasarett som for noen tid siden
ble overfört fra Sverige til Nord Norge har Slåttseg ned i S4r-
Varanger forteller den narske militærattacheen. Virksomheten-er nå
1 full gang, men enda har Man ikko beWvet å t-a lasarottots f41.1e
kapasitet, 100 sengeplasser i bruk. Tre leger er knyttet
huset som også er utstyrt med fullt utdannede sykepleiersker.

FÖ± transporten til Norge saMledes personalet og
materiellet i Vasterås, hvorfra avreisen skjedde,

HALDORBU SETER LEIES AV STRE SLIDRE,

O.R: 19,00 Fta P,randbu meldes at Haldorbuseter,en av landets
beste setre for hesteavl, er blitt leiet av Ostre Slidre for et
tidsrom av fem år, hvoretter kontrakten kan fornyes.

ARBEIDSNANGEL OG TbMNERHOGST

O.R. 19,00
nær har hogget
Eidsskog. Han
550 kjörere og
av saken,

Fylkesskogmester Sollien opplyser'at man på langt
de nbdvendige kvanta ved i Sör Hedmark, Glåmdalen og*
forteller at pr. 1, februar manglet man 2000 hoggere,
400 hester. Arbeidsformidlingen har lovet å ta Seg
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103 1/4, 3
K. 103 1/2,
Hypotakbank
k. 137 1/2,
K. 1371/2,
K. 730, Oms.
S. 2.000, K.
K. 152 1/2,
Ki6sterud K.
Nbrdenfjelds
K. 275, Odd

4 1/2%*Stat 1937 K. 104, 4%*Stat 193511, K. •
1/2% Stat 1941,1, S. 105 1/2, K: 105, 3 1/2% Stat 1938,1
4% Hypotekbank 1938 S. 106 3/4, 1;.-104_ 1/4, 3 1/2% -
1941 107, F.K. 106, 0ms. 106 1/2, ereditbanken 8140 •
Bj61vefoSsen 8, 20 3/4, K. 20 1/2, 'Borregård S. 139,
Oms.'138., Elektrokemlsk E. 142 1/2, Hafslund S. 740,

730,' Orkla 8, 295, K, 290; 0Ms. 290, SaugbrulsforQuIngen
1950, Uhion S. 5,50, K. 5,40, 'Agdesiden S. 160, K.
Borestad S 232 1/2, K. 227 1/2, Oms. 230, EtuuSgård •
260, Amérikalinjen K. 230, Bergenske '45, 168, K. 167 3/4:

ke K, 175," Ivaran K. 270, OceanK,-282 1/2,- Koamos 2
S 252 1/2, K. 247 1/2, Rosshavet K. 387 1/2,

Valutakurser uforandret,

FLTICURS.
leo.

0s1e 13,001(10) Hirdens flykorps har i disse dager svsluttet sitt
annet kurs til utdannelsa av seiif1yge;e ULSOier Steins-
fjorden på Ringerike og 25 mann er'begynt sin ut";danuel.se. Blandt
elevene er en kvinne, Solveig Demmj som er anse, i :Statens Luft-
fartstyre.

Under kurset er det prvrJf]3yeG et-nytt seilfly
av typen.")lymieie', Denne typen er ikjçc tld'.j'eeee Leytet i Norge.
Kursene fortsetter framover.

RETTEW)IGYael.5.flFki‹. SINWM ETTFR FIRZ

e16'3.8-,.0 (11) Eyrettan i Oslo bohwidict en sale av gam-
21.e1 dato,den skriver seg helt fra 1941. .,lorholdene her
ikkegjoit det mulig å bahandle sakenfUr nå.

De tiltaltes kjennskap til politi og rettganF
er også av gammel dato, En av de tiltalte er tIdligere sraffet 23."6'6e
gan.ger for tyveri og fy11 og den andre som bærer iot velfllingende
tilnavn nKamperta" har et lengre syndregister med ba. 17 iommer,
hvorav tre for ran og like mange anbringelser på Opps'.eed.
gjaldt denne garg tyveri av en lommebok med 13-14 huhdre kroner. Den
ene var tiltalt for heleri og tyveri, men doi; vtse sog at han hverken
kunne d6mmes skyldig for tyveri eller heleri, nen derinot for under-
slag. Han fikk 75 dager,  1Kamperta" iikk 120 dagers fengsel som
etterskuddgdom idet reten tok hensyn til at tyveriet var for6vet
fer så lang tid tilbake.

Oslo 18.00 (12) Fra Hamar meldes at det nå er bestemt at seuene
for unghest, hopper og hingster skal holdee i Hamar og 5.E,rummunddl
henholdsvis 17 og 19 mars.

Fylkesagronom Sund ep;)efser til Hedee?arkIngon at
deltakelsen Også i r blir rekordmessig idet ckt hittileeiïieldt Inn
over 200 (V2. •

BVISDIA.T..MIATZT SAMS.
11.1

S.R. 08,00 (21/2) Norbke kretser i Stonkhoi op.:A.yse at den norske
hjemuefrontledelse har utsendt en oppfordri_ng til hjemmo:ito.aten ara å
P,aæle bevismateriale mot 1andseorracie s. at op.ogjt5ret ne ni kan
bli for:;ogieffektiv Deb betenes at aisie ha et xe,,t-



ferdlg optgj6r med quislingene.
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TIL FORTROLIG ORIENTERING. IKKE TIL OFFENTLIGGJÖRELSE.
Det veseatlige av el;offct skriver se fra nazistiske kilder.

Te.mfork1arinr: O.R. Oslo Radio. S.R. - SvenSX Radio. F.R. Finsk-
D.R. - Dansk Radio. Oslo Tysk kontrollert "NTB".

TERBOVENS INTERVJU.

'Nedenstå,nd, cr et fullstendi refe
rat av det intervju som en sv-nsk journalist hadde med Relchskommissar
Terboven, referert i korte trekk i NORSKE NYHETER nr. 1879, mandag 19.
februar 1945..

0510 19.30. (32). En representnmt for dot svonske
nyhetsbyrå no-n da.Lr siC;_en en samtc.lo med Reichskommissar
Eerbov-n. Kole den svenske presse offentlijort denne samtal-n med
stort utstyr. Den lUj slik:

Hvilket syn har D på den innsats don
tysk, sivilo aL,ministrasjon hc,r tjort for d-t norsko fel? va m-n-r
De om den framtidi,c utvikling o , hva Håp,r De av den?

Den tyske sivi1forvr1tnin L, i Norge har'
en dobbelt oppve å 1ese; for det fLrste å ivrta d.:11tyk, forsvars-
makts intorosser i L,ndet oc for det annet å ko ordinerbit (411 i1er54;
'-xt,:resscr med den samldo tyske krisförinr. For dot meste overvurdoror

n umåtlig b_ide tallet på tilfeller hvor denno nriper
inn i sakersom fjeldor Nor o tallot på Roichskommissariats persona1e.
Fra den fLrste (ja, har jo unnlatt å rUre ved de norske myndirhoter, både
når det L;j...1er deres antall oj komp,Aanseområde. Je: har sammen meet
mine medarbeid,re utelukkende innskrenket mec til å lede utviklini;en i
store trekk. Helt siden den nasjenale rejerin,_; ble dannLt, IlL/r den selv
styrt på ogen hj.nd o. på cjet ansvar. Vårt modarbeide gjolder bar2 de til-
fel1er der dcr kri,foringenstnter&sser blir tUrekte berUrt.

Hvor riktig dette er lar se,; cr;så lctt
bevise av Reichskommissariats ta11messit, omfang. Når je; ser bort fra,
de renc politistyrker, som er samlet under der hehere SS und Polizeifue-
hrer Nord, teller det samlede Rzichskommissariat hele Norgo si-r O.
skriver 240 tyskere.

Når en scr på crnwrin-ssituasjonen 1 d;
såkalte befridde områder, får man ,t smrllr virkninzsfullt inntrykk av
'Rc:ichskommissariats arbeic:,.c.I Bel,ie, i store dcler av Frankrikc o°
szsrlig i Italia og Hellas ,rasserer sulten tildels i sia frykte1iste
form (); mud all) sinc fL3rger: opideier, vol.dsom sti.jninr

mora1sk opplLsnin;:, særlig gjelder dct kvinn,r•cjenter osv. I
rgo har derimot inntil idag ennu ingen arbeidsvil1i:; behövd å sulte.

At dette holder stikk har do jo selv kunnet kontrollerc li flerc Denne
prestasjon cr så meget m-r b merk-1sesverdi,ET, hvis man tenk,r på differ-
ansen m-llom det Nore selv prouserer og det virkoli,e behov på for -
syningens områd,. Com eksempel vil jog her trokk,,, fram de tre vikti:;ste
nærin;;smidlL„ne: Av mel ,11,r brOdkorn innfgror vi over h,:.lyparten av dzt
samlede behov, av fett 50 % o;; av sukkcr 100 %. I denn_ forbinnlso må
man oL,,,5,1 ta hensyn til hvor -anskc1ig dot er å fortic1e var:;,:c over de
store områene i (lutte land som i og for se: er fattir., på kommunikasjowr.
På dette folt har don norske regjeringgjort en ganske bemerkelsesv-rdif,
innsats.

Men her b_:,,ynner det i det miwte
for noen doler av landet å avtc-f,n se: en utviking som kan bli truene,e.
SabotLrenc har i dc siste mån,dene gåttls på knottfabrikkon: oc do norsi:
bilverlutedene med smrli4; iver, on metodikk som ut fra mitt synspunkt må
karakteriscres for det fUrsto som o;-' for dut armet.som ufatteli!; dum
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Fabrikkene oe verkstedene cr for det mest9 små, er sprcdt over he1e landet
i. stort antal1 og naturlit;vis ubevoktet. A icego eneelske tennsatser oG
spreni;1adninger i dcm er alt annet enn en helteejernine, det sal Guu vite.
Bade lastubiler som er sprongt i luften oz de tilintetejorte knottfabrikkwe
tQemlbe utelukkende til a fordele levnetsmidlene oe å lUse de andre kravene
nar det gjelder befolkningcns forsyninger. Om on bil ti1h'Orene forsvars-
makten en oe annen zang ear med i lufta ved slik sabotasje, blir byt: -
b en minst likeverdiz bil tatt fra den sivile sekter oe overeitt
f varsmakten. Mcd andre ord: flvis en betrakter målet til disse amok -
16pere oe hvis en teoretisk sett feleer tanken helt ut, vil de altså oppnå
sitt fUrste virkelise resultat mot den tyske forsvarsmakt rerst når ikk
en eneste bil lenger kje)rer for den sivile forsyninn, når befolkningen
således er utlevert til sulten enda det fins forråd av met. Hvis sabo-
tt;rene da sprenser en lastebil i lufta, har dc oppnådd et resultat for
den vilde 4anske sikkert ha kjört for den tyske forsvarswkt.

Men så lanet vil det ikke komme, for jee
er overbevist om at L3e herrer sabotrer vil bli slått ihjel på forhånd
av befolkningen som truee av sult. Da jeg solvfölo1i har interesse av
at befUlknineen i stieende erad tar mot sabostasjen til ot for-
brytersk mindretall, kommer disse herrer meg alts til o ; med rett i mZ)te.
Om de. ikko også ut fra sitt standpunkt - må betrakti det som umåtelig
dumt, får de bli eniee eee i mellom. Dermed er oeså uet vesentliee an-
tydet om den framtidee utvikline.

Hvert barn vet idag i hvilken erad
Tyskland har bidratt til å ernære oe forsyne den norskc befelknine. Opp-
står det eltså vaneker med denne forsyningen, -ve,t likeledes enhver at man
u. 1,1ekkende har sabotorene å takke for det. Man har de å innta on stillin

Asvar med det.
Hva aneår utby;,,GiN:en av fordvaret av

Neeze, kan jee bare slå fast at vi her hatt feu ar pa oss. Hva d,t b tyr
forinnelse med tyskernes ubestrielige oreanisasjonetalent oe deres

flid, oe dertil iet land som ved sin esenart rett oe elett byr eee fram
til forsvar, behUver jee vel nept å ejUre red.e for. Hertil kommer at
or sterkere i Norgo til nee annet tidspunkt tidligero, som fölee av
den finske kapitulasjon oe rb'elminLTen av en del av Nord Norse som var '
betinget av den.

Hvilkun oppfatning har De av Nesjonal
Sanlincs framtid?

Som De oeeå sikk:rt kjenner til er
(3iferensene mellom den såkaltc Hje=front i landet o, den norsko
emiantregjcrinT meeet stor. Jee ser helt bort fre immmunistenes opp -
fatning. Betrakter man disse differenser særliemed honblikk på hva den
såkalte Hjemmefronten vil, hvordan dens kritikk av emierantreejerga ser
ut oe de forslae den selv gjr for d:n framtidie. utvikline, keei m'an lett
slå fast at nasjonaleosielistisk tenking, slik (!en er koelmet til uttrykk
”-tejenalSan1in allerede har fareet overordentlie sterkt av. Dc for -

s eene de konmer fram ned av praktisk art, tileverer Nesjonel Semline;s
,oe nasjomelsosielistisk tenkine. D, solv vet det bere ikke ennu. Det er
vel dot beste bevis på Nasjonal Samlines iCe:eloeiske o» politiske kraft
og beveee1sene utstrå1ineeevne.

Man sier ofte at N$ bare kan eksistere
bcskyttet av de tyske våpen. Nettopp det motsatte er riktie. Besettelsen
ev Norge, som 14o 11,edvenjig slik som krieeen forlp, har ikk: luttot, men
vmskolijort Nasjonal :damlings posisjon o, kaup. Dot cr Nasjon,U Sa.,:lling-
L;runnEmskulsc at de.J;ermansko folk må s1utt. se- sammon så intimt som
muli med Clet tallmessig sturkestk.,, dct tyske foik. D=no oppfatninc kan
21rm slutte seg til, ollor ta avstand fra. Men ikke i noe tilfelle kan nan
kvitte see med kampen fer en slik ide med betegnelsen, forederi. Man har
uenyttet den kj.nnsiejerning at den tyske forsvarsmakt står i landet idae
til a påstå at det er landsforrederi når det blir arbeidet med å realis,re
denne erunnanskuelse. Så meningslöst o falskt den er, blir den allikevel
tatt for god fisk av mange. Hvis De snRkkor mod den onklo mnnen i. gaton
ou Nasjonal Samlings mål, vil De utalliee .:aeeeer få det svar at man meeet
-;odt kunne komme overons med bovegelsen mon . n.uarboluot mellom NS o6
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besettelsosmakten er landsforrederi,o det vil man ikk- stette.
Under presset fra krie e ns henelsur,

fram for alt son fblse av den stadi- tyeeli 1er. bolejevikiske trussel
mot hele Europa, vil denne falsko oppfatnin, forsvinne mr o- mer. Jeg tvi3o
ikke på at Nasjonal SaLaing, som i de siete år h:r utviklet se: til det
tallmessi e  sterkeste parti Nor-e noonsinne Ker hatt traes i uunstiee ytre
forhold, vil erobre maesene i j,et norske folk oe  at det beewer Norees

mtid i see.
Hvilken menins har De om den svsnske

politikk (pressepolitikk), frauforalt i sammenhonk med utviklineen
Norge i den siste tiden?

Fra min si er det ingen crunn til å
gi uttrykk for min oppfatnine av den svens2‘.e politikk i dou siste tiden,
da nou slikt 1iger belt ut_nfor mine oppeaver. Auderle-des stå2 salzene
når det ejelder den sv;nsIte pressepolitik.k. En stor t".01 av den svenske
prossen har ilang tid beskjeftiect see med min person oe mine, marmeste
medarbeidere, samt med våre forholGsregler cp; hendlin.er på en slik måte
at det hever ans•e godt med den påstaneen man pfte hbrer at diese avisene
betrakter det en eelske pund som den naejonale myntfot oe  talmud som en
sv-nsh bibeloversettelse. Når folk som påviselie er mordere oe  rovmordere
når saboterer man har påvist har begått dusinvis av de verste forbrytelser -
får sin straff, er da dot wirkellee mordraseri, bUedelherredemme i Nor,e,
vanviddets skrekk, som hevn, terrerreeime overtreifer so selv,
eller hvordan alle overskriftene lyder i den sveneee presse. Nr den 1rw-
lbse svenske bucer ou mor-enen setter ses ved frokostborc.et oe leser med
e snincer hvordan Gestapo i Norco har drevet sadistisk uish ndline av en

ek patriot, når denne mishandlingen blir utmalt oe besiu'evet 1 alle
eltheter helt til hvordan nelene trekkes ut, og når den pinte, men

ennu lovende patriot blir revet i stykker oe flad av hunder, da må han
111,x1rettc bli opprbrt over slike meteder.Tijliere er de bar- blitt
som realiteter i den bolsjevikiske GPU. Når den samme patriot noen Cå daeer
senere anske levende oc ved od helbred, ibefaietet sait1igcnegler, viser
seg på et offentlis mete i Trom.hcin, er det på erunn av de eyselige
kjonnsgjernineer - så ubetydelig o, en slik bisak for denne svenske boreere
dom, at man skåner ham for un offentliegj:,rine av slike bagateller.

Jeg har oså latt mee  fortelle - men man
skal nettopp ikke tro alt som blir fortelt - at en svensk korrespondent
encanc senete meldinc til Sverige om en overordent1i6 viktie beeivenhet.
Han hadde undersekt riktje;heten av alle sine kilder, man da han fikk
meldine'en på trykk, mitte han slå fast at den kjer over var blitt forfalsket
os fordreiet til det motsatte.

Forestill Dem enanc at Witeboree HeAdel-
och Sjefartstidnine, Aftontidnin-een, 2xpressen pluteeli e  fikk et anfall
av sannhetskjærlighot oe altså måtte berette: Det tyskerne har ytet i de
fem årene for dut norsi:e folks ernærime oc forsynine må anerkjonnes som
k  semplarisk. Voldtekt, rever1, utpressine mot befolknineen, tine som
3Wter til dasens orden ved do amerikenske invasjonetroppers foltdomsteder,
er fullstene.ie ukjentebesreper hos den tysko forsvarsua:ct overhodet, oe
således også i Norgc. Riktienok verger den tyske forsvarsuakt se, med
hårdhet etter de internasjonalt anerkjente lover, men - oe det må man inn-
rZimme - oså med absolutt rettferdiehet overfor forbrytelsur som blir forbve 4
mot den av felgo merkemenn. Mon ineen norek boreer, som i ro passer sitt
arbeide, blir krenket på noen måte, hvorken når det gjelderlegeue, liv
formue eller innstillin,e.

Den ario svonske avisleser vilde falle
ned fra samtlige himler og han måtte lære fullstendie fra nytt av. Til sin
forferdelse vilde han nemlig måtte slå fast at det hvite hittilcr malt
svart oe ddet svartc hvitt.Men det kan man ikke vente av den brave svunskt
bore,er, rent bortsett fra at det vilde bety selvmord for,avisenc. Enhver
pressejbde kan også bekrefte at en avis erfarinesmessie blir sol cetlanct
lettere,når den bring,er sensasjoner, Når saken står siik, må nervene
pirres så leseren atter oe atter blir bre. 1:t i opprer. Om sensasjonen holder
stikk, er holt uten betydning i denne forbinnelee.
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For trådtrekkern; i. denne svenske
pressen er enda en ting av viktiahet, oppmerksomheten til mLbseflU i det
svenske folk må bli avledet. Idet man ued stadi, nye sonsasjoner og
redse1sme1dineer får dem til å stirr, som hypnotiesert mot vest til det
angivelie sa forpinte norskebroderfolk, hindrer man i å le-ce merke
til hvordau den bolsjevikiske tieissel fra bst stadi skyver se nærmere
ogsa Sverige. Man hindrer dem o:eå 1 a komme fram til aen anerkjennelse
at hvis det skulde lykkes bolsjevismen å renne overende det sterkeste
folk på kontinentet,det tyske,vil herr Stalin i in u1nnskren1ede makt
like lit, gjbre holdt foran Stockholms porter som haninhar Gjort holdt foral
La lens grenser oc de baltiske stater. Men jea tror at det derm_d -r sagt

ok om dette spbrsma1. Det er ikkemin sak belære det svenske folk.
Like så lite cr det min sak hvilket verdensbildeden enkelte svenske får
ejennom sin presse. Men i den utstreknine jeg selv blir baktalt oz skam-
skjent, kan jeg bare tilbakevise denne metodan med forakt. Intet menneske
er uten mangler oe jeg ianbiller mea det all;r minst for min del. Bere
den som overhodet 1:a.ko ejbr noe slipperfra å gjbre feil. Men vedkommendes
eksistens som er nyttelbs for menneskeheten blir til gjengjeld den store
feil ved et slikt liv. En kritikk som peker på feilene, men som også
anerkjenner det motsatte, hvor det finnes mottar jeg gjerne, men jez
föler meg overhodet ikke (enael setninaer ulesolico) ---

Har stemninaen blanat folket endret
seg i den siste tiden ettor Dercsmonine?

Min.oppfatnin , av Norces framtir: er
mee:Jet klar. Nær knyttet til Tyskland oj besjelet av de sammi.;Ja:ealer vil
det norske folk i et nyerdnet Europa spille en rolle o, overta oppgaver
som vil löfte det Iangt over sin tidliaere posisjon i verden. Je e  tar da
hensyn til landets store muliaheter på nmringelivets område oe til nord-
mennenessærlige evner på dc forskjellicste felter. Jee vil h-r barc peke

enkelte ting. Norce vil bli fiskeleverandbr til Europa oe dets stbrste
ftdusent av energi, fordi den kan laaesbillia hor. Noraes elektrokjemiske

industrl vil få en framtredendeplass i Europa oe rikdommenc i jorda er baza.
mobilisert for en beskjeden dels vedkommende, nå:e en sammen1ikner med
forekomstene. Nerdmannen er den fbdte sjömann og som kolonisator av ishavs-
områdene kommer ingen opp mot ham. Han har dessuten en framrakende teknisk
bcaavelse.Hva ancir mulige endrinaer i dut norske folks innstill1n- i
don siste tiden kan man sla fast som en utvedydia kjennsejernina at den
faren som truet med bolsjevismen blir erkjunt i staddee stbrro grad som det
problemder raker opp over alle andre.

Tror Dc at de dödsdommar som ble felt i
forbinnelse med mordet pa Marthinsen vil ha en sLJrlie virknine?

De dbdsdommer som er blitt avsaat oc
fullbyrdet i den sistc tiden står bare i en meaet botinect sammeneheng mcd
mordet på sjefen for det norske statspoliti, generalmajor Marthinsen. Det
framg 2tr forbvrig aarske klart av den kjennsgjerning at dut uten unntak var
påvist eller ble pavist at de menn som ble dbmt til dUden had,/ebeeatt d,
alvorligste forbrytelser.

M forheldsvås lana tir9avholdt vå oss

	

.. 111,TW,n.W12L; og pvis(dligL) 4so.rbryLQr.1)Q. 4,: xd ; or la cLe,
legale kretser være i uvitenhet om hvor meect vi vet og hvordan vi over-

alt har vare tråder. Typisk for dette or at firo av dorbryterno ble
arrestert fUrst den daz da domsavsigelson fant sted, selv om det hadde
vært grunn til å ta dem uker, tildels maneder tidlieere. Men i dette tids-
rum har vi net topp gjennom dom kommet over tallrike nye trader o- har på
den mattn kunnet oppklare nye sammenhenuer. Hurunder matte vi rik-tichgnok
ta med på kjbpet at de bredo lac av folket begynte helde til den opp -
fatning at mord og sprengina egontlie ma være en temmelia ufarlia affære,
da man bare sjelden får tak i noon. Denne oppfetnitc er idaa antakelic
utryddet i stor grad.

Det er den förste virkningen. Hos oss
blir det fört en statistikk, som viser hvor mange forbrytelser det er
utfbrt i lot av et visst tidsrum. Samtidie fgrer man opp tallet pA de
forbrytelser i dette tidsrum som cr oppklart oc dar ejornine,smennene er
tatt. Stiller man disse tallene sammen, får man syn for den tid som går
fra forbrytelsen blir utfört og til den blir oppklart. Her kan jea bare
slå fast on ting: Takket were de framrakenee ytolser av detbtyske og norske
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sikkorhetspoliti er dut lykkos A denne tidsdifferansen mindre oE
mindre, srli i det siste halvar. I tvurrsnitt er den nu så litun at
manr:on forbryter so',T1 ida framleis ur på frifot sikkert vilde få -JAschud
pa rygen om han kjente til den. Blandt befolkninen tar man mer ou mer
avstand fra disse forbrytelser som jo er offuntlicjort så utvetyd4. son
no•n kan Unske

Det er dun andre virknincen. Likeludes
vokser den aktivu forsvarsviljen i folket. Det blir tyCuli bevist av
de tallrike henvisnincer politiet har fått fra beflUkninen. i forbinnelse
- ed det siste mowdet. Disse opplysnin;:ene innskrenker se , i mangc til-
feller ikko på noun mate til de opp,;aver som cjuldor solve mordsakcn.

Det or don tredju vikkningen.
Hvos stow del av dot norske folk orr

- etter Deres muninc - aktivt mot k. tyk c. norske myndiheter?
PresentsatSon scm arbeider mot ops,

setter jeg meet lavt dut ur en tallmessi[: forsvinnende liten dcl av
befolknincen. Lant strro'er -rosentsatsen når det gjolder dem som inn-
tar on passiv holdnin, men •som ved denne holdnin- byr det lillo mindretall
on ikko uvosentlig bosyttelse. Denne holdnin er resultatet av den

og le cmli terror som blir druvut. I en hol rekku ti1f011cr
har vi kunnet konstat,Jre at menneskor, son ikke erklmrto so villigc til
illeal virksomhet, rutt (); slett ble skutt nud. Trupler om dd (:r ot
middel som stai er i bruk. frL. b1e myrdet fordi de vilde treke St.. ut
av don illuale virksonhet Sem re i rC,rste oraun ble fUrt inn på ad veier
som for det muste syntes harmlLso. Det skjedde etterat de ble klar ovor
det forbrytorske man i stlende grad rrevde av dem. Atter andre har
arbidet vidcre av anst fOr det mord son truet dcså dem.

, Den passive holdninc er på den annen •
4iiIrdde or;så et resultat am un mane1 pa erjennulse at virksomheton til
det lille aktiv-s mindretall ikko betyr annet cnn at man sor på don gren
man selv sittur på. Men her kan man sporo en endrin i stiendo
som jeg anfUrte i becynnelsen, or forbryterne selv ivri ferd mod å stL»tt,
oss kraftic i denno retnin;—n pt en rdato som ikko rummer farer for de
tyske interesser.

ANGREPET PÅ ARBEIDSTJENESTENS DEPOT.

Q510 21.00. (38). 12te februar iår tr,n_to noon aansteo
inn i to depoter i Oslo tillarendu Arbeidstjenusten, nemlig i kipper_aten ;.
22 oc Tol1bu6ata 17, oc rUivet de stcru varelare som fantes der. A11orede
da7en etter, den 13d februar, lyktes det å gripe gjerningsmonneno. Bandens
leder, Adolf Bestad, Oslo, o_ en av hovu,tjor!iincs:-:lennene, Arvid Hansen,
Oslo, ble skutt med da de ,.jorde bruk av skytevApen.

Den 130— februar og om mor enen den 14de
blo Erik Brun fra Opsal ved Oslo„ Fran,-; Olson, Oslo o torm k-einholt, Oslc«
arrestort uten at det var muli, for dem a ,;j13re motstan,',.

Den 142,e februnr blu varene fra de
r&vode depoter funn,t i_jon pA Etabekk ved Oslo. På caten foran la:rut
- å.traff man ot medlum av b:.,nden, Rolf lianson, Oslo, som hadde i oppdra.
a bevokte la:ret. Da han 1ike1edes 'Jjorde bruk av skytevApen ble han
skutt.

Med denne påripelse har man o-,s3e
uskadolicgjort forgverne nv en rekke andre sabotasjoh,ndlin_er. Således har
man bl.a. kommut over kartoter som ti(Ilicure var rgvetfra Arbeidskontore-
tallriku skytevåpen, hAnd,ranatar, matvnrulare tilhOrende sabotasju -
.;ru.-per osv.

DET NORSKE RUTESKIP KAUSTRIIIfalt i formiddac som offor for ot feict over-
fdll av en,;elske moseuitofly. 18 fiemdtlig maskinor a=op det 490 brt
store skip med mitraljUser i W:mmelfjorden oc satte det forsw,rslose skip
i brann. Skipets busotnin groie ikks A bli herre over ilden slik at
båten cikk fullstendi.;

O.R. 19.00.
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DODSF..41-,L.

Oslo 11,30 (7) Hbyesterettsadeokat Birger Olafsen er av-
gått ved döden 51 år ganmel. Han ble student i 1903 og tok juridisk
enbetseksamen 1907. Olafsen var deretter edsvoren fullmektig ved
Isenja sornskriveri fra 1908,t11 1910 9g drev egen sakförerforret-
ning 1 Ibbestad? til 1914. sistnevnte cer ble han eekretmr i arbeider-
departenentets vasdragavdeling og hadde denne stilling til 1922,
da han blo juridisk konsulent ved Norges Vasd.nag- og Elektrisitets-
vesen inntil 1929, Olafsen tok advokaturen 1925. I 1929 gikk han 1
kompaniskap med advokatene Brögger, Reimers og Stuevold Hansen.
Etter oppdrag fra staten utarbeidet Glafeen utkast til ny vasdrags-
lov og har utgitt endelböker vedkom.nende Vasdregs- og Elektrisitets-
spörgsmålet.

ElinReVELSE.

Oslo 31,30 (8) Redakt.3r Olav Eide jr, bly bisatt i det
gamle krematorium i går under enestående stor de1take1se. Krema-
toriumetvar vakkert smykket med blomster og lauv, og båren var
dekket av et veld av blonster og kranser. Representanter fra hird-
staben og hirdens bedriftsvern holdt æreevakt ved båren. Foruten
avWdes nærmeste slekt og venner, sås en rekke framtredende repres-
entanter for norske og tyske myngdigheter.

Redaktör Fritz 1hlen talte ved båren og sa
bl.a.: I denne tiden Imrer vi våre venner å kjenne fullt ut. Og vi
har alle ofte nok i disse kampens dager merket gleden og styrken
over å ha venner en kan stole på. Kjmre Olav,osom den gode normann
og tapre kjamper du var drog du ut for med '.pen i hånd for å vise
at du mente det du på din dyktigeog overbevisende måte talte og
skrev. Her hjecime i Norge kjempet du son en av de modigste, Du
visste hve du vilde, du iinsketikke kompremsse31 av noen art. Det
kan nok vmre at mange ikke riktig forstod deg, men 7i, dine nærmeste
forstod deg. Du forlater oss I ung alder, kjære gode venn, men du
fikk utrettet meget. Du har altid vfert en gcd noreidun, og for det er
v1 alle glede og

Etter at det va..e sueget en salme, ble det
lagt ned en rekke kranser. 3ordfestelsen Lle forete.tt av res. kap.
Bjarne Barby.

öKONO1USICC, ?\.5ELDINGER.

Aks,ekurere fra Oslo .133rs21.2-45.
4 % r.jtat 1935 11 :E 103 1/2.- 3 1/2 9 Stat

1941 1, S 105 1/2 - K. 105.- 3 1/2 FTeJet 193 K 103 3/4e- 4 4,‘
Hypotekbank S 107,- L. 106 1/2.- 3 1/2 % 1941 5 107,- K 106,•QMS

106 1/2.- Oreditbanken K 137 1/2 140,- Bjleefoesen b 20 X
20.- Borregård S 138,- 1C 137 1/2,- cem 137 1/2.- Elektrokjemidk
K 140.- Hafslund 2 735.- Orkla S 292 1/2,=- K 287 1/2.- Saugbrtiks-
foreningen S 2000,- K 1950.- Union S b.50,- X 5,40- Lgdesiden
S 160,- X 152 1/2-. DergeStad S 230,- :L 227 1/2;- wes 230-.
Bruusgård Ki(Jsterud 3.290,- K 265,-QMS 255-. Amerikalinjen K 232 .
1/2-. Bergenske S 168,- X. 167 1/2-. Neneeenfjeldske 3 165,- K
Ivaran K 270-, OceanIC 285-. Koames 2. S 280,- 275-, Oddi 247 1/2,
Rosshavet S 390,- dC 387 1/2-.

Valutakurser uforandret.

ELVERUM.

Cslo 14,00 (17) I tSsterdalen er det stor interesse rur
fremme av fisket, og det kan 'pekes på mange uteekede resultetere
At de fiskntomme vann kan bli verVerelle for grunneierne. gjennom
yngelslipning , viser et tilfelle fra Nord- ?5sterda1,-3stlendj.ngen
forteller såieles at det I et fisketem tjean ble gloppet åtte
1-Ai.ndre Urretyngel og at man 3 år seeeee fisket ?iretter fra
et kilo og oppover.
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FISIWILLDINGLR.

0:R. 13.15, Storsildfisket: Lite hbvc1ige driftsfor-
hbald har i stor utstre4ming hindret fisket på samtlige felter både nord
og sör for Statt. Fra .41esundsfeltene meldes det om. et fåtall båter med
fengster fra 10 til 150 hl, Fra Söre Sunnmörd neldes det on endel båter
med fangster fra 10 til 90 hl. De övrige fangster var tatt pafe1tet
nellom Svindy og Skorpen. Gjennomsnittsfangsten for samtlige drivere cr

(libritti1 63 h1. pr. bruk.
Sr for Statt mcldes det on noen små =

fansstcr fra 15 til 30 hl. på Bulandsfeltet. Fra feltene i 6ygarden,
vest ev Bergen er det således bare innlöpet få meldinger. Etter disse
viser det seg imidlertid å være bra med sild tilstede. Det er innbrakt
fangster fra 10 til 320 hl. De beste fangster er fra Blomvågsfeltet
og sdrover mot Korsfjorden. Fra Espe= cr e.et foreldpig bare koniet
inn noen få drivere mcd fangster fra 70 til 230 hl.

Fra Haugesundsdistriktet meldes det at
en rekke båter fra Osters nordside fikk gjennomgående bra nattsettfangster
ope)til 30 hl pr. setning. Ln rekke båter på strekningen jVorpingen -
(?)dyene trakk jevnt gode fangster på natt og dagsett. Lndclig meldes
det at en rekke båter på strekningen Haganesset Kaskjaerene trakk
ujevne, for det meste små natteettfengster, enkelte fra opntil 25 hl.
pr. setning. Era Egersundsavsnittet meldes at endel båter på Plettar-
grunnen trakk svarte garn.

Igår kveld ble det tatt et fåtall snurpe-
fangster pa feltet ved (?). Fangstene var fra 300 - 3000, gjennom -
snittlig bortimot 1800 hl. bruk. Dcssuten ble det tatt en slomp
' feltet ved Oster.

REINSDYREUL UTRYDDES.

Oslo - I Kviknefjellene hadde man for tre- fire åw
siden en reindyrstamme på omlag 100 dyr. Det meldes nå til 6stlendingen
at drene nå ser ut til a vEare på det =meste utryddet. Det er grunn -
til å tro at krypsskytere har mæret på ferde. Kjdttet er for en stor del
solgt på svartebörsen.

AVLAVVLSTIDSHEST,

Oslo 14,00 (19) Det er for tiden stor interesse for av1
ev vestlandshest i Aust- Agder. Fylket har to avlslag for denne rase,
og det ene har i den seineBe tid fordoblet sitt medlemstall. Laget har
de',:for kjöpt inn nok en hingst fra Nordfjord Lid. I mars skal det holdes
unghestsjå for vestlandshest i fylket og deltakelsen ter-ner til å bli
utmerket,

-- SKAPSKURS FOR SKOGSARBEIDLRE.

Oslo 14,00 (13,00 Siden nyttår er det i Aust- Agder holdt
ialt seks redskapskurs for skossarbeidere. Til santlige kurser meldte det
seg mange flere enn det kunde vwe med. Resultatene var så Gode og intere-
ssen så stor at man nå er igang med å organisere liknende kurser også i
den vestlige del av fylket.

H.LMIRKETS DAG I TRONDHEIL:.

Oslo 14,00 (9) Hånverkets dag i Trondheim ble åpnet ved
middagstider i dag ved en enkel hdytidelighet. Arkitekt Gunnar Stabell
holdt dagens tale og byskriver Oskar Pfaff? delte ut svennebrevene.
Det ble delt ut 44 svennebrever og 25 mester- og hånverksbrever.
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LANDBRUKSULDINGER.

O.R. 13.50. N11s E. Wane skrver i Skoebruket en
artikkel om skog og beite der han blandt anne sier:

Det er dessverre fraWeis mange som trur
at do kan få både i pose og sekk ved å ha hamne i skogen. Dette er iklee
tilfellet. 2n trotett skog vil ikke gi godt beite. Vi vet jo at dyrene
ikke liker skyggegras. De som anbefaler tiavningen i skogen, regner som
resel med en grissen skog og har ikke forståelee av hva en tott og vel-
pleid skog med god kvalitet kan yte.

Koneulent Lien skriver videre at det er
1 hverfall håplöst å få fram en skikkelig ldvekog der hvor det havnes
L.orkt, I  skoger som tidligore har vmrt hogget ut kan nok beitingen
Irlde ugrasset nede og derved hjelpe fram on ny granskog, men en skulde
tru at en rasjonell skogkultur vilde skaffes ny og bedre skoz på langt
kortcre tid. Det er helt påkrovd at disse forhold blir tatt opp til en
vitenskapelig undersdkelse som man kan få tall oL fekta holde seg til.

Forsdksleder D. Unland skriver i siste
nummer av Vestlardsk Teendbak om forsdk med peteteai Soen & Fjordane oz
Hordaland fylkor. Sommeren 1941, var ikke noe  -0-3t poteene, men
også i dårlige poteeår elser det sed at de beete eetete2,egene or overlegne
bade når det gjelder knollav?ing og tdrrete2f., er on aaneae
brukbar potetseet på Vestlandet. Han her p?,t17 -.7erekjelliae felter Eitt en
knollavling på 4535 kilo i mjeldels og mod en .tstefflareeen'; på 21.3.
Likevel or det det å me'eke at det cr on ganske stoe orese-et vi syke knollox
og her er vi vel inna på den etUrste innveadinga cmamao ken mob
denne ellers så gcele matpoteten.

Lepoteten heo ve,xt g.ftd pa ontreat like
mange felter men han har holler gitt et dårlieeee reeult onn deno,.
Vekkeitida hav vo b1itt litt i kortoste laget Q1 tie eg eet 5,'.M;TI,ken man

1 si om en sort som Roald. Parnaetia har gitt steest av11na av alle eg
o sorten har dessuten statt svmrt bra mot sykeomp men resu)t000t ee

latt usikkert for sorten har bare vext med ito fors(sla. kevl kaa dot
vmre grunn til a si at Parnaata er on soxt eem Cet absoluU: vil icine seg
å pröve. Når han ikke er sL mya bruktså kommer det av at hea i zrunnen er
reknet for å være en for - oa febrikkpotet. Dette litt urettferLe
for Parnatsia er en ganske god matpotet når han har le ,ect 15et utov•r
vintcren en stund. Fra liketen av kan han veere litt beiek j smaken oe dette
er vel årsaken til at hun ikke er så omtalt seen han fortj,aer,

Statakonsulenten i (?)dalan her 1 diesa
dager på vegae avilLandbruksdepertementet” sluttet 'ilentxekt med OstreSlira
kommune om leie av av Halderhu smter som ny hesteavieemter for ststen.
Baldorbu grenser mot Gausdal oa Fronsbygdene o er .a av det beste heste-
havnane i Valdrcsfjellene. Det cr meningen at en av steteas hiauter ska 1
gå her mcd sitt hoppefölgo tJ.1 sommeren.

Ordfdreo 2j6oneen i Tinn ettaex at
han er strålende l'orndyd over den ordningen eole er truffse'e stateeeene

bygda. De 100.000 mål saken g4e1der vil bli eagt ut til leeeanin, oa
1-rukere mod over 5 dekar jerd far rett til almenningen. tlJt iaj.t deeier det
g om 3000 brukere. Stillingen har vært vaaekella fer småbeula.re i Ilon
denne tiden, da de ikke har hatt skog hverken til ve(2. .alee ajordemateri-

ler. Det er derfor dobbelt g1ede1ig at denne salen nu er 1dat.

Fylkesagronom Arne Bu slarvdi
fra det Norske Joodeolskap an lang utgreling om sala beLt.. eke'boa oa
myrdyrktng. Han gar sterkt inn for aaket saueheic'

at de 2 1-2 nillion mål eled lynghe1er va e'ee },eeeenci
Nordland bbr nyttes pt b340 til skogplantlna og til beitcD. Det r se-a.ae,
villsauen cller den zamle norske sauen som passer best til diase .eaaktene.
Den kan gjerne gå på lynbcite om vinteren hvis den får litt fox når det er
mest and. Det er fra naturens side utstyrt med en egen evne til arave sei.
ned til lyngen og den gjdx ingen nevneverdig skade på shoaen. Får den ete
e3g feit på et aodt sommerbeite greler den vaateron godt. Hr. Bu meneoet
vi kan auke saueholdet mye så vi på denne moleen fax bruk for de stoee
:::,a11bygdene våre til sommerbej.te.
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LANDBRUXSLEIDINGME. Fortsatt.

I den senere tiden har sökningen til skogskolene öket sterkt. En
del av dem som sbker er boådegutter som skal lære å skjötte sin
egen skog, men de fleste ar gutter som skal på en eller annen måte
forsölfe a skaffe seg en levevei innen skogetaten. For slike som ska
læread skjötte en gardsskog er det opprettet skogkurser ved enkelte
av vare landbruksskoler. Kursene varer ea 1/2 år og gir et ganske
godt innblikk i skogbruket. Det bygger på landbruksskole og pen -
sumet svarer visstnok til pensumet ved de ett årige skogskoler..
Det vilde være bra 0.111 vi fikk flere slike kurser ved andre av vare
landbruksskoler. Det vilde avlaste sökningen til skogskolene
som da vilde kunne legge mere an på å utdanne flere skogbruks.-
funksjonærer. Våre skogskoler hdr en stor og viktig oppgave nar
det gjelder de norske skogers framtidige utvikling. Det er mange
av elevene som ikke har anledning til a gå höyskolen og det gjelder
derfor at skogskolene gir (endel ord falt ut) De som.skulde
gå höyskolen kunne da slutte etter ett år. Elevene bör ogsa savidt
det er mulig söke å skaffe seg en del praksis för de begynner pa
skolen.

SALG AV osp.
Oslo 14.00, (12). I Aust Agder er det for tiden stor
interesse for salg av osp til fyrstikkfabrikasjonen. Det kvantum
som er kommet inn fra fyiket hittil er omlag det samme som i
forrige sesong. Fylket byr på utmerkede betingelser for ospa.og
skogeiernes syn på dette er nu et ganske annet enn for noen ar
tilbake. Dette er en fölge av at det nu er lett adgang til å bli
av med det mindreverdige ospetömmer. Det som ikke egner seg til
tbmmerfabrikasjonen kan nu dvsettes til gode priser til fabrikkene
for genmstatorknott, En stor del går også til ved.

NYDYRKING OG BUREISING,

Oslo 18.30. (24). I Våler i 3olör var det siste år en
levende interesse for nydyrking og bureising, skriver bladet Glåm-
dalen. Ikke mindre enn 175 dekar ble tillagt bygdas dyrkede areal.

VEDSITUASJONEN.

Oslo 18.30. (25). Skogdirektör Sörhus hadde idag et möte med
skogbruksautoritetor i Odalen og Solör. Mötet ble holdt i Xongsving
Skogdirektören redegjorde for vedsituasjonen og redegjorde osa for

kirpf de tiltak som öyeblikkelig må treffes. En rekner med, sa han, at
det i. inneværende år er behov for mellom 3 og 4 millioner favner
ved til trekkkraft og husbehov. En må derfor gå til det skritt å
ta den minste slipen til vedtömmer. Alt smått tömmer må derfor fra
nu av slindbarkes og mest mulig være flötingsved. På grunn av
transportsituasjonen kan det iar bli tale om to flötinger. Det nye
vedtömmerpålegg vil sannsynligvis omfatte omlag 400.000 kbm og
utenom dette kommer så det som kommuner, industribedrifter0.1.
kan klare med sin ledige arbeidskraft.

Oslo 14.00. (18) Etter årsrapporten 1943/44 ble det i Glåm-
dalsbygdene avvirket tömmer og ved for 17 millioner kroner, skriver
Glåmdalen. Det ble hogd mere ved og mindre tömmer enn året för og
resultatet er for enkelte bygder helt utmerket.
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DYRT::!:NG- AV TIDLIGGRTNSA=

OLlo 14,,00 (10) Garanere os s',33-.1?kt'opy
d7r1:i.ng3r av Minimumsrea10 okar vil

et2dells o7erekre,t,
-Ettr hva NTF henvondelse

gettoroninGen, ar produksjonsdirekto=tots til
og aegrenkdyrkere om å g inn for dyrking av tid-

1iggr5nnsker til våren bL'Ltt mottf,t 21-1 stor :t:LtoresLa og vol-
vilje utover hole landot. Let O.Le ovorlatt til (':rtn'forenon€
å or'6anire tildykogen og det
nedtt prcuko'jonsutvalg ut o-ver lent; eo; i sanIrteid
med jcr'.e re i de eke:Lto konur settr sog i:r,.,rbeise med
pwudusenlbena, motte opr6aver ovar do eroaler son Y1E: njttet
og gir Ce,n !rbeidet. gtt rrkt inna slik
at man e.1t no kan slå fast at tilsiuthj.ngen 1-)11.r st3r:r.-e e):In man '
reknet med.. .•.)roduksjonsderiktoriato hade satt opp som et ske-
mål at de sku1e dyrkas 2000 dokar mori Vi mangler
endaen del oppeal, s1edes fra Pnd og men vi kan
alt nï sl fast a det oppeatto m3.1 v:J overekrodet9

1ysa 	 gartneoreningen, Pet vil c3.asuYoon bli sett igang
hagrukslagene for at også 1223.1.0 skal aroide

for sekeil, .Tra garte ios ide det bli J13.11g 20.J: at •
•' tiltrakr±hgn '1antor ikko F:vikte kan bli

den, tI jor e fe.:?dig iJ. tj iai. rekner med
det kan.n.:71esO0 kiLo pr. mål av tid1iEvrt5n:sej.cer og når dette
hlir tatt som dobbe1taviing bet7r dot et
om en f tusen til dette hnsyn-til
sortieeå vij. og fremst konsenbr•sog
hope, :1•J:ot og devis gulrot, Eortil koniie.o Ym. vwJigc ilig-
grönnsakr soM sala re liknendo,.

TP.CWHEIM.

Oslo 1J4 I Trondheim L:ït;.rgr mUto tir ble det
lagt fram en sakav vidtrekkerde betydnin. 00

rgu1ering og Utformning av bab:flE21Lo septL-



pa:tie i Trondheim blo tatt opp til
slik idekonkuranse ble nevnt i et bytings möt 1 :Jord hst der det
ble opplyst t klubbselskapet Harmoniell bov:Llgot 5000 kroner
til Same forål 3iden dengang har fori=en 1,.rtiktektox-



bund, byarktekt Roee; Oslo, og bygninssef Sta.bc:U W=dhei.
arboidet Jled spsmåat,'UnLer drtiftingene bt'ALm.et
ble det heveet at det i Ravnkloa:n2.tte et ydioderno fiske-
hall. Videre b1e det nevnt at erkabiskorden; krigen
brukt som boj_ie; for birkopen'i Nidareb5.spedb.le. som soinere
er Jatt i oruk t-12. ;ndre -2ormaL ettor mat.le bli te.ttti
statsmuseum, Det bla ogSå i semband detta relski)ler
Trondheim vil ïLi tatt ibruk som at Le,Tang

1ærerskole skel flytes til Trondhol, :F:rtt om
materi!:le som

ing og bebyggelse av sen'bx mspart±ot est',:u1

ELVERUM,

Oslo 10C 14) På eiendommer ved 3tor-
voldes det årlig års skader og ulemper vi",)vervatnjngr og :1.sgang,
og det skal til sommeran holdes skjnnsforotninger'for om i ag 60
Dwun.neiere til avgjrelse av om skadene sky1d rsundreguiorn-te •
gon og ± bekreftonde fall skadenes stbels Jrstath:1,ngne,

Tolle2 Kildes initi.tiv vil 11.8. gruelere
ske utvrket at skjönnet blir utvidc+,
eiendommer.
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MELDINGER FRA FOLKESENDLREN.

Norges frihet 18.00. Parolen wNed med tyskerne" forteller ikke
bare am den skjebne som nazibandittene g4r imöte, men også om den
dom som venter quislingforrederne. Under parolen "Ned med tyskerne"
heiser ti kampens fanø ennu höyere for å vinne den endelige seier
over fienden. --(begynnelsen av denne melding falt bort)---

Tyskerne og deres quislinglakeier er ikke
så lite nervös over våre landsmenns aktive sabotasje. I sin lenge

Ihr pagaende giftpropaganda mot våre aktive frihetskjempere gjör de
seg alle anstrengelser for 4 framstille saken slik at det ikke er
deres interesser som blir rammet'men vårt lands og folks interesser.
Men om det skulde være tilfellet, hvorfor blir naZibandittene så
uttygg og vi,ser en slik feberilsk nervösitet. Nei, saken er helt
enkekt den at den aktive sabotasje mot tyske bedrifter i vårt land
begynner å bli en cMdelig fare for dem. Nazibandittene skjelver
faktisk idag av skrekk, Alt hva de har organisert av bedriftsværn
sabotasjevakter, borgervakter osv, for å bremse den aktive sabotasje
virksomhet viser seg å være resultatlös. Og nu har nazistene funnet
pa noe nytt. De krever nemlig at alle arbeidsgivere som beskjeftiger
mer enn 5 arbeidere skal helde (?) som skal ha til oppgave, etter
arbeidstidens slutt og gjerne også under arbeidstiden a undersöke
at der ikke er etterlatt bomber, sprengladninger eller andre ting
i sabotasjebyemed. Een heller ikke med dette forsök vil de oppna
noe resultat, Idag mer enn noensinne er det en hver landsmanns
plikt å gjbre hva som står i hans makt for å lamme den tyske krigs-
produksjonen, Den RUde Arme sthr idag bare 50 kilometer fra Berlin
og vil snart banke på denne bys port og våre vestlige Allierte kan
hva byeblikk det skal være sette seg i marsj for å rekke sin bstligc
forbundsfelle hånden i nazi Tysklands hjerte. Nazirottene slass
nu fcw sitt bare liv og gjör seg alle anstrengelser for å bremse
våre Alliertes videre framtrengen. Med denne hensikt for öyet 12.t-
p1yndrer de nu vårt lands fabrikker og råvarekilder, ja hele vart
folk til siste rest., Men det 4 hindres. Og i deune sak m4 arbeidere
tunWonærer og arbeidsgivere stå skulder ved skulder. De arbeids-
giveresom tortsatt arbeider for fiendenmå rekne med at de kommer

å miste sine bedrifter etter befrielsen. Gjennom et intimt
samarbeide mellom arbeidsgivere og arbeidere kan og må tyskernes
krigsproduksjon helt lammes.

Resten av sendingen var meldinger om
sabotasjehandlinger fra Danmark'og meldinger fra frontene samt endel
politiske meldinger fra England, USA og Russland.

HENRETTELSENE I NO_LGE BEHANDLES I DEN SVENSKE RIKSDAG.

S.R, 12.30. Utenriksministeren besvarte idag i Fdrste
Kammeret herr Fredrik Ströms (socialdemokrat) interpellasjon om
henrettelsen av 34 nordmenn som represalier for et attentat mot den
norske statspolitisjefen. Herr GUnther e bl.a. at det ikke synes
a kunne råde tvil om at den direkte årsaken til dödsdommene var at
politisjef Marthinsen ble drept den 8de februar. Av motivene til
dbdsdommene framgår imidlertid at ingen av de dödsdömte hadde noe
som helst å gjöre med dette. Denne nye og opprörende voldsdåd mot
det norske folket har ubetinget vakt den störste harme og avsky hos
hele det svenske folket. I denne tiltakende voldsregime f3ler vi
fulletsndig med det norske folk i deres lidelser. Men er slett ikke
i uvitenhet om dette, hverken i Berlin eller i Oslo. Man btir ogsa
der uten vanskelighet forstå at vi likesom nordmennene tpör oss am
en fortsettelse av voldshandlingene mot det norske folket er a
betrakte som samtat vi må betrakte dette spörsmål å være av
stor betydning også for Sverige. Herr Giinther sa imidlertid tilslutt
at han håpet interpellanten deler regjeringens op-2fatning QM at det
av lett forståelige grunner ikke kan være önskelig å gjöre neen
uttalelse fra regjeringens side om hva vi kan og bör gjøre eller
hva som ikke er mulig eller formålstjenlig å gjbre.
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SVENSIC HOLDNING„
» »»» » 4. ~ 
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S.R, 22,15 (Norsk) Bladet Norges Nytt framholder i sitt nammei
som kom Lmorges at det er det svenske folks og detå myndigheter, som
må trekke opp sveriges linjer. En annen sak er det, det har ingen vært i
tvil om, at 8verige selVsatit ikke vil ta noe skritt uten etter henstillå
ng til den norske regjering eller i samråd med den. Bladet pressiserer
nirmere hva som er grdnlaget for den offentlige svenske meningsutvekslin
«evor man tildels har anbefaltsvensk invasjon i'Norge. Bakgrunnen er
criver  bladet, denmilitære situasjon i Europal den siste store terror-

bölgen hjemme og mliligheten av nye myrderier og bdeleggelser, som kan
koste norges beste menn ok kvinner og hele dets materielle eksistense
grunnlag. Ved en slik eventualiatet vil ikke bare de norske'vebnede
styrker hjemme og ute bli satt inn for å hindre kåtastrofen, hele vårt
folk vil finne sin plass i kampen. Planen er klar, men ingenvet om
de tyske myndigheter vil vike tilbake for denne mulighet, eller om de
desperasjen vil myrde og herje over hele norges rike. Ingen vet heller

om  vi kan hindre den ved egen kraft eller om den militære situasjon
Europa tillater norges allierte om å yde hjelp. Det er dette som er grun
lagetfor den offent3igo svenske men5sgsutvekslingen ikke noe bnske fra
svensk side om å kaste se inn  i rien i'den tolvte tine likegyldig
om det kunne bke det norske folks L.J-3eiser, skriver Norges-Nytt.

ptcro plonor .
En normann som er nettopp kommet til Sverig-

opplyser til Dagens Nyheter idag, at det forelå planer am å gjbre
statspolitisjef Earthinsen til ledee for hele politidepartementet.
Marthinsens parole var.";reg spør. ikke etter midler eller metoder, jeg
Libr etter resulteter", Den parole gjennomfbrte han for enhver pris.
1"krigens siste og vo-Ldsemete fase er3de han vært farligere enn noen
sinde, han var ifeee få all ieet i NS. Ingen vilde så kynisk
sortl han kaste de reenede NS avdelen:ee 4nn i åpen krig mot s4.re lends-
menn. I dag står I og te-ekerra ute_i sin borgerkrigs general i Norge.
Hans dbd har skånet og folk fer alvårlige ulykket i den alvibrlige
tiden som ligger es, ser vedLemmende nordmann, som stbttor sog
på uttalelse fra en fri norsk avis.

Norske frontk em ere arrestert.
bande på il norske frontkjempere, ble

nylig arrestert i en hytte i Bærum ved Oslo. Banden har en rekke ran
og plyndringer på samvittigheten. Ye:deren var den samme Frank Stensrud,
som ble henrettet den niende februae, sammen med fire gode normenn.
Han var også etterlyst for å ha skudt en NS rolitimann Harald Angel
25 år.gammel. Hensikten med henrettelsen med Stensrud var, meldes fra
Oslo a gi det utseende av at han fladde opptrått på vegne av den norske
hjemmefronten. I forbindelsen med massehenrettelsen kan nevnes at
blant de elve som ble dbmt til döden 9, februar, var bröderene Iåre og
tte Andersen, 20 ez 22 år gamle. Deres familie er overordentlig hårt
net i denne tiden. 2n tredje av de henrettede Åge Larthinsen, ver

gift med deres sbstor. Paret til de to brbdrone og en tredje eror sitter
fengsol, bare moren og dateren er fri, den siste sitter ielen med to

barn derav et spebarn,

..:D,eptessen 'melder,at presidenten i det Noreke.u Y'61).-,11-
fur ved krieeLtbruddet,advokat Reidar Dahl er satt på Crini. FLan
b13 arrestert i forbindelse med massehenrettelsene. Da politiet ebkte .
ham var han ikke hjerreac, men politieb tok Ilans 20 årige sbn som giesel,
Da Dahl kom Nem ble han arrestert og sönnen frigitt.

Wrafikk i Horten.
I forige uke kom 11 tyske marinefartbyer

inn til den norske orogshavn Horten, deriblandt vistnokk båda ubåter og
jagere. Man setter meldingen i forbindelse med påstanden om at tyskeeee
skal trekke restene av sin marine opp til Morge.

(fortsettes)
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c.
22 15 NOrsk) (fort'Sa.tt)

Det er nu brakt på det rene hvem den mann
var so , ble skudt på Stortingsplass i Oslo 12. februar. Han hette
Alf 1and var 29 år og farlig angiver. Föret ble han beskudt
inne i en forretning, deretter fra en bil ute på gaten.
var fra Fana ved Bergen og oppererte under mange deksnavn bl.a.
som pastor noe. Også blandt fangene på Grini forsökte han å skaffe
seg opplysninger.

Vell kket norske uke i Göteborg.
Den norske uken i göteborg er nå slutt

og kan betegnes som meget Norgesnytt skriver idag at
alt forlenge har diskusjon  Q2  det nordiske samarbeid sen har lite '
med praktisk virkelighet å gjUre. Det er på det faglige, kulturelle
og sosiale omrade en kan gjdre noei förste omgang. ra disse am-
rader kan vi tjene hverandre gjensidiG og gi hverandre inpulser og
ideer. Spi5rgsm_llet om nordmennenes hjemreise fra Sverige har lenge
wert forberett. I et intervju oPplyser sjefen for det norske trans-
port avdelingen direktör rendbo at for hver voksen bilett får man
ta med hjen 25 kilo reisegods, resten blir sendt som fraktgods.
Frakten blir grafis an regner  2.1ed å 2 °3. med hjem det man  haX  kjbpt
i Sverige til personlij brul:  rtarl1g  blir det tollfritt pa norsk
side ialfall for de mest almindeljEc ting. Videre får Man ta med 20
kilo matvarer pr, person. Desuten får man: fra Norgehjelpen en pro-
viantpakke, sem uteveres Pa.norsk  side'av  grensen. Nordmenn,ene
advares imidl,xtd  Mot å rd1c3  hjen på egen hand, man.  ma  fblge av-
reiseekspdisjonene ellers resikerer man a bli satt i karantehe av
de norske myndighetene på hjemmestedet.

*
AV "AUSTRI".

Oslo 24,00 (49) Det foreligger nå =rnere detaljer om
senkingen av "Austri". 21yene flöy i lav höyde over baten og kastet
ned spxeng og brannbomber. Dekket ble feiet rent med elitraljöser.
Folk pa Stord hdrte naturligvis bombenedslagene og skytingen og i
en fart ble det under ledelsen av lensmann r.ollingen organisert
omlag 100 hjelpemannskaper for å komna til hjelp. Et skip som kom
umiddelbart etter angrepet tok seg av de skipbrudne som svömte
rundt i sjöen da redningsbatene var gjennomborret av kuler. Hele
"Austri" var da i brann og redningsbaten kunde ikke gå na3r inn til
skibet på grunn av de mange som svömet i sjen. Hotorbåter fra Stor(
og ytterligere et dampskip kom noe fersinket fram. Det var ganske
store hjelpemannskaper som på en glimrende måte samarbeidet om hjel-
pearbeidet. De reddede ble 'erakt inn til Lervik og 17 personer ble
lagt inn på Furuly helsehjem. Endel av dem ble tatt under behand-
ling på förstehjelpstasjonen til det sivile luftvern og distrikt-
legen, dr noe og hans bror som også or lege, forestod behandlingen.
Endel av dem som var lettere såret ble tatt til Bergen. v de
sårede er det bare tre som er lettere såret og som ligger igjen på
helsehjemmet, Både legene og distriktes folk utfirte et enestående
hjelpe- og redningsarbeid og i spissen for det hele stod lensmann
Mellingen.

Ialt er det til Stord kommet inn 45 reddedc
hvorav maskinist Bjelland seinere er

Morgenavisen har hatt en samtale med en av
pasasjerene som fulgte med baten herr Bjarne Gundersen fra Folesöy.
Han forteller at båten etter all sansynlighet hadde fullt belegg,
Dvs. mellom 200 og 300 passasjerer. Gundersen stod utenfor fdrste-
pladss og så ikke flyene, men han hörte det ble ropt, sök dekkning.
Det forekommer meg at det som hendte i de nærmeste minutter nse,rmest
kan sammenliknes med et jordskjelv, ja landa vauire, sier herr
Gundersen.

Gangene var fulle av röyk, og det var helt
uråd å forsere seg forbi.

(fortsettes)
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Senkningen av "Uistri? (fortsatt)
Selv lyktes det Gundersen å koJme oPID

pd dekk og samuen ned noen andre gikk han i gang med å få tak i
redningsmateriell. Vi var ifull sving ned dette arbeid da det
förste skip kom til assistanse. Nben damer som var blandt pasasjere-
var som rimolig kan være, grepet av skrekk os de måtte dorior bjel-
pes. Herr Gundersen og endel av hans medpassasjerer hoppet nå i
sjöen som flöt av ljk. Det var forferdelig å være vitne til de
mange fryktelige seener som utspilte seg da pasasjerene hoppet på
sjben, sier han. Enkelte steder-var det umulis a sv&ame for bare
lik. Endel av oss ble imidlertid tatt opp av hjelpebåtene.

Hjelpemannskapene utfbrte et enestående
arbeid. 0-es er ikke nazist, fortsetter herr Gundersen, men ikke
desto mindre vil jeg si at det som her er skjedd ikke er gentlenans'
ferd. Ansrepet er foretatt av engelske banditter, ja jog vil insten
dig be Den om å sette ordene enzelske banditter med sperret trykk i
avisen. Det er en samstemnig op )fatning blandt de reddede at dette
bandittingreet ikk: zagne- noen Det har ikkP neP rY,ed
krigsfbring a gjbre en jez vil egså, mens jeg har den i teieforien,
be Dem bære frem en hjertelig takk til folket her ute for det
enestående rednings- oz hjelpearbeid de utförte. De tok.vel imot oss

de s'l.rede ec ess radt, 2et bele viste de :!kke bn
godt de skulde sj3re oss. Også b1an1t befolkningen her er forbitrelø.
sen stor over det skjendige cnere-). :5orgenavisen har osså hatt en
har hatt en sa,atale med lensmann f:ellinsen forteller at angrepet
var intenst og vedvarende og pasasjerene ble formlig kValt av fos-
forryk foruten at de ble peprot med maskingeværkuler. Kaptein
A. Cristianson og frstestyrmarn Jdrgen Moe, begge fra Stavanger,
ble drept under angrepet. Kapteinen fikk et skudd som gikk gjennom
munnen oe förstestyrmannen fikk hodet skutt av. Blandt de reddede
hersker det voldsom forbitrelse mot overfa11smennene. Eng1and og
de allierte i det hele tatt.

. Til Bergen kom ikveld et skip med sårede
fra Stord. En av Ibrgenavisens bedarbeidere var ombord, men det
viste seg at de fleste var så hardt såret at han bare kunde santale
med en som gikk oppe som hadde fått en granatsplint i ryggen. Han
fortalte ogsa Grufulle detaljer fra angrepet. Etter hans mening måt-
te omlag 80 mennesker v=e emkonfaet.

vvvvVVVVvvv



Til fortrolig
orientering. EYEETSOVERSIKT FRL TDIVL. Th.R. & J.
Ikke til offent- :Ved
liggjörelse. Regjeringens Informasjonskontor

23. feb..194.5. Kr. 1388

:::e1dinger torsdag 22. feb.

21ERBOVLNS INTERVJU.

O.R. 19,10. Reichskonmissar Terbovenc uttalelser
en representant for den svenske presse son ble omtalt fdr idag og

m har vært utfdrlig behandlet i ulle aviscr brakte iogforseg ikke noe
nytt for det norske publikun. .11ikevel cr hans uttalelser verd å merke
seg, verd lese grundig os oppmerksom igjennom. de er en srundig
os nöktern oppsurJmering av forskjellige fakta som det idag ikke sterkt
nok kan anbefales det norske folk he in o=erksomhet festet på.

Saklig og ubarnhjertig slo Reichsko.wdssAr
fast en rekke ftkta som ikke cr til å komne forbi son i vl.rkeligheten
runner helc det norske folks problemer i krigens vanskelige år.

Vi vil i förste rekke feste oss ved et
av de spörsmål som Reicbskomnissar kon inn på, nemlig spdrsmålet QM
Norges materielle stilling ugder den tyske okkupasjonen kontra situa-
sjonen etter en eventuell befrielse. Det kunne ha vært gunstig om den
demokratiske og frie svenske prosse hadCe vært like sannferdig i sine
referater av Terbovens uttalelser on disse spdrsmål som den er når det
gjelder å finne mörke punkter i utvikl.Ingen her hjemne. i.icn av grunner
som nan uten videre kan forStå når man kjenner de krefter som finansierer
og leder den svenske presse, er disse avgjdrende ytringene blitt under-
slått. Nettopp desto '.ktigere cr det at aenne siden vee_ intervjuet blir

ukket fram her.
Reichsko=issar framholdt og for oss

norske er det ikke noe nytt - at Norge er et land son ikke kan brödfö
seg selv, nen er avhengig av 2eget store tilförsler fra ut1andet,
b-tde av brödkorn, fett og on rekke andre livsviktige produkter. I de fem
år den tyske okkupasjonen av Norge har vart, har vi takket være de gode
samarbeide mellon de norske nyndigheter o eichskonnissariat vært istand
til få alle de tilförsler vi trenste fra Tyskland. Terboven understreket
at intet arbeidsvillig nenneske i lorge har behövet å sulte.

For det svenske publikum kunne det
sanske sikkert ha vært av interesse å sannenlikne disse uttalelsene med
de neldinger son selv ikke den svenske prosse har vært istand til å
hemn,eligholde om tilstanden i de land son er blitt beftidd av de allierte.
Her skal nemligingen tale on nazipropaganda. 231 nordnenn som har levet
under tysk okkupasjon i fen år lar oss ikke före bak lyset av :?ropaganda
Vi vet selv hvor riktig der Reichskoissvss ord om situasjonen i Norge
er. Og - som Terboven understreket den svenske pressenannen so..1 inter-



vjuet ham har selv 1 flere år hatt anledning til a kontrollere riktig
heten av hans ord. Men, son Reichskonnissar meget riktig benerket, hvis
'9n jevne svenske borger plutselig hadde fått sannheten servert on nazi-

rraniet i Norge så vilde han også vilde han ha fallt ned fra alle himler
og nåttet lwre helt fra grunnen av.

De kreftor som idas truer det norske folk
med sult og ndd er så visst ikke tyskerne som tvert inot har gjort alt
for å holde liv i nord-lennenc i fen vanskelige krigsår. Når Norge idag
tross alt virkelig er truct av nbd, så er det tvertinot våre egne sa
kalte patrioter som bærer skylden. Det er de avmoralske gangsterbandene
som uhder dekke av betee,nelsen Hje,nefronten sprenger knottfabrikene
lufta, ödelegger bilverksteder, plyndrer og brenner og ödelegger alle
våre fordelingsveier for næringsnidler. Og det er våre hUlierteog
eventuelle framtidige befriere som ned sine stadige overfall på sivile
norske skip og ved minelegging i vårc kystfarvann hindrer tilfdrslene
til befolkningen langs kysten nordover. Ikke destoJuindre skriker den
svenske presse opp oiu nassenwd og terror når en overbevist rovriorder
får Sin rettferdise straff. Ikke tJinåre interessantJ vat Terbovens ord
om den frarAid som venter Norge innenfor rammen av europeisk nyordning
etter en tysk seier. En stilligc som Europas fra2.:ste leverandöd av fisk
og elektrisk kraft, som ledende sjdfartsnasjon og organisator av de polare
onråder, SOL1innehaver av en franrakende spesialindustri og med andre on-
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TERBOVEN. Fortsatt.

fattende oppgaver inntnfor rannen av ct ordnet statsan2unn uten kapttalist.
tyrrani, vil uten tvil heve Norge opp over den posisjon det tidligere
har hatt. Det kunne som sagt ha vært sunstig om den svenske almenhet
hadde fått seg gjengitt Terbovens ord korrekt og uten at de viktiggte
og for oss nest spesielle ting var underslått. Men den svenske presse
fortsetter naturligvis med sin hatefulle redselspropasanda og det
svenske'folket tror vel fortsatt på eventyret om den blodige naziterroren

Norge, kiålenge denokratiet og friheten i Sverige hindrer sarr_hoten
ra å komme fram. Og så får svenskene vente til etter krigen når historien:

dom skal felles med å lære sannheten on Norge under krigen a. kjenne.
Og da kan svenskene også, når de en gang lærer sannheten å kjenne sette
seg ned å tenke over hvem det er som har vært landsforredere her 1 Norge,
dex norske nasjonalsosialister eller Hjemmefrontens snikmordere og
sabotörer.

Dette komLientar ble lest opp av Dagfinn
Gjessins#

•

BERGENSITEN

Oslo 211.30 (21). Det er konmet melding til rederiet Fylkes-
båtane 1 Bergen QM at rederiets båt Gula ogc. var utsatt for luftangrepet
som förte til senkingen av Gula, lå ved en kai sLir for Leirvik
og ble rammet av flere projektilel'. Om det var bomber eller granater av
svært kaliber er ikke mulig å si bestent, forteller Bergens Tidende.

Heldigvis ble lngen mennesker ombord drept
41111"da mannskr?pet sökte dekningsrum på kaien. Bare en av mannskapet ble

lettere saret.
Gula ble som kjent utsatt for flyangrep

i Sognefjorden i höst og ved den anledning omkom flere personer.

Hva nål. idrettsbove slsen ?
Os o 6, 0, 14 Meddelelse tik landsledere tra departe-

mentet for Idrett og hrbeidstjenesten: Da departementet gåentatte
ganger gjennom dagspressen (lokalpres.,en) erfarer at det er uttlevnt

komnunale idrettsledere i henhold til bundskriv av 10 august 1944,uten
at dette blir neddelt departenntetprettes herved en op.pfordring
snarest mullg å tilstille departenentet utskrift av nbteboken
vedtaket er inntatt,"

"EkS11ré *erin ene.
# "Me forskjellige regjeringer som har snmlet

seg i London får nå vite Sannheten om at de ikke er så velsette gjes+
er som de har ment de var.Den polske regjering er kastet overbord,og
de övrIge lands regjoringer har måttet finne seg i å ta folk med 1
landets styre som de för krison knapt ville la leve#
I dette selskap er det den norske regjering 1 London nå befinner seg
Lt regjeringn i Lendon skulle ha noen "fiertall tilhengere her heime
er utenkeligfor 11,a.nsåkalte heinefront,hvor kom=istene sp4.1ler av
framtredende rolle cr det delt mcninger om regjeringen NygardSvold#
Zommunistene vil ikko ha noe med regjeringen 1\Irgardybld å gy3re,for
det fiJrste fordi de ikke har vært enig 1 den sakalte "passive"linje
for det annet fordi regjeringen er bunnet av interesser som kommunist
ene ikke kan godta,Diss ,0 itnteresser er selvfölgelig av stor betyd-
ning for regjeringen i London  Resten ble hylt bort-----
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Den norske nazikontrollorte presse om Terbovens uttalelser.. .

•R.12loo. "Alle avisene bringer idag uttalelser og kom-
mentarer 0111 Reichskonmiser Terbovons xttalelser til den svenske pres-
se og slår saken stort opp, Fritt Folk skriver redaksjonclt bl.a.

"hv særlig interesse for norske lesere vil
det være å gjöre seg kjent med reichskommiser Terbovens uttalelser om
Norges framtid. Han framholder at i et nyprdnet Europa vil Norge kom-
me til å spille cn rolle og ovcrta oppgaver som vil ldfte det langt ut
nver dets tidligere posisjon i verden.Og han begrunner også dette
n med henwyn bide til folkets ubcstridelige dyktighet på forskjel-

lige områder og til landets storc mnligheter p nr,rings1ots on- ,
rader. Det or et noe annet bilde han trekker av vår framtid onn den
ynkelige rolle vi er tiltenkt i de alliertes nye stormaktsverden.Den
rolle som den lange rekke av befridde land net-cop var begynt å spil-
le blanfit de ruintr den amerikanske 'bonboterror har velsignet
dem med i samarbeide med de alliertes betalte sabotdrer"slutter Fritt
Folk.--

"I hftenpostens lederartil:Lel heter det
bl.a. "Her i Horge vil hver avisleser ha den stbrste interesse av å
studere reichskommiser Terboevens uttalelser,selv om disse ikke i
fbrste rekke -e- heregnet på Norge.Dette er forøvrig et bovis for
at det går am,solv i krigstid å gi en objektiv framstilling med gyl-
dighet både overfor utlandet og overfor det heimlige publikum,som
ikke kan föres bak lyset ved propagandistiske fraser • Det norske
foll( kan i likhet med den svenske aviskorrespondent selv kontrollere
og bekrefte riktigheten av alle reichskomdsars uttalclser som angår
vare nåværende forhold yselv om man-kan ha et annct syn og andre
-Porhåpninger når det gjelder framtida,skriver e.ftenposten.

Morgenposten skriver bl.a. :De allierte
verken kan eller vil hjelpe de befridde land for dc befrid(te har ikke
noc gull å betale med. Så gjelder det islsedet å skape ndd i NOrge
og andre land ,Jom fortsatt" samarbeider med Tyskland for åå leve seg
gjonnom krigenyog blokaden. Forholdone må forverres i de land som
Tpkland sanarbeider ned ellers er spillot tapt . Derfor senkes idag
vare kystruter med varer fra byene og ut til bygdene og med varer fra
bygdene inn til byene. Derfor ddeleges våre landverts trafikkmidler
og drivstoffene til disse. hnglo-amerikanske gangstere og våre egne
hemmelige forbrytere arbeider hånd i hånd. LY hundrevis uskyldige sivile
personer samtidig drepes og 1emlestes har ingen betydning for disse
forbrytere.De har lært i den skole de har gått i ,at smålig hensyn til
uskyldige sivile må vike. "

Ber enw krets av Norsk Selska til Ski brudnes redning.._

)slo Radio.12,00. Bergen:Igår ble det holdt generalforsam-
ling 1 Bergens krets av N,S,S,R, Av arsnelangen gikk det fram -at flagg-
salget ifjor var det störste hittil i Bergeny det ble solgt 130,000 av
'£) små,velkjente redningsflag:ene.

Dame färsvunnet,
D.R.121oe, Bergen:Forleden forsvant en 50 år gammel

dame, H ansine Kvamme fra sitt heim i Bergen. Hun skulle besdke sin fam-
lje på Strömme ,men der viste hun seg ikke.Poåitiet og hnton Berges
redningskorps er iferd'med å lete etter henne,En mener at hun oppholder
seg inno pa byfjellene.

3turlagon rasjonerin sbestemmelse.

1slo.7130,(2) "Sturlason, Ordre nr.7677.Fdlgende innrykkes
ongående over 25 nm.2 spalter med ramme og halvrunne hjdrner :

Fristen for gyldigheten av rasjoneringskort
for smbreoljeog amdrefetts Fra 1 februar 1945 har rasjoneringskott
for smöreolje og snbrefett bare gyldighet i den måned de lyder på,

Oslo den 20 februar 1945,
Generaldirektoratet for Ttansport.

Sturlassonf..



Side Meldinger torsdag 22 februar 1945, Nr.1388,

Forsert skogsdrift.
10

0s1o.12,00, (:; Minister Frethein har sendt ut en appell
til landets skogoiere der det heter bl.a.;.arets hogstpålegs er oa.
5 millioner kbm9bar og lauv-virko. Til sanenlikning nevnes at ogst-
kvantumet for salgstbmmer av bartrær for fem-åreno 1936-1940 i gjen-
nomsnitt var ca.5,9 millioner kbm, pr.år. Trass de mange vansker,fem
års krig naturlig har skapt,skal og nå vi greie dette pålegg. I mot-
satt fall får vi ekstraordinære ktisehogstet p4 tvers av både pti-
vate og bkonomiske hensyn. Derfor,skogeierellegg godviljen til,vis
samkjensle og sanfundsplikt, Vanskene kan overvinnes,og det nbdven-
dige tbmerkvantum på ordinmr vis, Vi er klar ovet at de årlige hogst-
på1egg kan ha sått sterkt ut over enkelte skogerlismr i sentralt be-
liggende fordi de vanskelige transportforhold delvis har diktert krav-*
ene, VI beklager at det i mange höve har gått ut over mindre skogeiere,
som saavitighetsfullt har greid sine pålegg år etter år. Samlet har
våre skoger ikke lidd overlast i disse krigsår. Vi har tvertom spart
opp verdifull tilvekst i n.er avsidesliggende skoger. Når transiportfor-
holdene blir lettere,må nok disse skoger yte sitt, dkono misk får
skogelere soxh greier sitt hogstpålegglen god stötte i driftstilskud-
det på kr. 400 pr.kbm. Selv cm endel av driftstilskuddet går med til
dekning av tidens ekstraordinmre driftSutgifter,vil reston bke skog-
elernos avkastning med manse prosent. Jeg henstiller til skogeier-
ne hjelpe sine arbeidere mest mulig. Do sliter hårt i denne vanske-
1ige t:.dpmed lito mat og mot enn snaut med sko og klmr, Skogen vår er
an av ladets rikeste kilderlog i donne tid er don mod å livberge na-
sjonen, Don som er betrodd å ele skog og forvalte denne naturherlig-
het,r.å derfor vise samfblelse. VI legger alle godviljen til og
V ioxn1or berget gjennen krigsårer.e".

Bergens K b mannsforenin_ feirer 50  4rs jubileum,

Oslo,10,30 (7) ?J,N.B. "Bergens Kjbpmannsforening _ean len 21
februar feire sitt 50 års jubileum, Foreningen hal gjelinon1evdbrokp
ede og vanskelige tider og den har ikke manglet anledninger ti å vise
sin bereJAiselse. Peg, det konstituerendo nbte i 1895 inntegnot30 Berg-
enskjbpmenn seg i eUersprotokol1en, Idag hat foreningen 500 mediem-



M02, August Faye var foreningens fUrste fomannlmens kjbpnvin S,Ebbeson
er formann i jubileumsåret,

6.E,N.s inndeks for
,10,30 (7

Oslo Bbrs 21/2-1945,

Bankaksjer172,00
Industriaksjer198;70
Skipsaksjer233,00
Hvalaksjer208,00

Aks Okutser fra Oslo Bbrs. 0.E.N.

.J..REaEdret)
050)

(pluss 0 75)
(pluss 0,50,

K.104z.




Os o,139,00(-13)
1/2 % Statsobligasjoner 1937

4 % Statsobligasjoner 1935 B1,103,1/2




3 1/2 % Statsobligasjoner 1941 S.10511/2 K.104,7/8.
3 1/2 % Statsobligasjoner 1938 X. 103,3/4




4 % Hypotekbank 8.107,00 L 106,3/4
3 1/2 % H potekbank 1941 K.106




OreditbanKen(Omsatt 139.) S.140- X.,137,1/2
Kreditkassen L. ,830-




Bjblvefosse S:2013/4 K,20-
Boregård 8.138- K,137
Elektrokemisk K.140-




Hafslund 8.735- K,730-
Okla 8.290- K.285-
Saubruksforeningen 8.2000 K1950
Union 8:5,50 K,540 •
44gdesiden 160- K.152,1/2
Borgestad 5,230-
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FiskeriMeldinger,
Oslo.13,50. Bergen- Ztordi1dis1et Vanskelige driftsfor-

hold har siste ddgn hindrct alt foske fra-Mdre og nedover til Bergens-
distriktet.Fra Haugcsunds-avsnittet meldes at on rekke båter på Urtas
nordside har trukket for det mcste ubetydelige nattsett-fangster .
Enkelte båter på Svec har derimot hatt bra nattsett-fangster.
Fra ikrehavn neldes om en rekke fangstor på strekningen Svortingen-
Nyvingen -Kjerkast-dnesset har trukket store,tildels rike nattsett-
fangster. Best var fangstene'fra Nyvingen og nordover,hvor man trakk
opp til 40 hl.pr.setning, '.På strekningen H aganesset -Håskjærene
trakk en rekke bater ujevne Og tildels bra nattsettfangster,opp ti1200
hl.pr.setning. Fra Egersundsavsnittet meldes at et fåtall båter på
nattsett trakk tildels bra fangster på Klettagrunnen. På dagsett trakk
en rekke båter på sanme felt helst litelopp til 10 hl.pr.setning.

Torskefisket. Det får meget bra med fisket i Nord-Trönde-
ag.Det oppfiskede kvantun cr uvanli.g stort for å være så tidlig på
aret,og Utsiktene cr fotsatt gode, Fisket på Halten samler minst del-
trrk-e1se ,men gir ganske bra utbytte. I uken hadde en garnfangsterpå
80 til 350 st.pr.setning.og dyptp.enfansgter på 10 til 50 st.pr.snöre
Pr.dag. Det störste fiske pL)gar 'Sula oppsynsdistrikt,Her hadde '
flere motorbåter fra 320 til 12CO3gjennonsnitlig 760 kg.fisk pr.lag.
Ukefangsten ble betydelig. I Skia oDsynsdistrikt deltar hovedsake-
lig sndrebåter non også noon få garrUfiter deltar. Fredag hadde garn-
båtene fangster på gjenJemsnitlig 1800 kg.og sndrebåtene 650 kg,Det
er fortsatt gode utsikter for fisket,

I andre oo2synsdistrikt r er det dårlig
ned agn og tildels dårlig ned fiskeutsikter,

Tyverl'av elektrisk strdn.
0sl6,U,D0T-T9) -djövik: I den seinere tid er det korliet for dag-

en en rekke tyverier av elektrisk ström på Vestoplandene.Upålitelige
personer har på on eller annen nfite fiklet med ledningene ag derved
tilvendt seg ulovlig ström.Påtalemyndighetene akter na å ga Meget strengt
til verks for å fa slutt på uvesenct.Den förste ström-tyvenlen mann
fra FlubergIsto igår for retten og ble iddmt 30 dages ubetinget fengsel
ved siden av en klekkelig godtgjörelse for den stjalne strdm,

Ski-ulykke,
0slo.-1T;O5:T.T1) Kristiansand S.  En 20 år gammel gutt,Rolf

Berg döde i natt på sykehuset i Kristiansand som fölge av de skader
han pådro seg under skihop2 sUndag. Han hoppet i en bakke i Haus,i Tor-
ridal sammen Med noen kamerater og med den svære farten hop)et ban
hele 42 meter,men falt ned hodot foran og fikk hjernerystelse. Han kom
ikke til bevisethet igjen.

Nazikontrollert idrett,
o.8,6U-T5). "Til helgens skirenn vcd Dokka som arrang-
eres av Nordre Lands Idrettsforening ser det ut til at L-klassen i 17
km,-rennet blir den sterkeste sem hitil har stilt op3 i denne sesong.
Foruten Ivar Fjeld,Eileiv Kolterud,Tergeir Dynna,Nils Sigstad og rne
Solberg,Mathias,Einar og Por Evensen,Th.Fauske Og Thomas Weding son hit-
til er anmeldt konier også Håkon Solheim til å stille op2. Da anmeld-
elsesfristen först utlöper imorgen,venter arrangörene at deltakelsen

fra distriktene utenfor'Nordre Land vil konme opp j omlag 40 Ikpere i de
forskjellige klasser.

Senere neldem :Oslo 18,00 (16)
Nordre Lands Idrettsforenings tredveårs-

jubileun skal som kjent feires ved et jubileunsrenn ved Dokka förstkom-
mende söndag, Foruten de utenbygds deltakere komner Nordre Lands Idrets-
forening til å stille ned en langrennstrop-) på amlag 20 mann,slik at '
man kan vente den skarpesto konkurranse.Det blit konkurrert langrenn,
konbinort og hopp, Den kombinerte klasse konner til å br på mange spen-
nende op:)gjdr,idet en rekke kjente löpere og hop--)ete star på del-
takerliden.Blandt deltakerne finnr vi Ivar Fjeld,Arne Solberg,Sigurd

Samelsen$EinarEvBnsen,Tians NordF3nwn ThellnaSWeding,Frantz Ringen og mulig
Fortsettes.
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drett, Fortsatt.
gens e. ar Karlsen,

Hopprennet söndag foregår 1 Granebakken ved
Dokkapén ypperlig 40 teterbakke, I hoppretnet starter bl,a, Ilagne Tog..ensbakReidar Kar1sen,41rne Hansen, Hans T.tiVern, Kåre Hölstad, Odd
Skjelland og juniorU5perne Halvor Vess fra Trysil,en lovende kareAlt
tegner til et vellykket arrangement Fbre yercrheldene er gode og Nordre
Lands Idrettsforening har lagt seg i selen for å lage et J;odt stevne_}.

Ungdonmens Vinterleiker
for stlandsfylkene arrangeres på Kongs-

berg dagene 3 og 4 mnrs, Det er den kjente skilöperan Walter Tollef-
khe sen sam står som leder av leikene og han garanterer et vellykket

stevne. Langrenn og slålam vil bli henlagt til et sted like utenfor
bygrensen og hopprennet foregår på den kjente Perslökka Leikene åpnes
16rdag 3 mars om morgenen med langrenn for gutter 16-18 år og förere.
Det blir individuell konkurranse med Jelnlagte militære disipliner og
dewuten blir det konkurranse mellom'fylkesområdene. Lördag'etter-
middag og söndag fortsetter stevnetpmed det övrige program.

Inv emPosts arebanker,
Os c) 800, 6, Den 20 februar ble loven om postsparebank-'

er offentliggjort.Loven går ut på dannelsen av en statsgearantert bank,
som blir å betrakte som en gren av posttjenesten.Postverket rår over
3500 poststeder landet ovdr og nå vil det bli höve til å sette inn
og ta ut penger ved disse poststedene.'En alik bank ril ha den störåte
betydning for folk i ambylerende yrker,f.eks.fiskere,skogsarbeidere,
landarbeidee.e og anleggsarbeidere,som ellers har liten anledning til
å få satt inn sine penger. De blir nå uavhengig av faste banksteder,
Pengene settes inn pa et poststed den ene dagen og kan tas ut igjen
et annet sted noen dager seinere. Postsoarebank-boken vil på denne
måten også virke som reisekreditiv, Etter krigen vil en kunne få on
ir4tereuropeisk reisekredittordning på denne måten.Generaldirek•Wren

postverket redegjr for postsparebanken på en pressekonferanse tors-
dag,

Dét er en over 60 år ganeel tanke som nå
endelig har fått sin lösningluttalte postdirektören bl,a, De fleste
Iand i Europa har allerede for lengst opprettet postsparebanker og nå
ez Jet bare Dabmark og Sveits som ikke har postsparebanken, Opprettel-
e'en av postsparebank i Norge har selvsagt møtt notstand fra de vanlige
banker som frykter konkurranse,men denne frykt er-etter min nening u-
grunnet I virkeligheten blir vi ingen konkurrent ,men en oppsanler av
penger til sparebankene,Vi vi frenme sparesakn og låse et postalt
1:engeformidlingssystem. Her i Norge ble saken först tatt ope i 1380.
Seinere i 1916e19,32 eg 19Z7 Först i 1939 ble finansdepartementet og
Handelsdepartemontet enige om at man burde oppret e en postsparobarik
her i landet,men ea krigen kom ble ikke saken frenieet,

1941 ble spöramålet om postgiro tatt opp
igjen og 1943 innförto vi postgiroen som fikk en god start allerede
fra begynnelsen av, Som et nytt skritt i utviklingen ble så loven om
pcstsparebanken vedtatt og undertegnet av ministerpreeidenten den 7/12

Ordfc;reren i Tinn komeune om sko saken,
. ue  tTCr, y, erraport nF,1386 , aido 1.)

"Nar styrehmaktene nå har avgjort den store
skogsak til Tinn konnunes tilfretshet,er det til stor Gavn for do
anå gårdbrukere her. Småbrukene her i Tinn konnune har ikke på lange
tider hatt skog. hverken til brensel eller til husvöling og mangelen
på beiter har saledes vært •orkbar i nange år.Det er ikke förste gangen
at denne saken er framme til behandling.Sakens forhistorie er i kort-
het fölgende triste kapitel.Skogene tilhörte oyerinnelig de enkelte
gårdene i Tinn konnune,men i de vanskelige årene fra 1809 til nå og
uara framover har folket her i ibygdene ikke kunnet skaffet.penger til
mot i mange höve og derfor måtte mange av gårdene nt5dt til a selgo
alt utengjerdes av gården sin til de store skogoppkjperne som gjen>i
nemtrålet bygdene,Bbndene hadde ikke störro g-aie pa penger og
ekj3e..1.;e sannsynligvis ikke do verdiee rinndet. Nen fölgene av

Fortsettes.
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Sko saken i Tinn.Fortsatt,

disse handler viste seg etterhvert på den måten at gårdene 'litt
etter litt ble uten utmark og uten ved og trematerieler. Den ryggste)
saa skogen er for böndene i vårt land savnet de her. Feavlen som for
övrig står megot høyt i Tinn var ikke nok og det var vanskelic for
folk å livnære seg og man måtte ut av bygdene for åfååarbeid,En
trenger alene å poke på at utvamdringen f.eks,fra Tinn til .4merika
er större enn fra mange andre bygder. Grunnen herfor må söke sin mang-
el på utvikli gamuligheter i bygdene her ,der er ikke rom for ungdom-
men sord ville bygge seg en heim og for dem som var der var jordbruket
uten skog bare ert eneste hart slit. Detver ikke merkelig åt ungdom-
men under slike forhold og omstendigheter sökte ut i verden,til .4aeri-
ka der prerien lå åpne for dem som ville gå igang og dyrke og hvor
det ikke var noen stengseler som heime.Skogene eides ved hundreårs-
skiftet av godseier Cappellen som solgte dem til staten.Dot var folk
her si bygdene som var oppmerksom på hva skogene betydde pmen myndig-
hetene her kunne naturligvis ikke låne penger til et slikt foretagn-
de som å IcZ5pe skogene. Mulighetene for å få skiftet til var ve1 bel-
ler ikke sa store for Tinn i åre för industrien holdt sitt inntog i
i dalen.(Ordföreren siterte her utdrag av et brev som var sendt fra
endel av_bygdens menn i 1893,(Indholdet var utydelig og ugjengivelig. )
Det at Tinn konnune nå har fått skogene tilbake er et nasjonalgode till
fordel både for'böndene i bygdene her og ellers. Ialt omfatter Tinn
godset vel 100,000 mål sko hvorav endel er verneskog og resten pro-
duktiv skog. Godset skal na legges ut til en LI1menning for bygde-
folket.Kommunen betaler kjöpesu non og skjenker Lllmen3ingen til
En har grunn til å betrakte det store skogkjöpet som et bevis på åt
industrien egså gir tilbake jord til jordbruk og Wndene her oppe.
For disse ama bygdene har saken sin voldige betydninE oc det er gitt
uttrykk for at skogsaken i Tinn vil danne en presedens for lignende
ss.ker .Det er nem]ig ikke bare i Tinn at folk bor tett inn på svarte
skauen uten å eie flisa, Det er et viktig skritt på veien ti1 å
skape velstilte båndegårder rundt amkring i landet vårt ."

Folkeskulöko4to:?et-,
Oslo 19. 0 15 I siste nuamer av "Den Norske Skole", fin/L
. ain eit inn1egg om folkel-°;skulekontoret i "kyrkje og undervisnings-

departementet", der millo anna er teke med utdrag av skriv som dei
to gamle formenn i Noregs Lærarlag, overlærarane Kirhusmo og Erik
Eide i si tid sende styremaktene. I skriv dagsett syttende mars 1930
står det:

Berre nannet står att av det skulekontoret
som vart skipa i 1914 og utvida i 1919. Både som byråsjef oc sekretær er

det berre kontorfolk utan röynsle og fyrstehandskjennskap til folke-
skulen,

Det er og halde fran at det er viktig at
det ved folkeskulekontorot vert tilsett folk som har greide på skule-
saker og av eica röynsle kjenner dei vilkår som skulen arbeider under.

Norges Lærersamband seier seg samnd i det
dei to formennene har halde fram, då det er i samsvar med krav om fag-

styre.

Gruveulykke.
Os o . 14)4 Den 36 år gamle grgvearbeider Sigurd

Brattsli, omkom under en arbeidsulykke onsdag ved Fossdalen Gruver
i Malm. Han fikk en stor stein i hodet og hele bakhodet hans ble knust.
Brattsli döde straks etter. Han etterlater seg hustru og to amå barn.



aide Meldinger torsdag 22 februår 1945.  Mr,1388,

aenknin en av D/s "Austri",

Oslo,8,00. (2) Kfr.lytterraport nr,1387,side 13.
"Seinere meldes fra Bergen: Det lå uhyge.

gestemning i lteften da et lite pasEasjerskip i kveld kom til Bergen
med de sarede fra "Austri", På brygGen sto det plassert en rekke Röde
Kora-ambulanser, Straks skipet had e lagt til kaien,ble bårene bragt

ombord og de overlevendepmen tildels sterkt sårede ble så fört over i
ambulansene, Det sier seg selv at de oppskakede og sterkt lidende pac-
sasjerer under slike forhold ikke fölte seg opplagt til å fortelle
om overffillet. En av Morgenavisens medarbeidere vakslet likevel noen
ord med en av de reddede som var såvidt bra at han kunne sitte oppe.
Han hadde fått streifsår i ryggen av granatsplinter ,Det hele gikk åå
tort for seg at jeg sandelig ikke kan gjöre rede for hva som hendte,
sier vedkommende. Men uhyggelig var det. På Spörsmålet om hvordan an-
grepet skjedde, og hvor mang9 fly som deltok,svarte han ,som naturlig
kan vaerelat han hadde annet a gjre enn å telle flyene., n lavt ovet
skipet strök de i hvert fall. Han fUte formelig luftdraget etter dem.
Forutpn at det ble blopeet bomber3 ble dekkene feiet med mitral-
jser, og jgg så de mange ulykkeligo ofrene ligge str6dd. Under ar-
beidet med a sette fr livbåtene ble kapteinen drapt med et skudd gjen-
nom hodet, rellers ble båterj s gjennomhullet at de ikke kunne nyttes.
Samtlige passasjerer som ikke allerede var kommet seg vekk,måtte der-
for hoppe i sjben. Hvorledes blo Do reddot? Fb st prövde jeg best
mulig å komme i deknL dor SGO så jeg mange av passasjere.
ene komme #öpende IALloshoter for redning. Tmldlertid
var et steamrör si,rulget,og da ot bombenodslag haddede laget et
hull i'dekket mid.ts1ips7har nok na),.gc,blindet av don utströmmendo
dampen,falt ned og funilot Wden. Bolv ble jeg ombord så longe som mu-s
lig,men da jeg skjönte at båten ville synkolhoppet jeg overbord for
å slippe å bli tatt av dragsiget.. Weg fikk tak i en lem og svömte
i retning av en rutebåt som var kommet til. Det viste seg at det var
sisto litentfor da jeg en kort stufid etter snudde meg ,var "Austri"

torsvunnet i bölgene. Etter en gansle dry svdmmetur ble jeg omsider-
tatt ombord på rutebåten og bragt til Leirvik, ea: eifijAt i uhyggen
sier vår heimelsmann til slutt,ber det likevel godt å vaere vitne til
all den vennlighet og hjelpsomhet sam ble vist oss. Desverre var det
så alt for mange som ikke ble denne hjertevame tildel,men sam tvert
imet 3ikk en meningsUis död imöte.

De som hittil er reddet inn til Stord. 


Oslo,10,00. (6) Borgen:"Etter det Morgenavisen får opp-
lyst ved henvendelse til lensmani. Lellingen er fUgende reddede
passasjorer fra dampskipet "Aust:-.1" kommet inn til Stord:
Gunvald Frbysland, Skjold. Ingrid Storås,Bergen. lagmenn'Seelseth,'
Bergen. Kerl Megnus Wohenneser, Haugesund, Andreas Togal,
Sivert Stangeland, 8kare, Politikonstabel Mortensen, Hauge$und.Fru
Rudolf Rasmussen Alesund. Arne Sörensen, Haugesuftd. Olav Valle,
Bergen, Solveig Graneng,Stavanger. Gurine Bårdsen, Stavanger. Elisa
Vrange,Haugebund. H enrik Uppdalseidet, Merie IngebrigtSen,Bergen,
Peder Raknes,Haugesitnd, Samuol kholm,Fitjar. Otto Horneland,Stord,
Bjarne Kenelbineing, Storl, Rolf Wensen,Apalvik. Olaf Larsen,Oystein
Brooh Wohnsen, 3tavangee't, Nils Vatne,Haugesund. Kristian Eikeland;
Bjarne Gundersen, Fol1asy0 Anders Saugland, Bergen, Eugen Fosland,
ktavanger, Arbid Halvorsen,Bergen, Alfred Oystbbe, Kolbeinsvik, Enok
Delen.

Recdode av mannskapet 1 Los Våge,Sveio.
Matros Tormod Våge,maskinmann Olav Furubbe Stavanger, matros Kei Nils-
sen,Stavanger,annen maskinist*Olav BjellandIStavanger döde igår av
sine sår, Pike Agathe SkEetik,Stavangerityrböter T han Mertin Wohansen
matros Ole Zulian Störlund,matros Olav Lristiansen;Stavanger metros
Wörgen*Toresdal,båtsmann Sigurd Sbrensen,Stavanger. kokk Osvald Ben-
diksen,Stavanger.annen styrmenn Magnus Mikkelson,Stavanger.

Tallet på de omkomne er enna uvisst.
Fortsettes.
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"Austrins senkning. Fortsatt,
U-STo,12,30. (11) "Det viser seg heldigvis at meldingene om

D/s "Austri" senkning utenfor Stord i höy grad er overdrevet ndr det
gjelder tallet på omkomne. Etter det N.T.B. erfarer ved henvendelse
til Stavangerske Dampskipsselskap,var det 41 passasjerer og 21 manns
basetning ombord på "Austri".

A11 passasjerene er 30 reddet og av mann-
skapet 12. Ialt er såledew 20 personer savnet eller omkom met.
Disse er :Passasjerer: Janette Pedersen,Bergen. Anton nSrgensen,StaV-
anger.Bjarne LarsenLaksevåg. Karen Larsen, Haugesund.Karl Johansen,
Haugesund. Karl Nygard,Infibjor. Oskar Irgens,Fana.lagdanner JyngelBerg-
en. Leif Grönhaug,Torsnus,Hardanger. J'örgen Vallestad,Stord. Henry
Sund,Storesund pr. Haugesund.

Mannskap: KEwtein Adolf Christiansefl,förste-,
styrmann Jörgen Mee,los Leif Stapnes, barsmann Sigurd Sörensen;matros
Tormod Våge,matros Ingolf Nilson,förste maskinist Sigurd Hana,annen-
maskinist Olav Bjelland,donkeymann Olaf Lunde.

Redaktør T Ovstby,Stavanger redegjorde for
angrep-e-og slutter med fölgende :

" Jeg tror jeg har hele det norske folk
ned neg når jeg sier til de norske son er i England og andre steder
utenfor landot som sitter og venter på rap-2orter om flyene rbvertokt.
Vi skawer os ss over å bli representert av folk som godkjenner snik-
mord på uskyldige mennesker.V'i ber den utenlandske avkytningstjeneste
ta med en hilsen til sine oppdragsgivere:Fortsett som dere har begynt
gynt med röverangrep på fredelige mennesker og dere kan være forvis-
set on at den snule forkröblede sympati som dere ennå har her i landet
om kort tid vil sny seg til hat.Det skader ikke å tenke litt på at
mens deres flyvere vender fornöyet tilbake til sine baser etterlatende
ses sine landsmenn i sorg her hjemie,nye faderlöse og enker ,hjem isorg og grensel.Tenk litt på om dere ikl[o har valrt sa pass lenge hjem-
mefre at utviklingen kan ha gåt fmkyld±wg vil kjable tftfdllQi3g
dynavålsimliglettandldagerldknelenger handler og tenker som nordmenn
Den hilsen fra et sörgende folk ber jesdere overbringe til de herrr
som tror seg å gagne Norges sak ved a myrde sine landsmenn.Takk.n

Siste om "AAstrin"s senknin .
0slo,2/2 - 7,c5 1 —13-landt de onkonne er lagdommer ,Tynge og

rettsskriver Oskar Irsens som begge var på vei hjem fra lagmannsretr
i Hatgesund. Lagdowier Soelseth som osså var ned ble reddet.Flyene
angrep med alt de hadde av skyts. Mannskap og passasjerer hadde ingen
chanser tll å komme eeg i båtene da også livbåtene ble ödelagt,Det
kom noen mindre skip og båter ut til ulykkesstedet omlag 20 minutter
etter angrepet og de utförte et swdeles godt redningsarbeide.Over et
hundre mann under ledelse av lensmannen deltok i bergnings4lrbeidet som
var meget yainhkelig- fordi "Lustri" var i brann og hele sjöen omkring
skipet var full av mennesker som kavet for livet. Det var mange hjerte-
skjærende scener som utspant seg i denne stund, Redningsmannskapene

utferte et glimrende arbeide

Skrikende mangel å brensel o drivkraft-stoffer.

	

Ri.zsfu lmektigenTOr erbeidsinnsats har •
fastsatt nærmere direktiver for bedrifter som trues av innskrenkning
eller stans som fölge av mangel på brensellråstoffer og andre drifts-
midler. Disse direktiver ble kunngjort i dagspressen den 7-2-1945.
Under henvisning til direktivene har kontoret for innelandsk brensel

landbruksdepartementet utarbeidet fölgende retningslinjsr for bedrift-
er WQMvil holde arbeidet oppe og skaffe seg brensel ved a sende ar-
beidstakere på vedhogst.

Disse retningslinjene går ut på at de kon-
munale vedutvalg i samband med ekstraordinære vedhogster som er Satt
igang, vil sbke å anvise bedrifter son vil gå igang med vedhogst,skik-
kede hogstteiger i nærheten av forbruksstedet. 4"årbeidet yened a utpeke
slike felter er for'tiden igang, Lykkes det ikke å atmise et -tilstrek-
kelig antall felter,vel bedriftene ved å .*.de seg til vedutmalge-



ene bli orientert om 11Vordan og hvor det cr mulig å få kjöpe ved pa
rot.En kan også vende se til Stogeiernes Salgsorganisasjon i dist-
riktet (Salgsforeningene eller direkte til skogeierne gjennom aver-
terin:g En gjör merksam pa at bedrifter som nytter egne arbeidere til
vcdhogst kan betale den ftn vanlia'e UJnY,.ing sfrant det hug,92es et n
fatsat,t minstekvantum



TIL FORTROLIG ORIENTERING .
Ikke til offentliggrelse,

NYBETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA .
V D

Regjeringens Informasjonskontor .

24, februar 1945, Nr, 1389.
41.

Lijeldinger, fredag 23. 19ebruar 1945.

Te nforklari Radio, 'S,R.-Svensk Radio, D.R.-Dansk Radio,
F.R.-Finsk Radio, "Oslo"- tyskkontrollert "NTB".

	 Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

RASJ01ERINGAVREISER-

Oslo 19,00 (24) Reises erri Fra 15. februar 1945 er nye blan-
ketter for reidetillåtelser tatt i bruk, De gamle, hittil benyttede
reisetillatelser blir ugyldige fra 1. mars 1945.

Personer som har fått utstedt reisetillatelser for
tur- og returreiser på gammels skjema må få disse ombyttet hvis J- .
tilbakereisen skal finne sted etter 1. mars 1945.

Ombyttingen kan foretas på det stdd hvor vedkom-
mende oppholder seg uten erleggelse av gebyr.

Söknader om reisetillatelsor med regulert tog
må innsendes så tidlig at det er angjeldende reguleringssentral
hende senest sju dager för reisen skal påbegynnes.

Oslo, 24, feb, 1945.
Politidepartementet. Lederen av Sikkerhetspolitiet

kirr
OG SILKESTRWPER.

	 -
Oslo 19400 (23) Tekstilras'oneri en. Salf; av ström er for kvinner

Fra og med 24. februar 1945 kan det ti priva e or-
brukere mot klipp av merkene EK5 og EP5 på ekstrakort for tekstil-
varer cgoskotöy m.v, for henholdsvis kvinner over 18 år og piker
14 - 18 a selges eller på annen måte overdras ETT PAR RUNDSTRIKKETE
ELLER SYDDE (konfeksjonerte) SILKESTRWPER uten at forbrukerne
leverer vanlige rasjoneringslagitimasjoner (merker av bekledningskort
eller anvisning m.v,)

Spesielle erklgwinger utstedt av forsyningsmyndig-
hetene for kA3, av strömper for kvinner uten avgivelse av ekstramer-
ker gjelder fra og med 24. februar 1945 bare for kjöp av de silke-
strömpekvaliteter som er nevnt under punkt 1.

Erklmringer utstedt av forsyningsmyndighetene for
kjöp av ULLSTRWPER gjblder dog fortsatt for kjöp av enten fasong-
strikkede eller rundstrikkede ullströmper.

KAD eller annen ervervelse av strömper for kvinner
strid med bestemmelsene under punkt 1 os 2 er forbudt.

Forbrukere som på grunn av visse alvorlige syk-
dommer eller höy alder har smrlig behov for varme strömper, kan søke
forsyningsnemnda QU tillatelse til å nytte sitt ekstramerke til kA)
av ullströmper. Söknaden må vedlegges legeattest.

Ebttatil ekstramerker EK5 og EP5 og erklringer for
kjbp av strömper uten avgivelse av ekstramerke skal de handlende sende
inn til forsyningsnemnda i egne konvolutter merket "strömpemerker"
og med'angivelse utenpå konvolutten av flrmaets strömpemerkekonto-
nummer, navn og adresse og det antall strmpemerker konvolutten inne-
holder.

Erklæringen utstedt for kjöp av ullströmper mot
ekstramerker skal ikke sendes inn til forsyningsnemnda, men oppbe-
vares av den handlende fyr kontroll.

Overtredels av disse bestemmelser er straffbar,
og kan medföre inndraping og kan også fbre til at detaljist blir
fratatt adgangen til a forhandle strömper for kvinner.

Oslo, 24, februar 1945
Nmringsdepartementets avdeling for Industriforsyning.
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IiIISTRÖMPER FÅES KUN NOT LF,GEATTEST.

Oslo 19,00 (25) Som det framhår i dagens avis har Nmringsdeparte-
mentets avdeling for -industriforsyning fastsatt nye bestemuelser gjel-
dende fra og med 24 februar 1945 angaende omeetningen uv strmper for
kvinner, Fra og med denne dag kan forbrukere med ekstrakort for tek-
stilvarer og skotöy for kvinner få kjöpe enten ert par rundstrikkede
eller ett par sydde silkeströmper uten a levere merker av beklednings-
kort eller andre kjdpelegitimasjoner.

Pe sresielleY erklæringer som enkelte forbnukere
har fått for kj13 av scrömper uten å argi ekstramerke, gjelder fra og
med samme dato bare for kjøp av de nevnte silkeströmrer,

Do forbrukere Som mot legeattest har fått smrlig
tillatelse til å kjøpe uliströmper, kan dog også etter 24 februar
kjöpe enten fasongstrikkede eller rundstrikkede Illstrdmper.

På grunm av materialvanskelighetene produseres det
vesentlig strömper av ringere kvalJteter og forbrukerna ma nå *mre
klar tbver at de så lenge forsyningssituasjonen ikke blir bedre,
dekke sitt behov med disse strdmpern Ullströmpene må heretter forbe-
holdes syke og gamle. Da tilgangen på ullströmper er meget liten, er
det bare eldre porsoner, aller persoher som lider av visse alvorligere
sydommer som f. eksn tube:ekulose, giktfeber, nyresykdom elleT alvor-
lige revmatiske sykdommer som vil kunne komme i betraktning.

FINTIRKSOMHET CVER NORGE,

Både hellskri7erstasjonen og e norske langbblge-
stasjoner opt sine sendinger tidlig på kveleu bellskriver, ,e
$.1Le.ol.ens siste sending var klokken 19,00 - eg .;,..esellut,zwarl.,molkjungen"
ble sendt over radiostasjouene hele kvelden n iNedenfor gjergis noen:

Weitere Abfl4ge aus den gameldeten 16u.1,Len bei Hor"cee. Moss,
Le4. n.4.,•4•

Fredrikstad'und Drammen. Neue ,AnflUge von mah-eren Fulgzeugen
von,Pers.e.mm,

21,55; Fllegerttigkeit 2m Raum von Kongsberg, :rikstad
und Porsgrune.,

22455: Einzelne Feinflugzeuge weiterhttn im Raum ,aufoss und
zirka 40A(al, sUdlich Pors6runn0

23,15: Ein einzelnes Feinflugzeug krelst 30 Krt.. wes%lioh Kongsberg,
Ein weiteres feindliches Flugzeug au den Rauz westlich Rau-
foss Abflug nacb südwest,

23,35: Neudr Arflug einiger Feindflugzeuge au.; c'.en holim Porsgrunn,
------ jetzt zirka 60 Km, stidlich Porsgr=

kir 23,50: Ackc feirelli5ha Flugzeuge krai$en nber une tu Larvik.

23 55 Dto gemeldeten acht Feindflugzeuge kreisen jetzt im Rüm
30 westlich Fredrikstad, Gesehwindigkelt 4o0 Km., Hbhe
mittel,

00,10: Feindtåtigkeit im Raum Fredriksta hålt an. 10 rf-iindflug-
zeuge kreisen in diesem Raum,

00,28: Sechs Feindflugzeuge aus dem gemeldeten Raum Fredrikstadim
Abflug nach sadwest, Im Raum Fredrikstad kreisen noch einzel-
ne Feindflugzeuge,

01 •02' Die im RauM Fredrikstad gemeldeten Feindflugzeugench uramst
abgeflogen, Weitere Luftschutzwarnmeldungen folgen n1ebt,

Hellsenderer gjenoopi:Jk Ikke seizdingene.
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SELVFORSVARSGARDER.

"Norges Frihet" Ved siden av de ordinære sabotasjegrupper har
det også begynt å dukke opp på flere steder i vårt land selvforsvars-
garder, Disse selvforsvarsgarder har som oppgave å forsvare byer og
landsbyer mot tyskornes plyndringer og enkelte steder kan de allerede
vise store resultater av sin virksomhet. På flere steder _er nazi-
rbverne blitt drevet tilbake når de er kommet for å plyndre.

Disse forsvarsgarder har alle frihetselskende
menneskers fulle stötte. Vi er alle klar over at det ikke nytter mec,
bUnner og oprotester overfor den tyske okkupasjonsmakt. Ja det er barL
våpen i hand disse rbvere har respekt for. Men for at disse forsvars--,garder skal få den nbdvendige stötte i kampen er det
nbdvendig oat de organiserer seg i alle byer og bygder i vårt land,
Derfor, nar de fasoistiske rbvere blir mbtt med en stålsatt kampvilje
overalt i landut, kan kampen bringe de forönskede resultater.

LUNER DET SEG i LIKVIDERE-------------- _ - ____________
S.R. 22.15 (norsk) Den frie avisen "Siste Runde" tar opp et spbrsmål

av stor interesse: Lbnner det spg å likvidere slike störrelser som
politisjef  14arthinsen, når det skal koste så mange gode nordmenn
Iivet? La det presiseres at de norske krigsforbrytere skal dömmes
etter gjeldende norsk rett ogav lovlige domstoler, men enkelte '
krigsforbrytere må usizadeliggjöree nå, fmtsetter den norske avlsen,
fordi de ellets kan bidra tila fCre masse -r, av gode nordmenn i
Gestapos klbr, til torturkammeret, konsentrasjonsleire og henrettel-
sesplass. Dessuten har avskaffelsen den virkning at den kan skremme
andre nazister.

ITarthinsen var sjelen for den norske gren av
Gestapo. Hans bortgang vil spre uorden og skrekk i statspolitieta
rekker.

KomyMNTARER TIL GnUTHRS TALE.
•  ••  1m.

S.R. 22.15 Morgontidningen kemmenterer i dag uttalelsene
av viseformannen i Sveriges Rbde Kors, greve Bernadotte, om at Rbde
Kors skal få utfbre hjelpearbeide for internte dansker og nordmenn
i Tyskland. La det konstateres at det finns eirka 13.000 dansker
og nordmenn i fangeleirene. Under de kaotiske forhold som den
framtidige krigsutvilking ventes å framkalle, kan situasjonen for
dem forverres betydelig. Kunne de everfbres til Sverige, eller
gjennom svensk formidling skaffes matvårer eller ovrföres til plas-
ser hvor risikoen er forholdsvis liten, ville meget være vunnet.

fled klar adresse til diskusjonen omkring uten-
riksminister GUnthers redegjbrelse i Riksdagen, tilfbyer Morgontid-
ningen.: "Sålenge Sveriges bestrepelåer å hjelpe våre broderfolk bedre
kan fremmes i det Rbde Korsets tggn, er det ingen grunn til av humani-
tære mOtiver å gripe til våpen. Det gjenstår imidlertid,_slutter
bladet, hvordan en i ord utvist tysk imötekommenhet vil bli omsatt
i praksis.

Utenriksminister Günthers erklæring har forbvrig
vakt stor oppmerksomhet og kommenteres i både innen- og utenlandsk
presse, Morgontidningen framholder at'hvor stor indignasjonen enn
kan være mot tyskerne blandt svenskene, finnes tidspunktet neppe
modent for militære forholdsregler. nligheten for at det skal bli
annerledes seinere, bör ikke utelukkes, skriver bladet.

Svenska Dagbladet bemerker at det ikke er fbrste
gang den svenske reaksjonen overfor voldshandlingene i Norge og Dan,-
mark har fått et forlbp som nestèn begynner å bli regelmessig.
Umiddelbart etter underretningen 7  vekkes innen offentligheten en
heftig vrede som gir seg luft i krav omlhelst byeblikkelig handling
av regjeringen, Denne foretar de nbdvendige diplomatiske demareher
og forbeholder seg forbvrig en'diskret prbvning av situasjonen. Der-
etter ebber oppinionsbblgen ut, for etter en ny jobspost å reise
seg med doppelt kraft, Svenska Dagbladet understreker imidlertid at

disse ulvetidane er regjeringen også ansvarlig for at en  virkelig-
gjörelse av broderfblelsens kategoriske imperativ ikke vil bdelegge,
men hjelpe.(I samme forbindelse referertes kommentarer i Daily Telegrp.
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SVENSK FRIVITJ,TOWELP KREVER AKSJON,
4..r. 	 1./

S,R • 22.15 (norsk) %t stort m5te som torddag kveld ble holdt i Stook-
holm, arrangert av det svenske frivilligforbund, hadde samlet sirka
3,000 tilhrere, Nordmannen, oberst Olaf Helsethp uttalte bl.e,
at dersom svenskene skal gjbre en aktiv militwr innsats for å beskytte
norske liv og hitdre fortsatt nedbrenning, skjer dette best gjennom
regulwre tropper, eller fuLlstendig utrustede spesiaj.tropper.

Ilange svensker har helt siden 9, aoril villet ta
aktiv del i den norske frihetskampen og de spör; Hvord-sn skal vi kiinne
gjöre en positiv ihnsats? En nordmann hilser hver og en velkommanp
som vil hjelpe til, sa oberst Helseth.

, Riksdagsmannen, advokat Georg Braet5ng, framholdt
at frivilligbevegelsen beWjvcee den svenske regjeeings hjolp. Stunden
kan nårsomhelst komns til å gjöre bukt på de/ tysko 1.verhordene
Norge.

• Borgarrådet Yngve Larsson, formannen 1 Svensk-
Norska Föreningen, understreket at he-isikteet. ikke at Sverige i siste
stund skal kaste seg inn i krigen, men å få i stand en humanitær ,--
aksjon i militær form, som skal tre i funksjon for det tilfelle at
krigen i gjen skal komme til Norge med de herjinger og massakre som
fölger med nazistik.krigföring, Selvsagt har de sverees myndighetene
ferst og framst å pröve og med nbdvendig kraft og hurtighat a gjennom-
f%re den aksjon som begtkvenhetenes utvikling kan gjZjte ridvendig,
Men også vi atdre frie borgere i en fri stat har rett og plikt til å
si vår mening, til vailedning og st&tte for statshaverne, Og vj:
meneze e-jett i gang eu sven.sk 'eee eeejelp dersom, des/når, det behöves
med kuler og krutt,

TERROR I DRAMEN,

S,R, 22.15 (norek) NrLtg ble lederen for SteeeLstikkketoree i Dram-
men, FinneArhaim, skut, Fra Norge meldes at hoveds;:nevaret antakelig
må legges'på to frontkjeeapere som går under nayneno Sparess og
Klöveresse og som lenge har terrorisert Drammen, De tillegges også
flere anCere mord,

REPRES7,NLASJ0NSUTGIFTER - FOR HVA?

SOR6 22.15 (norsk) Tillegg for representasjon bli g'et i liten ut-
strekning innen den norske statstjenesten fr krigan. Ifölge meldinger
fra Norge er det annerledes nå. Hver åv quislingministrene har
30,000 kroner i representasjonstjlegg, fylkesnennene i Bergen, Horda-
land og S&-e Trndelag 20OO hver, mens en fylkesmann för'krigen
hadde eirka 500 kroner. Innenriksråden'har 12.000 kroner, sjefen for

Arbeidstjenesten, General Frölieh-Hanseu, 9.000 kroner og generaldirek-
tZiren for Postverket 6.000) for å nevne noen,

TY=RNES WELD I NORGE?
9.4

S.R. 22.15 (norsk) Den frie avisen Kronikken meddeler at tyskerne
etterlater seg en gjeld oa 12 milliarder kroner. Det er den bok-
holderimessige sluttsum -for alle de varer som tyskerne har eatt fra
Norge og for den arbeidsktaft de har lagt beslag på i snart fem år.
De nerske lagrene for«et, to og opptil tre års behov, har de tomt.
På toppen av dette kommer ödeleggelsene ved utslitning utenvedlike
hold av det norske produksjonsmarat og folkets klwr. Odeloggelsehe
og kapitalfortæringen kan anslaes til fire a fam milliarder kroner
skriver bladet.
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FILMPREMIERE:

S.R. 22.15(norsk) En filmpammiere av usedvanlig karakter fant sted
fredag kveld i Stockholm. Programmet opptok autentisk reportasje
av danakernes og nordmennenes kamp. Det er en'del film som vises
under fellestittelen "Vi kjemper for friheten", bl.dem er "Vikingene
kotmer" som er innspilt av norske og engelske skuespillere i England.
Den skildrer de frie nordmennenes utdannelse til kommandos og fall-
skjermtropper og deres angrep mot tyskerne i Norge, "Fem minutter
pa tolv" heter en annen film, som i autentiske billeder skildrer
quis1ings karriere fram til i dag. Billedene er smuglet over til
Sverige,

En tredje film viser forholdene i Köbenhavn
under okkupasjonen.

NORGE WDER OXKUPAWONEN I SVENSK RADIO
  •
S.R,22.15 (norsk) Sveriges radio vil söndag klokken 1950 til 2030

gi et program om N')rge under okkupasjonen i serien "Dokument ogh
Ogonvidnen".

I Siste nummer av "Rbster i Ertdio" hat redaktr
Tunterger, som var svensk korrespondent i Norge i 1941-42, skrevet
noen interessante portretter av C1,uis1ing og Terboven. Han oppholder
seg også ved noen mindre stjernor på quisling-firmamentet og nevner
bl.a. pressedirektör Beggerud, de.4 tidligere slöylårer som og her
siterer vi redaktr Yunberger "encane i samtale med undertegnede
beklaget seg over at hans arboide som pressesjef ikke ga ham tid til
å lese aviser."

NAWONEN FORSVARER SEG OG SINE

O.R. 12.00 Hvordan tror man i det hele tatt at det ville ha
vært mulig å berse oss ejennom fen vanskeligekrigsår både på det
ene og det annet feltet, hvis vi ikke hadde hatt ærlige og ansvars-
bevisste folk her i landet som hadde gått inn for et ærlig og tillits
fullt samarbeide med okkupasjonsmakten, spör Nasjonen i sin leder i
dag.

Tror man virkelig at tyskerne ville delt sine
knappe lagre med oss, og ellers sett gjennom fingrene med både dette
og hint, hvis-hver eneste mann i dette land bare hadde mött dem med
kall motvilje, direkte motarbeidelse og folkerettsstridige anslag?
Hva slags tilstande tror man ville rådet her i landet, hvis alle
hadde fulgt parolen fra London?

Hvis man fortsatt vil hevde at NS er formdere
fordi de samarbeider med okkupasjonsmaktene, så får man i all fall
være klar over at det er-dette selvsamme forræderpabtiat., og intet
annet,SQM har matberget oss inntil nå, Så vidt vi vet har i all
fall ikke emigrantene l_London:bldratt synnerlig til det på annen
måte enn nå sist med Austri.

Selvfölgelig hadde det vært langtbehagligere
for NS-folk å sette sec på sin bak og la folk få det som de tilsyne-
latende busket. Men til syvende og sist er kanskje de fleste innerst
inne likevel gla for at så ikke er skjedd, skriver Nasjonen.

FORRETNINGSWMILEUM.
--

0,R, 12.00 ' En av Vestlandets störste bedrifter,'VeStlandets
Salgslag i Bergen, kan i dag feire sitt 25-års jubileum.

	 Y



Side 6 fredag 23. februar i45. Nr. 1389

BRANN VED TINNFOSS PAPIRFABRIEX,

Oslo 12,00 (5) Fra Notodden aoldes at det ved sju-tiden tredss
morgen begynte å brenne i törkehuset for materialer ved Tinnfoss papir-
fabrikks sa?bruk, Törkehuset er bygget inn til kraftstasjonen Tinn-
foss 2 og far sin varmlufttilförsel herfra, Ilden fikk derfor god
luftttilfe5rse1 og flanmene slo snart höyt til værs,

Tinnfoss brannvesen la ut slanger og gjorde et g
godt forarbeid inntil det ordinære brannvesen kom til stedeli Etter to
timers arbeid var en herre over ilden. I tbrkerommet var det lagret
20,000 kassebord, som ble flmmmAnes rov, En vet ikke hvordan ilden
er oppstått.

BRANN I TRONDELAGEN,
1.1

Oslo 14 ;0 Fra Trondheim meldes at en av Tre5ndelags kjente
gårder, eiondommen til Bernt Larsen Klmbu, torsdag kveld ble herjet
av brann idet den store hovodbygningen ble e5delagt, Gården eidos i
sin tid av Bidsvoldsmannen Lars Forseth, Det store flammehavet
kunne sees over hele bygda.

Til wl.derretning: *Denne melding ble sendt i
Innenriksoversikten toWo1d kl. 14.40, men ikke i de alminnelige
s€ndinger,

DODEFALL.

Inslo 14.00 (11) En kjent mann på R4ukan, fhV. postmester Jbachim
Xnutsen er ftedag avgått ved Wden 77 ar gamael. Khutsen vat födt
Kbistiansand, og ble i 1913 utnevnt til postmester på Rjukan, hvor
han arbeidet i en årrekke. Han var i flere år formann i dte norske
postmannslOs hovedst;yre, og hadde dessuten en rekke andre tillitSrerv
Yandeltek meget i det kommunale liv,

T0BAK=RKET-7ERI£m OPPEIART:
Weit,

Oslo 14.00 (12) For en tid siden ble det oppklart et større
bakksme?:ketyvexi ved Strinda forsyningsnamnd i TrondheiM.

opplyse at tyven, som har vært hjelpevaktmester, ved et '
pax anledninger har fått tak i nöklene til hvelvet, der '4..ortene lå,
Tyveriet har på,P;ått i tidsrommet oktober- januar og vaktmesteren til-

:!står at de stjå.Lne merker tilsvarer va, 450 ekser sigaretter. Han har
også tilstått tyveri av sukkermerker for flere hundx.'o kilo. Det
dreiet seg om löse merker som var komme*`, tilblake fra kje5pmennene.
Takket Være samarbeide med en kjöpmann SQ121 ikke'var seg sitt ansvar
bevisst, lyktes det tyven å få varer på merkene. .‘em'vederlag for
sin alekverdighet fikk kjpmannen an del ekstramerker. Kjöpmannen er
også satt under rettslig forfölgning

FLYALARM FIRE JZ1TER Pi RAD I OSLO.

39...R. 12,30 Natt til fredag ble det atter slått flyalarm
Oslo, langs Oslofjotden og på Sörlandskysten, Dette er fjerde natt
med flyalarm i Oslo,

I Oslo kunne man natt til fredag under alarmtil-
standen höre lyden av mototdur, men ingen bomber ble sloppet. Det
meldes heller ikke om bombenedslag fra noe annot sted.

FREMM2D FLY OVER SVERIGE,
Iffier

S,R. 12.30 Natt til fredag ble riksgrensen 1;al1aaNer,ge 4cg
rårmland overflöyet av frammed fly av Ukjent nasjonalitet, Etter
at luftvernsilden:var trådt 1 aksjon s  f'orsvant flyaneigjen over
grensen til Norge.

Ved Röjdåsens ynL ogtske stasjon ble det
Uoppet ned fallskjermer med transport,,,
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Aksjektirse2._fra01so Börs 23. februar:

. 4 1/2;; Stat 1937 X. 104; 4;3 Stat 1935,1,
K. 103 1/2, 3  1/2%  Stat 1941,1, S. 105 3/8, K. 104 7/8, 3 1/2;,;'
Stat 1938,1, K. 103 1/2, 4 Hypotekbank 1938 S. 107, K. 106 1/2,
Creditbanken S. 140, K. 137 1/2, Kreditkassen K. 830, Bjd1Vefossen
S.  20 3/4, K. 20 1/4 Borregård  S  138, K. 137, Oms. 137 1/2, Elektro-
kemisk  S.  145, K. 140, Hafslund S. 735, X, 730, Orkla  S  290, K.
282 1/2, Saugbtuksforeningen S. 2000, X. 1950, Union S. 5,50 1  X.
5,30, Oms. 5,40, Agdesiden S. 155, K. 150, Birgestad  S.  230, X.
227 1/2, Oms. 227 1/2, Bruusgård S. 265, X. 260, Amerikalifijen S.
235, K. 227 1/2, Bergenske S. 167 1/2, K. 165, ams. 166 1/2, Nordet-
fjeldske S. 185, X. 175, Ivaran S. 277 1/2, X. 270, Ocean S, 285,
K. 280, Kosmos 2 S. 277 1/2, K. 275, Ocbs, 275, Odd S. 252 1/2, K.
245, Rosshavet S. 307 1/2, X. 382 1/2, ams. 385.

•Valutanoteringer uforandret.

NY LANDBRUKSHATRI=L PLANLEGGES.
------
Oslo 13.30 (8) Ltter det NTB erfarer har Yorges Bondelag tatt opp

arbeidet for å opprette en ny og fyldig landbruksmatrikkel,'en Norges
7ordbok. Den navwrende landbruksmatrikkel stammer fra 1863, med revi-
sjon i årene 1903 - 1908. Den inneholder på langt nwr ti1strekkelige'
oplysninger, og da det i årenes ldp er skjedd store forandringer, b1.
a. ved nydyrkning og bureising, gir ikke den nåværende matrikkel len-
ger et riktig uttrykk for den relative verdi av jordeiendommene.

Norges ,Tordbok kommer til å omfatte et register sam
skal danne grunnlaget for et stort utbygd materiale med de nddvendige
opplysninger av enhver art som gjelder den enkelte driftsenhet i land-
bruket. Viderå skal den inneholde et gårskort som skal finnes på hver
enkelt gård. Det skal fdres av eieren som statistikk for gården. På
grunnlag av g:Irdskortene utarbeides så sammendrag for bygd, fylke og
land, Endelig amfatter 4.ordboken et kartotek som skal bygges opp pa
swilmendrag av gårdskortene.

ARDEIDERBOLIGER FOR LANDBRUKSARBEIDERE:

Oslo 14.00 (9) Norges Bondesamband har tatt opp på arbeidsprogram-
met sitt en sak av den stdrste rckkevidde. Det gjålder spdrsmålet
om å bygge arbeiderboliger -oå bygdone.

Saken går kort ut på at på alle gårder der det
nyttes gifte gårsflolk, skal hver arbeiderfamilie ha eget hus med hage.
De husene som blir bygget til dette formålet, skal etter lanen ha tre
stueram og,kjökkon, Til hvert husvwre bbr det höre ctt mal jord.
Det er forutsetninGen ab disse arbeiderboligene skaffemessig skal tas
som driftsbygninger og at de skal holdez utenom formuesskatten. "Arl-
leggskostnadone bör komrle til innteksfradrag fordelt på kort tid,
f. eks, fem år. Det bör dessuten vwre höve til rentefrie lån til
dekning av det kontantutlegget som cieron har til bygging av arbeider-
boligene.

Når denne saken blir satt i verk, vil jordbruket-
i langt större grad enn hittil kunne sikres kvalifisert arbeidEkraft.
En vil også i höy grad kunne demme opp for folkeflukten fra landsbyg-
den og derrid sikre vår modernwring bedre arbeidsforhold.

NY BILSAKKYUDIG I HALDEN.

Oslo 14.00 (11) Fra Sarpsborg meldes at Trafikkdepartementet har
ansatt bilmekaniker Arvid Steen Hellum-som Statchs.
Halden.
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FISEERIelLIDINGLR.

0,R. 13.15. Vårsildfisket: Vanskelige driftsforhold har også
i det siste dbgn hindret fisket sbr og nord for Statt. Fra Haugesunds -
avsnittet meldes at en rekke båter nordöst for Sve nar fått tildels bra
nattsettfangster fra 10 til 15 hl sott. Fra feltet ved Urter meldes bare
om ubetydelige fangster, Fra ;Icrahavnfeltene meldes at en rekke båter
på strekningen Svortinger - Nyvingen - Ferkingstadnesset fikk for det
meste mislige fangster fre C til 15 hi pr. sett

Fra SkudeSnes meldes om endel båter ved Hå -
skjærene Hagenes som tok ujevne, helst små dag og nattsettfangster.
Fangstene var fra 3 til 25 hl. pr. sett, Endelig meldes fra Egersund at

fåtall båter har trukket jevnt bra nattsettfangstdr på Kleppagrunnen.

O.R. 19.15, Fra Haugesundsavsnittet meldes ikuvld at en
rekke båter har på das og nattsett trukket, små, enkelte bra fangster
på feltene ved Sve og Urter, Fangstene ligger fra 10 til 200 kl. Fra
feltene på Åkrahavet meldes om nattsettfangstor på frL1 5 til 150 hl,
gjennomsnittlis '70 hl. Fra Skudesnes'eldes om wtevne, tildels bra dag-
settfaegster pa mellom 20 og 250 hl, med gjennomsnittsfangster på 80 hl.
Fra  Egersund meldes ikveld om bre flagsettfangeter på Kleppagruneen. Det
meldes videre om gode utsikter her,

O.R. 13.15, Torskefiskeriet I Nbre & Romsdal går det bra
med fisket. Imidlertid samler interessen seg forelöpig mest om silde-
veidingen, Det er imidlertid rikt  med  fisk og utsiktene er bra I siste
uke ble det tatt garnfangster på Nordmöre pa 300 til 1400 kilo, i Romsdal
på 250 til 2450 kilo og i Sunnmbre på 350 til 2100 xilo, På snbre hadde
en 300 til 700 hilo og på Nordm(3re 100 til 360 kilo for Romsdal og 100 ttl
350 kilo for Sunamöre. I Borgenfjord ogoTomranfjorden hadde  emåbåter  med
garn dagsfangster fra 9 til 120 kilo, Pa Nordmbre foregikk det også  lilte
ift med et utbjtte på fra 110 til 1000 kilo. Alt  ialt var fisket JLko

lirlfredsstillende og utbyttet adskillig strre enn ifjor, Det opplyses
at fiskevekten er 300 til 420 kilo pr. 100 stykker. Til en hl. lever med-
går 860 til 1500 kilo fisk,

DET BRENNENDE BRENSELSSPnSMÅL.

G.R, 15.50 (landbruksmeldinger) Landbruksdepartementets sjef, rinster
Fretheiel, har sendt ut en appell til landets akogeiere.

" Arets hogstpålegg av tmmer er eirka 5 milIioner
kubikkmeter bar- og lauvvirke. Til sammenlikningeelevnes ab kvantumet
aV salgstömmer av bartrwr for arene 1935 40 i gjenelomsnitt var
5,9 kilbikkmeter pr. år. Trass i de mange vanskene fem års krig har
skapt, akal ng za vi greie dette pålegget0 I moteatt fall får vi
ekstra-ordinære krisehogeter på tvers av det private og nonomiske
hensyn, Derfcr eleogeiere, legg godviljen til, vis semkjensle og gjör
din samfunnspliktj Vånskene kan os bör-overvinnes så vi får det
nödvendige tömmerkvantum på ordinær vis.

Vi er klat over at de årlige hogstpålegg ken ha
gått sterkt utover de enkelte, især i de mest sentralt beliggende
skoger, fordi vanskelige transportforhold delvis har diktert kravene
Vi beklager at det i wnge områder har gått ut over de mindre skog
eiere, soxa samvittighetsfullt har greid hogstpåleggene år etter4r,

Samlet har våre akoger ikke lidd noen overlast i
krigsåra, Vi har tvertimot spart opp verdifull tilvekst i mer avsides-
liggende skoger, Når transportforholdene blir lettere mk nok disse
skogene yte sitt, bkonomisk får skogeiere sowgreier hogstpålegget
sitt en god stötte i dr-Iftstilskottet på fire kroner pr. kubikkmeter.
Selv om an del av driftstilskottet går med til de ekstraordinære drifte-
utgifter, vil resten auke skogeierens avkastning med mange prosent.

Jeg henstiller også til skogeierne a hjelpe sine
erbeidere meat   De sliter hardt 1 denne vanskelige tid med lite
mat og meir'enn snaut med sko og klær.h
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Oslo 14.00 (10) For å bne på den vanske;...ige brenselssituasjon vil
man nå i ()stfold forsöketaUke brenntorvproduksjonen. Flere stedr
i fylket er det store brenntorvmyrer, hvor man hittil bare har produ-
sert torv til industriell bruk,

Den 31cede torvproduksjon vil kreve en betydelig
stbrre arbeidsstyrke på myrene. Det vil derfor ha stor betydning i
arbeidet ked å möte en eventuell arbeidsledighet.

Det er oppnevnt en komite som skal ta seg av sprs.
målet.

kw,ANDBRUKSUELDINGER.

O.R, 13.50 Cetteekup_rimenteb for poteter: Dr. agrie.A.P.
Lund ved landbrukshbogskolens W-Fvekstforsbk har årene 1931-40 ut-
fbrt omfattende settetidsforsök for poteter ved landbrukshbgskolen.
Resultatene av forsökend er på mange måter avvikende fra de fleste n
norske forsök. Det har tidligere vært påstått at tidlig'setting er
most fordelaktig, -Dot or smr1j.g de1seinå sorter somillan,har anbefalt
å sette tidlig, av den grunn at de får kort veksttid, swrlig i hbyere-
liggende eller nordlige strök.

Av de sorter som har vært mod i settetidforsökeno
1931-43 er ubo1, Parnassia og Aspotet meget sterke mot törråtean-
grep. Settetiden har ingen större betydning for tUrr åteangtep for
noen av disse sorter. Larius har lettere for å bli angrepet, men hea-
ler ikke den er blitt mye påvirket ved disse forsökene. -

Da man ikke på forhånd kan vite hvordan året vil
arte seg, må man holde seg til gjennomsnittsårsresultatene og forsökene
når man skal fastsette settetiden i praksis. Hvor det merlig gjelder
dyrkning av matpoteter for s'alg, er ottor disad forsökone en middels
tidlig settetid den beste. Sen settetid, slutten av mai - begynnelsen
av juni har i alminnelighet resultert i nedsatt knollaVling, trrstbffe-
innhold og kn011störrelsc. I enkelte særlige tbrre år, eller på smr-
lig törr jord, kan det vwre bra å sette så seint som i slutten av mai
eller begynnelsen av juni. Selv om det under de nåVærende forhold
ikke er absolutt grunn til å fraråde tidligosetting, viser forsöks-
resultatene at det vil være hensiktsmessig a utsette settingen'til
henimot sluttenQV mai i de brede jordbruksbygder på bstlandet. En
av grunnene for dette er sikkrt at jorden har lett for å bli hard
og ubekvem ved tidlig setting.

Odelssak:  Ved Ringerikes herredsrett er det i
disse dager avgjort en sak'av stor prinsipiell betydning. Det har
vært odelstakst på en gård, men den nåværende eier har nektet å ta
imot lösningssummen mod den begrunnelse at odelsskerens far var uten-
landsk borger og at han derfor måtte ha konsesjon på eiendommen for
å få full eiendomsrett. Dette har han ikke sörget for og han kan
av den grunn ikke ha hevdet odelsrett.

Retten ga brukeren modhold i hans påstand
og han ble_frifunnet tor saksbkerens odelspåtal. Det ble framfört
at saksökerens far var kjent msd at hans kjdp av eiendommen var kon-
sesjonspliktig og at han derfor ikke har hevdet odelsrett am han
har sittet med eiendommen den lovbestemte tid.

Frbkontrollt. Dersofn en ved kjbp av frb vil ta'
kontroll p° om garanti'av varen er rett, så skal en ta ut en pröve,
i nærvær av to vitner og disse må gi en erklæring om at prbvene er
uttatt på forskriftsmessig måte. Pröven uttas snarest mulig og senest
åtte dager etter at varen er mot-tdtt. Man må passe på at prbvene
ikke blir fuktige. Våte eller skadde sekker settes tilside for even-
tuell særskilt prbve, For at undersdkelsen av en prbve skal kunne
vise varens virkelig kvalitet og ha rettslig gyldighet, må prbven
være uttatt nöyaktig etter de gjeldende regler. Av partier av inntil
ti sekkar tas pröve av hver sekk , av partier på ti til hundre sokker
tas pröver av hver femte sekk, dog minst av ti sekker. Större partier
deles opp i serier på hundre sekker og man tar en gjennomsnittspröve
av hver serie Skal partiet forsynes med en prövetakningsplombe, tas
pröve av hver sekk. Pröven tas i tre forskjellige dybder av sekken.
Alle pröver av en vate eller en serie bLendes godt og gjennomsnitts-

(fortsettes)
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LAMBRUKSMELDIUGER (fortsatt)
pr von as sl k at mullge finere eller tyngre deler, som gjerne vil
synke til bunns, kommer med i samme forhold som de finnes i varen.
Ligger varen i haug eller binger, må den blandes godt og pröven må
tas iforskjellige dybder slik at man får en forsvarlig gjennomsnitts-
prbve. Av gjennomsnittsprbven tas to like pridver som fylles i poser
og pakkes forsvarlig så de ikke tar skade under'forsendelsen. Den
ene prbve sendes straks til Statens Frbkontroll, Landbrukshögskolen
Is, eller til Statens Frbkontroll i Torndheim.

For å få en fullstendlg analyse bör prbvene ha
fblgende stbrrelser:Korn, erter, vikker, bbnner og lupin minst 500
gram. De bvrige frbsiaa 100 gramm. Av smått eller verdlullt frb
kan det likevel grele segomindre prbver. Til spirinicsanalysé bbr
prbvene ha en stbrrelse pa minst 300 graum for erter, vikker, bönner
og lupin - korn 100 gramm, og de bvrige prbver 25 til 100 gramm, Tll
avlsstedsbestommelser for engvekser kreves at prbven er minst 250
gramm, Prbvw: til vannbeholdningsbestemmelser må straks fylles på
rene og törre beholdere som kan lukes lufttett. Prbver som sendes
lufttett pakning kan ikke bruke til bastemmelse av spireevnen, hvis

det kan tenkes at den har tatt dkar.,e p. grunn av pakningen under tran-
sporten,

DODSFALL.

Oslo 18,00 (17) Håland, er
dbdpå Mndal ganlehjem, 109 rni.el. Hun var frisk helt til det
siste,

S kDEDYRKONTROLL I KRISTIANSAND.
leeml he1

Os o 18.00 (15) I bytingsts mte i går ble det besluttet å opp-
rette en kommunal skadadyrskontror under helserådets ledelse,

SPORT..

Oslo 18.30 (19) Som kjentblir det sbndag formiddag arrangert et
stbrre slalåmrenn i Rbdkleva. Etter det NTB erfarer ser det ut til
at hele slalåmeliten'vil stille opp. Det er kommet knmeldelser bl.a
fra Synnbve Vigsnoen, Karoline Schbyen, Berit Ringen, Gunnar Haug,
Bjarne Kerlsen og Hans Llagnus 4ndresen.

Som tidligera Aaldt er det også satt opp en
spesialklasse hvor n.)en av de beste t,;rske slalåmlöpere som for
tiden befinner seg i Norge skal step.-te. Også her vil det nok bli
sterk konkurrame.
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Oslo (7.00 24.2) (30) L'Iinisterpresidenten har 4, januar vedtatt og
undertegnet en lov om sikringstiltak overfor personer som fremmer
eller söker å fremme folke- og statsfiendtlige tiltak.

Etter lovens paragraf en'kan Politidepartementet
eller den som Politidepartementet bemyndiger, sette i .irerk slike •
sikringstiltak som er nevnt i straffelovens paragraf 39, punkt Cn ,
litra i og F, når en person med skjellig grunn mistenkes for å ha
fremmet eller sdkt å fremme folke- og statsfiendtlige tiltak, Slike
sikringstiltak er blandt annct anvisning på eller forbud mot et be-
stemt opph)ldssted, meldeplikt for politiet og fengslig forvaring.
Loven gjentar her bare hva også tidligere gjaldt etter en forordning
av 6. oktober 1941.

Loven av 4. januar gir imidlertid i tillegg her-
til også politiet adgang til å inndra telegon-apparat eller telefon-
linje overfor personer som har fremmet folke- og statsfiendtlige til-
tak,

Etter paragrafene to og tre i loven av 4, januar
kan Politidepartementet eller den dEt gir fullmakt, ilegge böter inn-
til kroner 100,000 når det finner det godtgjort at noen har fremmet
ellers gökt å fremme folke- og statsfiendtlige tiltak, og det kan fast-
settes en subsidiær fengselsstraff av inntill ett år.

Disse bestemmelser er nye. Grunngivningen har
först og framst vært omsynet til det stadig stigende antall pris- og
rasjoneringssaker. Det har vært tvingendd nödvendig å lette pris-og
rasjoneringspolitiet I DETS ARBEIDE, noe som etter forholdene i dag
bare er mulig VED A ÅPNEPOLITIET ADWG TIL D1vIINIS2TIV EEHANDLING
AV DIS±; WER I STURST IRJLIG UTSTRINING: Overtredelser av pris- og
rasjoneringsferskriftene må under dagens fersyningssistuasjon i en-
dog særlig grad regnes til folke- og statsfiendtlige tiltak. Imidler-
tid vil loven av 4, januar naturligvis også gjblde overfor andre
folkeforbrytere enn svartebörsens forretningsstand.
sambann med ilegging av böter åpner loven adgang til å fastsette '

tilleggsstraffer, nemlig tap av retten til å inneha visse stillinger,
av retten til å drive en bestemt næringsveg eller av retten til å dr
drive bestemt næringsvirksomhet. I sambann med slikt bötevedtak vil
det også være adgang til å gå til inndragning av de gjenstander som
er nyttet ved den straffbare handling og inndragning av det utbytte
som er innvunnet ved den straffbare handling.

Vedtak etter loven av 4, januar kan IKKE bringes
inn for domstelene.

ANb.tTTELSER:

Oslo OY.00 (31) Offisielt fra statsråd 22. februar:
Innenriksde artementet: Distriktslegeii Etnedal,

Nannestad, meddelo i henhold t 1 sknad avskjed fra og med 1. februar
1945.

Sosialdepartementet? Sosialråd C. Astrup löses fra stilliggE,
som sosia rad fra • mars 9 5, for hlet å kunne ofre.;seg for de
bkede arbeidsoppgaver som tilfaller riksfullmektigen for arbeidsinn-
sats,

FORLIS.
..... •  •• 111.  1 •••

Oslo 03,00 (32) Fra Kristiansund meldes at mototsköyten Herold
av Hæröysund fotliste torsdag middag på Hustadvika. Besetningen som
var på seks mann, er okkommet og gikk antakelig tilbunns sammen med
båten,

Herold gikk fra Kristiansund torsdag morgen med
fiskelast for itndalsnes. Ved middagstid satte det inn med voldsomme
stormbyger og da det klarnet var Herold forsvunnet. Antakelig er
båten brukket ned av de voldsomme sjöene og er gått til bunns,

En redningssköyte som er stasjonert i Kristian-
sund, gikk straks tt da meldingen kom )Jaforliset, men den fant ikke

(fortsettes)
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annet onn noen vrakrester i sjben.
Herold var på 100 tonn og'ble ifjor hbst leiet av

Mbre Fylkes Ruteselskap for fart på Åndalsnes. Selskapet hadde en
styrmann ombord, nemlig Rans *"ristianSund, Flre mAnn av beset-



ningen var fra Harbysund, mens den sjette, maskinister, er ukjent
forelbpig.

Ilignnskapet på Stataråd Riddervold, sompasserte
Herold like fbr katastrofen, sier at de var redd for at båten ikke
ville klare seg gjennom uværet.

NTBs korrespondent har hatt en samtale med damp-
skipmekspedisjonen i Barbysund som opplyser at de fire av mannskapét
som hbrte heime der vare Båtens eiere og skipper Bernhard Seternes,
hans to sbnner Karsten og Uvind Seternes:og Ragnvald Sunde, Likene
etter skipperen og hans ene sbnn er funnet

.A.USTRI.

Oslo 02,00 (33)024/2 Bergens Tidende har hatt en samta1e med lensmann
Mellingen pa SJ,;ord som forteller at man igår var ute for å se etter
Cirlvende lik etter senkningen av Austri, Det ble ikke funnet noen
ting derimot båe det om kvelden samme dag ulykken skjedde fbrt inn
et lik til Lervik De var liket av båtsmann SigurJ. Sbrenen, som
bleble brakt inn ag e4 fikerfartörr.

Lensmann Mellingsn mener at tallet på omkomne
ved senkningen 111,ger omkring 20, MUligens vil tallet komme opp i
25 icet det visstnok gikk ombord endel passasjerer i Stavanget og
Haugesund som ikke hadda h‘rerken reisetillatelse eller billett.

Lensmannen opplyser til slutt at hjelpearbkAdet
tar gått utnerket og i. förste rekke skyldes det det sivile luftverns
:!nnsatso

BEDRI.GERIS.Z.

0(%00 (35) (24/2) En s slden graverende bedragerisek er blitt behand-
let for dommerfullmektis Dorenfeldt i4kers forhbrsrett, Siktet var
en særdeles forslagen fyr som kalte seg reklameagent, Han satte seg
forbindelse med Glitre Sanatorium og Bethanien Sbsterheim og det
sluttet avtale mellom disse institusjoner og siktede om at han

skulle ordne med lesemapper som skulle legges ut og siktede skullde
skaffe annonser til mappen, For dette akulle han ha ikke mindre ann
50%. Lv beletp han kasserte inn for annonser underslo han flere
tusen kroner,

Men han innskrenket Seg ikke til det, Forretnings-
folk som ikke var interessert i annonser, f, eks. fordi de ikke hadde
varerj anmodet had om å tegne bidrag til tuberkulosesaken og sbster-
heimen. Ialt fikk han på denne måte inn ca, 35.000 kroner som
sin helhet gikk 1 hans egen lomme vg som ble brakt til fyll.

Han ble dbmt til fengsel 1 halvannet ar og dtra-
dbmt statsbor@erlige rettigheter.

Retten uttalte med hensyn til straffeutmålingen
at den i skjerpende hetning hadde tatt hensyn til at de straffbare
forhold hadde fotegått gjennom et lengre tidsrom og gjaldt meget
betydelige belbp, bortimot 40000 kroner. Siktedes forhold er sur-
deles graverende idet han for å skaffeppenger til fyll har samlet
inn penger til veldedige forhold og benyttet seg av den tillit folk
har vist ham og har greid å skaffe seg de nevnte wardeles betydelig
belbp som de fornærmede ellers ikke ville ha utbetalt. Siktedes for-
hold må karakterisers som sæTdeles ondartet form for svindel og gene-
ralpreventive hensyn tilsier streng strafferaksjon.
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HESLAGLEGGELSE AV 1T4RKTOY I OSLO 0^,1 AKERSIIUS:
	 -7797 

Oslo Og.00 (36) 24.2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beslaglagt

alle lagre hos handlende i Oslo og Akerhus av verktby til ved- og
tmmerhogstj Fordelingen til forbrukerne vil bli foretatt av fylkes
mannen.

"MEL PÅ K,MTTKORTET" (originaltittel)

Oslo OZ.00 (38) 24.2 Mot kiipp av merke A45 og stmmpling av merker
B45 P&Akjöttkortet kan bestilles hos detaljist som omsetter mel 1 kg
hvetemel, Besti11ingmå være foretatt innen 17. mars 1945.

De klipt merker A45 må detaljisten straks etter
fristens utlöp sende forsyningsnemnda som skriver ut anvisning på gr
grunnlag av dem. Anvisningene sendes detaljistens vanlige leverandör
av fint hvetemel.

Salget fra detaljist finner sted i tida 26 mars-
28 april 1945 mot klipp av de stemplede berker B45 på kjöttkortet.

Anstalthusholdninger kan av forsyningsnemnda gis
anvisning på tilsvarende mengdur fint hvetemel.

Næringsdepartementets avdeling for proviantering
cg rasjonering.

Til underretnin Alle meldinger på side 11, 12 og 13 hÖrer til
hellsendingens fredagsstoff som ikke ble sendt ut för lrdag morgen
da hellsendingene ble innstillet kort etter 19.00 fredag kveld p.g.a
av f1yvirksomhet.
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lbrdag 24. februar 1945.

Tegnforklaring: O.R. Oslo Radio, S.R.-Svensk Radio, D.R.-Dansk
Radio. F.R.- Finsk Radio. "Oslo"- Tyskkpntrollert 711

N.B. : Det vesentlige av stoffet skriver seg fra,nasistiske kilder.

BERGEN.

Oslo 10,30 (4) Prisretten i Trondheim har'for.tidtn
under behandling den mest omfattende svartebbrssak, som har vært
oppe i Trondheim. seksten personer er implisert i saken; endel
har allerede fått dom og i går stod hovedmannen tiltalt, en
lastebilsjåfbr. To andre stod oeså tiltalt for medvirkning.

Tiltalen mot hovedmannen er meget amfattende
som innbefatter bl.a. ulovlig omsetning av store varepartier bl.a.
1240 kg. selluloselakk maling, creosot og tjære. -

Sjåfdren innrbmmet i retten at han hadde
• drevet sin ulovlige gescheft. Det er nedlagt påstand om inndragning

av 35.000 kroner og fengse1straff for hovedmannen.

BERGEN.

Oslo 10,30 (3) Bergen og omegns kaninavelsforening har
40 års jubileum i disse dager og jubileet feires ved en landsut-
stilling, som ble åpnet i går. Det forelå en rekke ammeldelser fra
utenbys foreninger, men en stor del av de påmeldte dyr gikk ned
med "Lustri", Imidlertid presenterto Borgen og amegns kaninavls-
forening en flott semling av dyr på utstillingen, og omlag 250
dyr fra Bergen og amegn mbtte fram. En meget interesant del av
utstillingen er avdelingen av kaninavlsprodukter. Her finnes de
fineste retter tilberedt av kaninkjött og desuten votter, hansker
og skinnkåper tilberedte av kaninskinn. Utstillingen varer til og
med sbndag,

BERGEN.

Oslo 10,30 (2) Bergen skal også få morsmelksentral.
rbeidet med opprettelsen av en slik sentral har pågåtti lengre
tid og i disse dager er det skaffet et hövelig lokale. Apningen
finner sted i nærmeste framtid bl.a, i nærvær av fru Hohn
innenriksdepartemåntets helseavdeling. Bergen komune har viet
saken stor interesse og ordfbreren har bevilget 20.000 kroner
til opprettelse av morsmelksentralen, forteller morgenavisen.

NOTiDDEN.

Os10 13,00 (11) Prisretten på Notodden har i disse dager
behandlet en sak mot en groserer sam har solgt et stort vedparti
ulovlig ti„1 en vedhandler i porsgrunn. Salgssummen dreier seg am
230,000 krener, Han er vidre tiltalt for a ha utbetalt fop h,t5g
lönn til hoggere og kjbrere og for å ha overdratt en vcdkontrakt
uten tillatelse fra forsyningsmyndighetene. Veden til vedhandleren
i Porsgrunn er imidlertid ikke levert pg belbpet 230.000 kroner;
er betalt tilbake. .idetor nedla påstand om seks måneders fengsel,
en stbrre bot o.inndtagning. Dommen er nå falt og tiltalte ble
frifunnet for pastanden om a ha betalt for hbg lbhn til hoggere og
kjørere,
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NOTODDEN.(fortsatt) Derimot ble han kjendt Skyldig i ilovlig
salg av vedpartiet og ble dömt til en bot på fem tusen kroner.
Dommen vil antagelig bli>appelert til prislagmannsretten.

öKONOLUS= MADDIGER.

Lks'ekurser fra Oslo Börs.
4 1/2 % Stat 1937 K. 104. 4 % Stat 1935, 1

3 104 1/4 K 103 1/2. 3 1/2 % Stat 1941, 1, S 105 3/8 3 1/2 .% Stat
1938, 1 I: 103 1/4. 4 % Hypotekbank 1938 K 106 1/4 QMS 107, 3
Hypotekbank 1941 IC 106. Oreditkassen K 830, Bjt5lvefossen S  20 3/4
ams, 20 1/2, Borregård S 138 oms. 139 1/2, Elektrokjemisk S 145
K 140, Hafslund K 120. Orkla S 90 K 280, Saugbruksforeningen
S. 2000 K 1976 ams. 2000. Union. S 550 K 5,40. Borgestad S .230 K
225, Bruusgård Klösterud S 263 1/2 K 260. ,,merikalinjen S 235 K
134 1/2. Bergenske S 167 1/2 K 166 0M2 166. NaIrdenfjeldske K 176.
Ivaran S 280 K 210, Kosmos 2, S 280 K 277 1/21,. Odd S 253 1/2

# K 247 1/2, Rosshavet S 290 K 285.

Valutakurser uforendret,

lo 13,30 (15) Ved L/S BOrregård bLe det delt ut diplomer
150 arbeidere og funksjonærer, som ha.r -vmrt knyttet til be-

driften 25 år eller mere, Overrekkelsen av diplomene fant sted
under en liten laiytidlighet,'der generaldirektötI&eidell holdt
en tale og takket sine arbeidere og funksjonærer for deres innsats
i bedriften,

S-RPSBORG.

Oslo 13,30 (14:) Fredrikstad og Sarpsborg akter å ga
saumen om kjp av en torvm7r i Ustfold, Neningen er å begynne
framstilling av torvbrikkette'r for å avhjelpe brendelsesmange1en.

•

Uslo 14,00 (16) En frug-_itningsulkxe soi kostet en mann
livet inntraff i Hamar igår, ldet en 26 ar gammel mann, Leif
Rognstad, Hamar ved en feiltagelse heldte nitrit? i suppen sin
istedet for salt. Nitrit er et conserveringsmiddel, som er meget

det taF, 5 .136rre doser. Et par andre arbeidere hadde
også f&Gt en mind.re dosis nitrit i suppen, men ikke så megot at
det er fare for livet-

FISKEP..,I1ZLDING.

- 0 4R, 13,15 Vårsildfisket. Dårltge driftsforhold har sågodt
som hindret alt flsket i det siste dögn både nord og sör for Stadt.
Fra Haugesund avsnittet meldes at endel båter på feltet ved Sve
har fått opptil 10 hl. På feltet ved Urter fikk endel båter ugjevne
tildels bra nattefangster fra 10 til 15 hl, pr. båt,

Fra Skudesnes meldes at endel båter ved
Håskjærene drog for det mesie svarte gern. Om snurpefisket meldes
det at et fåtall snurpere har tatt fangster fra 100 til 150 hl.
Om drivgarnfisket meldes at det er kommet inn endel båter med
150 hl. pr, bruk. På feltene ved 6ygarder nord for Bergen har der
ikke foregått noget fiske det sisto
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Neldinger söndag 25 februar 1945,

PressedirektCir Beggerud angriper öksnevad.

0,R, 18,30. (Aktuelt) " Erede lytte:e.För jeg går over til det
egentlige tema vil jeg gjerne få kenme med en replikk til et individ

DndOn som med visse mellenron setter seg.på sin piedestal og æreskjelder
Whz her hjemme som gjær vårt beste for a bringe landet frelst gjennom de
vanskeligheter sem denne krigen förer ned seg.Vedkonmende herre som har
mistet kontakten med forholdene her i landet og ubekymret om de faktiske
forhold og uten noen som helst moralsk6 henninger gjör alt hva han kan
for å skade gode nordmenn.H an ynder opptre som humanitetens talsnann,
men sjenerer seg ikke for å æreskjelde selv de dU.e. Det er ellers en
god skikk blandt norxdmenn å la de d.,t5de were ifred,de kan ikke forsvare seg
lenger.Selv under denne.krig hvor hat og.ufordragelighet synes å utslette
alle'edle fnelser senker nan dog osine vapen foran en fallen motstanders
grav,men'rösten fra London synes a være blottet for almenmenneskelige æres-
begrepet.Jeg fintler det i allmindelighet ikke umaken verd å foreta noen
polemikk med denne selebre herre fra Lofidon,som i aprildagene 1940 sprang
beina av seg'for å få låne penger for 4 kunne konme seg hurtigst nulig-
ut av landet,men jeg skal for en gangs skyld ta ordet for å vise hvilket
pöbel denne humanitetens talsmann i virkeligheten er. Den 18 februar meldte
rösten fra London fölgefide "Den 19 januar hadde Nationen en ledetartik-
kerrettet mot de feige:-Den som skriver disse lifijer er ikke feig,skrev
han,--og hvis dete vil likvidere neg så vær så god,sier forfatteren. Så lei

han av livet. Hen for-sikkerhets skyld var artiklen ikke undertegnet,
sik.i;er til Olav Eide jnr,som for noen dager siden bröt helt samrlen og

ga seg selv nådeskuddet".- Jeg kan ikke nekte å peke på den bagatell at den
nddige herre i bOnbekjelleren,som har vært pressemann i mangfoldige ar lar
som han er forbauset fordi en lederartikkel ikke e2 undertegnet.Men når
h an påStår at redaktör Eide ga seg selv nådeskuddet taler han mot bedre
vitende.Han har nemlig fått opplysning fra svensk presse h or det under
overskriften: ""Quisling-redaktör vådeskutt," -Her gjengis en artikke1 fta
Morgontidningen,Stockholn hvorav det frangår at sjefredaktör OlaV EEide,
Nationen,Oslo ble frt til Bærum sykehus med et skuddsår i maven,Han dödA.
innep man kunn e tilföre ham blooverfring. Dette er de faktiske forhold,
men hvor sirapel og gemen meldingen er frangår av et brev adressert til meg
dagen för ulykken hendte. Beggerud refererer brevet hvorav det frangår at
redaktör Eide söker permisjon eller på annen måte å bli löst fra sitt hverv
som redaktør da hån vil nelde seg t1 tysk krigstjeneste for trdje gang.
"Dette var brevet,"fortsetter Beggerud.R5sten fra London betegner denne
mann som er villig for tredje gaqg å trekke i tysk feltgrå uniforn;fehg _,."

Beggeruds egefitlige tena for kvelden var an-*
meldelse av en bok om "forholdene i Amerdka."

ble be ravet ?_Je?dag.

0,R, 8,50, "Idag ble avd.Ude minister Eredric Prytz, •
begravet under stor deltake1se; Foruten slekt og venner var det mange norake
og tyske nyndigheter tilstede.Det ble nedlagt efi rekke kranser hvorav en
av föreren personlig, Biskop Haga,Har.iar forrettet.

Båren ble senket under tonene av Griegsi
9"Ved Rondane".

Tegnforklaringer: 0;R:- Oslo Radio.'S.R.- Svensk Radio. D.R."Dafisk Radio.
F.R.- Finsk Radio, "Os1owTysk-kontrollert N.T,B.

N.B. Det vesentligste av stoffet er fra nazistiske kilder.
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ON1101

2Arettboversikt.
,R. $ * HamariDet nasjonale'SköYt?stevne på Hamar ble

ble åpnet lördag mlidag,Det var gode forhold ,men pa grunn av permisjons-
vanaker var det dårlig deltakelste 2 mann stillet• cyrp til 1500 m,13pet
namlig Finn Hoff Og Hans Enge,A6-_.De t löp i midlortld'godt og fikk
notert finc tider,Hoff gikk på 2,22 t)gEgnstangen 2,23 16. De to Imp-



ere fulgtes ad i hele 144pet, Hoff satte opp en rudettd pa 2,22-

Ndrdre Lands Idrettsforenings skistevne på
Dokka var meget vellykketpmen det notertes ikke nben rekorstider trass
gode föreforhold,Den stötste del av löypa var temmellg bratt og hadde
mange vahskelige punkter,og trass i at det var bare erfarne Iffipere i
klasse Alvar det likevel mange eom Måtte overrende. Det var heldigvis ingen
alvorlige uheld i selve tennet,men en av deltakerne falt temmelig stygt

‘4:
lia.der treningen tidligere på formiddagen og brakk beinet. Det deilige vår-

et hadde lokket mange oppover i hyden o ddet var damlet flere hundrw
menneaker oppover langs liklypa.De fikk da ogsa se et virkelig flott kj6r-,
ing,Foruten vare egne skikanoner deItok denne gang også noen'få  rmen ut-
valgte tyske slå1amkj6rere i konkurransen,sam ble meget skarp,

"I fZirste omgang merket man seg 1 A-klassen
smtlig tyskeren Karl Sigandlsam hadde en sjelden ledtg stil og virket sik-
ker og paåltelig kjöring. Einar 3kjelberg viste også .mlegant stil log
Hjarne xarlsen som lekte seg til stevnets beste tid.En stor overraskelse
var imidlertid B-4classingen Jbrgen Johannssen fra Sport aam denne gangen
startet sammen med de store gutta. Han tok alle ohanser og kam etter en
meget dristig kjöring i meget god plassering, Unggutten Hans Kagnus Andres-
sen som de stste renn har vist sine eldre konkurranter vintervegen dokum-
enterte også denne gang sin klasse,Han var'imidlertid litt uheldig ved
overgangen til den bratteste del av löypaiidet han feilte og måtte tilbake
Her miste! L.t sikkert 7 sekunder,

I B-«lassen og gutte-klassen var det meget
stor de.kelse og kjt5ringen som ble vist var gj‘Jnnamgående god,Det er
ingen at vi :1aha3- an stor $5g pålitelig slålam-,garde som helt kan

a arven opp etter sine forcjengere,selv om det for enkeltes vedkomaende
ennå skorter litt teknikken og konkurranse-rutine har allesammen et mot
og en dristighet sc fullstend.4 slår lhjel de tnnvendinger en muligens
kunne komme med.Slik var det ogsa i dameklassen,jenteklassenkanskje smrlig

jentoklassen. De 12 års gamle jentunger satte ut for de brateste knaus-
ene med c‘n ug.orferdethet som nan kånne misunne dem; Og de fikk da også
sin hjerueligste hyldest av den store publikumskate, Besielt var det stor
jubel da fem .års  tsammel pjokk på tc JUstubberlstö og rolig og med god

kne:.-ne sto ned hele ltiypa uten å rDigte en eneste port cp uten et
eneste fall. At 3Xperen som nettop var sartet evnfra matte a ut av
pa for ikke å forstyrre den lille som hadde tatt seg en tur pa egen hånd

var selvsagt kjedelig,menjeg tror allikevel at ingen av tilskuerne ville
unnmmrt det koselige synet av det yngste skuddet på vår skilöpergenera-
sjen,

uaMmefilag 4-  begge omganger*bl:
rklasse A- Nr. 11Bjarne Karlsen,8r.,2 Lek. 2,a-örgen rhannessen,95,2 sek,
3,Einar 1Pjellberg,956, I klasse B. johan Bruunr-69,2, 2, Tat Hils-



staVn 74,1, 30;Knut Eaåingssr:,79,1 sek. I klasse C, 1 1Knut Dokken ,70,5
sek, 2. Ovo 41.11m 3.Pedet Damer klasse A."og b sam-

£ '9nlagt.Nt. 1.5ynn6ve Wrsmoen 80,5 4c3k,2,Earoline Sköyen 86,5 åek*og
Kari Terrud 90 16 sk ter klasse C.Nr.l.Astrid EIkeråsen ,86,6

Nr,2, Karin Idarolfsen 86,9

I 1700 m0cnne på Doakka seiret Håkon Sol-
heim som var 2 minutter'foran neste mann.På de neste plassene skilte det
imldlertld bare sekunder. ï u1tateiÏ bI :

- Nt. HAkon Solheimi Wrrberget pl.o5,c4 Elelv Kolterud,Nardre Land,
1;o7;2‘,+ Thomas Meddlng,Vestte „Aker ,I;o7,35.,k,Mathias -EveAseft,Trygg
1,07,50. I B-klasSen vant Hame Nardengen, Gudal på-tiden 1,o7i50,2,Bjarne
1eteraen,Biril,o9,17 og 3-  0.Talland med tiden 1,o11,01.

Ttl Underretni • Hellsenderen har ikke kommet igjennom'
e e s ndag veId smen det er ikke meldt noe usedvanlig over Oslo Radio.
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”Kor e under okku as onen,"
_

S.R, 19,50,"Dokument og ögonvitnen," 0
Sveriges Radto fortsatte iger kveld mod .

serien "Dokument og t,gonvitnen" og emnet var denne gaus "Norge undez .
okkepasjonen". Harunder ble'der gjengitt taler av feere_norske,bl.a. H0M.
kronprins OlwelKong Håkon 7,statsministerNygårdsvold tm.fl.samtlige otp-
tatt på lydbånd den gang taleno ble gitt i kringkastingen over.B,B.C.
Hallonannen gjeng& ordlydon av de 7 punktersom ble "vedtatt" av stor-
tinget våren 1940,:3ådan forordnes,::"2,Det norske kongehus har ingen
Telitisk betydning og har mistet sin rott å vende tilbake til Norge. ,
‘pagehuset far ikke komme tilbake idet stortingets representanter med 2/3
dels majoritet har erkbert kongehuset avsatt. (Den siste påstand var ikke
sannferdig.) For det annet: Det saåme gjelder for statsminieter Nygårds-
voldtsom også forbydes å komme tilbake til Uorge. For det tredje: Enhver
virksamhet'i forbindelse med kongehuset eller med regjeringen Nygårdsbold
er forbudt.For det f4erde:Administrasjonsrådet löseS fra sin opftgave.
For det fente;Der utnevnes 13 komnisariske statsråd‘r, Sjette: Samtlige
politiske partier unntatt Nasjonal Samling opplöses, og tilslutt syv: '
Nye sammenslutninger son'ien eller annen form har politisk virksomhet
pa sitt progeam forhydes,

' Do konnibariske statsrådene somdet tales
om'i punkt 7 ble utvalgt av N.S.ledelsetnarkelig nok uten at t-uisling ble
nevat blandtdem.Han ble imidlertid stående som leder for de nordmenn sam
villig erkjenteokkupasjonsmakten mot sitt eget folk, Först i februar
måned 1942 ble ,Zuisling såkelt ninisterpresident og fikk derved on nar
offisiell stilling. Gjennam ut:levnelsen av de såkalte "statsråder"ble ikke
statsseyret ovaelaet til norske hender, 1 rea:liteten kan man tolke dette
arrengeeentb...."k at tjskernemeetok hele maktenthele den norske foevaltning.
-10 quislengske såkalte "statsråder"ble ansvarlig overfor den tyske riks-
maisar og ..kke overfor norske myndigheter. Det ble kort sagt (",311tyske

o kupas;Jonemokeees h.4e1dlagereg ensilten mad den maktoveetagelse eoll elo
erleame den 25 septriV;er viste seg gaftskesnart,Målet var a gjennomiCee en
4nyordning"sem  i'iot  hette på den tiden tongjöre det norske samfund tli så-

.kelte nasjonelsosialistske prinsipper med undertrykkelse av det norske de-
mokrati'log ce2_zstendighete Det har vmet sagt at N,S.markelig nok ei kon-
mat i samsvar ned det neeske folk tfor en nasjonal samlinglmen mot "nyord-
ningen“ og /or retten og friheten. quisling og hans nedhjélpere av f6r-
skjell±ge grader bellet til det norske folk om tilslutning;de b3nnfalt og
de truet tnZn forgjeves. N.B. nk;ttes av et kollosalt mistre)en feensels
forakt og det kan emre av interesse å n.vne at Quisling tnår han forsbkte
å verve tilhengere applyste at det nå lenger ikke var noen skam 8 tilhtsre '
Nasjonal Samling.- Her gjengis aoen setninger av quislings tale fra lydbånd.
og hirdens rei:eis'cwing.--Hmaettee'hellonannen fortsatte ;
" Det norske 2o3Jks tradisjon og demokratiske kultur har gjort det uinot-
tagelig for den nasjonalsosialistiskepropagandaen og dertil koMmer hva
nan kan kalle forholdenesegen motpropeganda.Dermed mener jeg deA hensyns-
lbse måte på hviliken nyordningen söktes gjennonfört„ Son ledd i nyordnings-
forsdKet ble der i septenber 1942 vedtatt en rekke forordninger sam alle
4,rder mot Aorges demokratiske historie.Dette medförte i Virste rekke
fiffutrensning  av  demokratc.eli offentlige stillinger og ledeede stillinger
i andre ökonomiake og viktige instituejonerpog foretagender. Nyordningen
krevet også oppltSsningen av et stort antall institusjoner hvis elendomner
staten beslaglalsåledes opplZ3stes utenau de politiske partiene selv den
religi6se og avholdsorganisasjoner.akademiske sammenslutningerlselie sel-
skaper Trykket ble rettet mot'et stort antall yrkesgrul5per;som unieersitet
lmrere tprester tadvokater timger,skeeepillerejfeefatteie m.fl, Særlig betyd-
etna  fikL: de aksjoner som  b:ee rettet mot arbeiderne tmot Imreene $143.k) preste

eka ,t . De 2orie,elgolser  k..,L;  gruseenetee som serlig de sistnevate grup -
pene har vært utsatt for er Bodt kjent her i landet,(Sverigo.) En annen-
sak vi har vært godt underreetet on er tvangsatskrivningen til Norsk .år-
beidstjeneste til tyske forsvnrsanlegg os,v, Okkueasjonsmakten befalte i
tethe sanilenneng at alle nordmenn skulle regietreres,Fra London kam en
':d:.0on at d.€ ikké  skulle etterkonme dette påbudet, Det var en vanckelig

ordre  å t)tterkonamev.s.  at tusentals nordeeen skulle'forlate hus  og  hjem
og det gjorde de også, Vi har en av disse neednènn her ten av de ledende:

" Vi gikk re;.le :D.,  at tyskerne skulle beBynne
å arrestere neste_dag og au datten var dee a e-)mle sammen guttene å ta '

Fortsettee,
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"Nor e under okku as on",Fortsatt,

dem avgårde V1 kjörte til skogs og noen bodde i setrer mens andre bygget
seg barhytter. Det ble trangtam plassen for etter noen dages forlöp kom
det et par hundre mann og det var ikke nange hyttene å dele på og det var
laftgt mellom hver hytte,. "Så fikk De 1 oppdrag å organisere forlegning ?
Zalvi bestaute oss til å samle alle guttene i en leir langt inne i skauen.
Vi fant'en plass langt inne på heie sam ligver helt utenon folkeskikken
Ar,imtrentlhvor det ikke er noen skogsveg eller trafikk i det heletatt,Der
Ihigde vi opp leiren på begQe sider av et vann .Det var like fbr pinse og
da det satte inn med regn natte vi abbeide natt og dag for å få hyttene'
opp, og 1 115pet'av noen dager var hyttene koMmet opp og vi flyttet inn.
"Ja,det var detpmen maten ? " Naten den kom ,men htordan det far være en
hennelighet forel6b1gImen vi hadde alltid nok matIdet er. hovedsaken.
Hvordan organiserte dere vaktholdet ? Vi kunne jo til enhver tid vente'

tyskerne på besøk så det förste vi måtte sette i'sving var et strengt vakt,
hold,Hyttene h:dde vi kanouflert med bar og lign.så de var helt usynlig
fra luften og så tok vi ut ca, 30 mann son til enhver tid var ansvarlig
for vaktholdet, All trafikk av sivilfolk ble dirigert utenfor leiren.
Hva gjorde dere i leiren når dere ikke bygget,holdt vakt eller arbeidet

ned andre ting ? Fritia ble brukt p å forskjellig vis. Det vesentlige
var 1drett.VI hadde svære konkurrauser 1 terrenglöp og skogslöp og lign.
Forrten bading,Vi badet hele dage.1,Det var noe med det fZirste vi begynte
med om norgenen og kanskje det siste on kvelden. Her hadde dere jo
friheten og kunne synge og ånakke som dere ville,slik at dere fölte dere
soril frie mnneskers ja da, vi hadde bl.a. et ni-nanns orkester.
Hvor'lenge ble dere i den forlegningen ? - VI var der fra 7 mai til 8

August7 men da kau de au.De kom tidlig on morgenen med mange biler og 1
pet av en halv tines tid var bygda full av tysjere. Jeg skjønte med en

gang at det var oss de var etter og vi fikk omgaende varsling 1 leiren
sa guttene fikk stikke unna.- Hvor gikk dere siden ?- i ville heia og
nå blei det Wild West der inne.-Ble leiren son dere forlot ødelagt ?
-Nei,det ble ikke detInen tyskerne tok ned seg alt de kunne dra avgårde
med,men vi hadde selvfölgelig tatt med'oss det vi kunne bære,så vi hadde
effekter til å klare oss i en ny leir. Da var vl ca.150

De tyske makthavere i Norge arbeidet Med hemmelig pollt1,angiversysten,kon,-
sentrastonsleirer,fengsler og lign. Antall henrettelser i Norge er ifölgE
tyskernes oppgaver 30(ii personer,I borge er det 17000 fanger og 1 Tyskland
9000.0Fte er eet foretatt henrettelser uten at tyskerne har kunnet patise
at vedkonmende har hatt noen befatning med såkalt"statsfientlige handliner
Hallomannen siterte deretter redaktör Bengt Jernecks beretning fra en'
politisk rettssak 1 Norge den 26 august 1942 da 8 nordmenn sto anklaget.
Referatet har vært offentliggjort gjennam B.B.C.
Deretter ga halbonannen en skildring av fotholdene i de tyske fangeleirene
og de fengsledes lidelser måned etter måned,år etter år. Kanskje kan en ny-
het nå dem av og til og kanskje en god nyhet.
En nordmann son har vært i tysk fangeskap forteller on hvordan de hörte

!mD-dagen,innvasjonen i Frankrike mens de satt i Mbllergata 19 og ventetå bli sendt til Grini. Alle fangene i Mbllergata htirte nyheten fra
en av quislingenes radiobiler som puten å ane hvilken glede det vakte,
bragte nyheten ut over Oslo og til disse fangene.
Hallonannen fortsetter: -Det er ikke bare 1 Frankrike der er gjort inva-
sjon,Også i Nord-Norge hvor russerne kom og befridde endel av landet, Her
fulgte en lydbåndopptagelse av Olav Rytters foredrag on forholdene 1 Notcl
Norge slik han så det da han nylig var der,Foredraget ble gitt øver B.B.C.
Hallamannen uttalte håpet on at det ikke måtte bli lenge för hele Norge og
Danmark Yar befridd,hvoretter det meget vellykte arrangement ble avslutt-
tet med "Ja vi elsker--" sunget av et nannskortetter at et kort utdrag av
H.111.ko g Håkons tale 1 1941 var gjengitt fra lydbånd.

Til underretnin. N.T.B.begynte sendingen k1.2,00 norgen mandag 28 ds,
og rag e a aI son skulle vært sendt søndag kveld,uten å gi noen opp-
lysning on årsaken til forsinkelsen.
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ekstruras on av ost å un donskortene.

Oslo, (Samtlige nedenstående neldinger kom etter k1,2,00 mandag morgen1
"Son det vil sees av annonsene i dagens av-

iser skal det i tiden fra og med 10 mars til og ned 31 nai 1 år deles ut
ny ekstrarasjon av ost til forbrukere med ungdonskort. Publikum må merke
seg at.kortene må være levert inn til detaljisten innen 10 mars.

19 mennesker omkon ved "ustri.ifs senkning.

04? o, u Bergent Ved henve:delse til Det Stavangerske Dampetkips-
Itrielskap får Bergens Tidende opplyst at tallet på omkomnd ved "„Mstrifts

senkning etter det en nå kjennerler 19 personer. De omkonne fordeler seg
med 9 av mannskapet og 10 av passasjerene. On det selnere skulle konne
thl nye navn vet en ikke ned sikkorhet.,Men selskapet holder det for usann-,
synlig.

Mbrd ved Lillehar&aer..
'INen crel hele kjentt

j;gex Bödvar Sekkerhus ble fredag kveld ved 22,-tiden myrdet 1 hei...e.dsln.
pa Trotten. Hele utförelsen av mordet tyder på at det er gjort av beta1te
forbrytere. Dette er det förste politiske nordet i Gudbrandsdalen.
Det viser seg at de to norderne har oppholdt seg i nærheten av deu nyrdep
des heim dagen fbr drapet, De ble da sett av fdlk på stedet. Fredag kveld
i 2Q -tiden kom de fram t11 stdet der sprekkenhus bodde. Forpakteren og
hans kone ble fört til låven og bunnet pa hender og ofötter og stengt inne,
$ å gikk morderne inn i husetltvang f.r-uon • til a lehhe seg på sengen
med ansiktet på puten og bandt henne på hender og fötter. Deretter ble
Sprekkenhus skutt i samme viserelse. Han fikk et skudd i hodet og ett i ryg-
Q;en'idet han prövde å springe nbt dZiren for å unnkomne. Skuddene var av-
yrt ned en amerikansk pistol. Det er ikke tv11 QM at alle gudbrandsdöler

v11 reagere på d.,3tkraftigste nbt denne umenneskelige forbrytelse og så
lungt det er råd hjelpe politiet med å finne forbryterne,

Svartebörshandler knepet, 


Oslo, Nbtoddent En ung nann fra Notod en som 1 lang
tid har vært under opDsikt av prispolitiet for å ha drevet svartebörs-

stor stil ble igår arrestert på Hjukseb5, Han var da på veg thl Oslo med
2 kufferter fulle av flesk. KutIertene sendte han som reisegods. Han nektet
overfor politiet at de var hanslmen polltiet kunne vanskelig godta en slik
forklaring, Både mannen og flesket ble transportert til Nbtod den der man-
nen ble satt i arfest,

Reffl4strerin skort-t eriet i Fana._

Oslo, Bergent Under innbruddet i Fana forsyningsnevnd
forrige uke tok' tyvene med seg tekstilregistret og hovedregistret som
onfatGer allo peraon i Fana,Rese rveregistret er også fjernet fra

ki.tkeYold skole. I fnge Bergens Tidende etterlyser politiet forretnings-
'Tbrer i nenaa 411± Wiehne,kontorassistent Ivar Whnae oe Svein H avsås.

Et par sekker med kort er funnet igjen. TYveriene er trclig gjort gor å
dekke over nisbruk ved utdelingen av kort

Sve:(:teb6rssak i Trondheim,
nnr"..---_ rondheint Prisretten behandler for tiden -

en onfattende svartebörssak.-16 personer er Imp11sert,nen en del av den er
allerade d6mt, Hovedman=  ten lastebilsjåför og 2 andre står tiltalt

' ,153nhe gang eljåfören er tiltalt for å'ha ulovIlg onsatt store varepartier
DL3t er nedlagt påstand am inndragning av kr. 25000 og fengselsstraff.

Det nas'onale  skö  testevne # .
fortsatte på Hamat sndag kveld da lpene ikke

.:tunno avv1kles på grunn av isforholdene. Resultatche aV dagens löp ble:
. 500 neter,senior; 1,FinA Hedt,43,8, Egenesangen,45,6. 3unleril. i 5oo

rlRolf (T0hansen,Hamar,50 15.2.Hans ansen 4-50707. 3000 m;seni6r; 1,Finft
1Iodt$5,10 1.8,( este tid her i landet Iår,) 2 Engneåtangen,5,11,3.,500

1.Knut Knutsen,2,43,8, 2.Ro1f 'ohansen: 2,43,9, 3, Hans flansen
w.46.8. Isforho14ene var nindre god,
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Dadsfall.
Os 0.7,00, • Oslo: Fhv. sorenskriver Sigurd Holaker,er

avgått ved döden,78 år ganizel.

Nitrid'i su pen istedetfor salt. 

Oslo, 7.00." 1 Hanar: En 26 år ganLiel mann fra Hanar  1Leif

Rognstad,er död etter å ha hatt nitrid i suppen istedetfor salt. Nitrid
neget giftig når det taes i'stZ5rre doser. 2 Andre arbeidere hadde også

att endel av stoffet i suppen,nen det er ligen fare for ålvet.

Nærmer6  delal'er on Pr tz bisettelse.
Oslo, 7,00, (1 e s de 1. ,Bli'ettelsen foregikk under enestående

deltakelse, Båren var dekket av_et veld av blometer, flinisterialråd
Stang og ekspedisjonssjef Ivar Elstad var marskalker. Foruten avdödes slel
og venner sacs en rekke höytstående norske og tyske representanter ned
ninisterpresiddnt Quisling i sisssen. Biskop Haga,Hamar forrettet og skil-
dret i varme ord avdödes liv og innsats, Biskoppen sluttet med å bære
fram en siste hilsen fra hustru og barn og barfiebarn. Det ble lagt ned
en rekke kranser. Dr. Kock la fbrst ned en stor tvakker krans fra der
Fuhrerlhvoretter ninsisterpesident uislingla ned sin krans,Deretter •
fulgte kranser bl.a. fra der reiChskon.iisær ,reichsminister der finansen,fr'
mlnistrene ved minister Skanekelfra Nasjonal Samling og N.S.D.A.F.
finansdepartementet,Norges Banks direksjon og Norges Bankforcning n.fl.
Elsten ble senket til tonene av Uriegs "Ved Rondaneø. I et kondolansete-

gram har der Fuhrer gutt uttrykk for sin nedfölelse overfor ministerens
Prytz etterlatte,
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A1TGIVER SKUTT.

S.R. 22.15. Ifölge pressen.eldinger fra Norge ble en
kjent jæger, Bövar Sprekkenhus på Tretten i Gudbrandsdalen skutt av to
menn som k(bm til ham siste fredag kveld..Eort etter at mennere var
kommet dit, hdrte man to skudd, På nersk hold i Stockholm opplyser man
at Sprekkenhus var medlem av Nasjonal Samling og kjent som en farlig
person..Han var ca. 60 år.

OSLO H.R FLYALLIIM IGJEN.

	

S.R. 22.15. Flyaktivitenen over Syd Norge ikke minst
over Oslofjorden har vært usedvanlig livlig siste Uke. Igår kveld hadde,
lo flyalarm for fente gang på• rad. Alarmen varte ca en time.

M8SEARRESTWOUER Pl. VESTLANDET.

	

S.R. 22.016. Ilassearrestasjoner har i den senere tid
vwwt foretatt i hele Sogn på Vestlant i Norge. Det begynte med en
Gestapo razzia i Höyanger som nå faktisk er avsperret. Rutcbåtene får
bare kaste varer iland. Enhver kontakt med stedets befolkning er forbudt,
Uben oversikt over anta_let av arresterte har man ennu ikke. 10de februar
ble ca 50 mann f3rt til Bergen. Da skipet Fanaråken kom til Hdyanger
rute fra Bergen 4de februar var det sa a si bele±tingstilstand der. Ikke
engang mannskapet fikk gå iland. Styrmann Vangsnes ble arrestert og en
bror av ham som var formann ved fabrikkanleggene ved Hdyanger var blitt
arrestert td)dligere.

Også i Bergen har det vært massearrestasjon(
Natten til den 12te februar ble det tatt 75 mann.

011MÖBLERING I '„UISLINGRE'Gji,RINGEN.

$15...,,,,,,..„ ................_____

	

. . 22.15. Det ble nylig holdt et såkalt "fdrermöte"
for quislinger på Slottet i Oslop hvor Terboven i motsetning til ifjor
opptråtte og holdt en tale. I forbinnelse med mdtet venter man at dan
lenge antydede "ommdblering" av quislingregjeringen vil finne sted ved
dette månedskifte. :'an venter at banksjef Bergan i Forretningsbanken i
Trondheiri clk,a.3 etterfnr7. den r%-lirr r'7'5Mclo 7rt7 om "f4ntster",
13anksjel Bergun ole sjef for Eorretningsbanken etter banksjef Birk som
ble henrettet under untakelsestilstanden i Tröndelag i 1942.

Videre ventcr ilan at "landbruksminister"
Fretheim skal bli sjaltet ut etter de mange angrep han i det siste har
vært utsatt for fra politihold. Propagandaminister ventes likeledes sjaltE,
ut og sorl hans etterfölgerrsvnes dels redaktör Floor i Aftenposten, dels
propagandaleder Willy Elevenberg,
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GRENSEEPISODEN PÅ NARVIKBANBN.,

S.R: 22.15. Morgentidningen kommenterer idag den
svenske bes1utnngen om å sperre i.:ugzeafikken over riksgrensen til Narvik.
etter episoden Idedde 15 tyskere og den ene norske stetspolitimann som
med revolver i hånd tvang seg op-) på et svensk tog og gennemsökte dette
for å få tak i en norsk flyktning. avisen skriver at det svenske tog-
personalet var uvitende om at norrimannen.hadde gjent seg på to(set, Fra
svensk side kan man, heter det, ikke slå til re med •slikeunder
sbkelsesmetoder, Herrene p. den nerske siden synes iecke a være klar
over at deres herrevelde ikke gb.eider på (let svenske tog&c til og fra
Narvi.k. Det er overordentlig viktig at de får undervisning om den ting.

Den svenske Jårnvegstyrelsen har idag

krchandlet saken og meddelt at de mgntlige og på stedet framförte pro-ster mot overgrepet vil bli gjenntatt skriftlig for de tyske myndig-
hetenb, Inntil et tiltredsstillende svar er inngatt fra tyskerne vil
trafikken ikke bli satt igafig igjen, ;Tårnvegstyre1sen krever, skriver
således Aftontidningen idag, at den norske statspo11timannen, som ved
flere tilfeller tidligere i liknende forbinnelser har gitt grunn til
forargelse ikke lenger fåw lov til a utföre sin virksomhetved Björne
fjell ved Narvikbanen, SaMme avis meddeler at også Jårnvegsmannaförbundet
akter å si fra på en måte som ikke er til å misfprståe, Personalet vil
ha garantier for at det kan tjenestegjöre i betryggende former,

TYSK

S.% 22.15, Handelstidningen i Gbteborg skriver i en
artikkel om stortingspresident Hambbos bok "Detta så jag hånda" i Norge"
som nu er kommet ut i tredje op,lag i Sverige:

"Hambro kan j beskjed om tyskernes kjærlig-
het og vennskap for Norge. E~ligheten er, for a bruke Hambros uttrykk:
osistiv,

Tyskerne selv har et annet uttrykk, som enda
bedre betegfier deres interesse for naboene: Und willst di. nicht mein
Bruder sein, ee schJ.e.g ich dir den Schåde1 ein".

Nordmennene klarte 1940 ikke å sette noen
prd,s på den s1ugs kjærlighet, De har ikke lært'seg å sette særlig större
prLs pa den senere hhller. Det er synd på tyskere og nazister som på denne
måten får erfare at man alltid må sone sine gode gjerninger, skriver
Randelstide.ingen i Gbteborg.

TYSFERNES ALMINIUNSPRODUKS3ON I NORGE.

	

22,15. Svenska Dagbladet skriver !dag at tyskernes
stbrste fjasko på den industriel1e fronten i Norge er deres forsbk på å
gjbre Norge tll deree hovedLeeverandbr for aluminium, De had6e håpet at
de ber kunne sikre sitt behev på denne rå.are som er så uundvmr12g for
krigsproduksjonen, særlig flyproduksjonen, og bare i dette byemed 1-eer de
presset ca er milliard kroner ut av det nerske folk. Men det er
ebetydelig hva de hap oppnådd med disse gigantiake belbpene, Ueter9t,
bv'enska Dagbludet De to suore tyske selskaper i Norge for aluminiwiis-

produksjonen, Nordag og Nerdisk Lettmetall har hatt veldige projekter
gaende. Men nå er de steppet etter en serie av f1yangrep, commenc'oraids
sabotasje og 1:Lknende,

SURIGE 


S.R. 22.15, Tyzrkilit`, Egypt og flere sydamerikenske og
andre republikker har som kjent erklært aksemaktene krig, • Wyskerne taler
om "krigserklæringer på lbpende bånd".

Den store liberale avisen Göteborgsposten
skriver at det nå kanAestbpes om at også-Sverigé skulle gå med för å få
delta i fredskonferansan. Detipbr gjöres klart, erklærer bladet, at det
svenske fulk ikke har noe bnske i den retr5xig. "Vår nbyttalitet hat en
helt annen karakter enn Tyrkias. For tyne har nbytraliteten nærmest

(fortsettes)
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KRIGSERELÆRINGER P LOPWDE BN (fortsatt)

vært en politisk metode ved viss hjelp man har villet holde seg utenfor
krigen sa lenge SOM mul1g, men likevel skaffe see et ord med i laget, når
spGrsmålet om Tyrkias interesser kunne komme på tale. For det svenske
folk er nöytralibeten et prinsipp, som man ganske vlsst ikke har kunnet
praktisere så hårdt som man bnsket, men som likevel under hele krisen haz
veart ledestjernen for våre politiske handlineer."

"Vårt folk er," fortsetter Obteborgposten,
klar over at de nasjoner som hau båret krigens uhyggelige tunge

yrder, kommer til å være de bestemmende på fredskonferansen. Hva
Sverige eventuelt kommer til å gjöre i tiden framover, bbr ha en humani-
teer karakter og ikke under noen omstendigheter bestemmes av spekulasjoner
deltakelsen i fredskonferansen, hvor vi ikke har nae å sjbre, eller

av planer om en skandinavisk blokk, noe som ikke stemmer overens med
svenske interesse, og som det heller ikke finnes forutsetninger for."

SIfflrsmålet om hvilke militnre konsekvenser
Tyrkias krigserklæring vil få for dette land, bahnadles i et ,Inkara
telegram til Svenska Dagbladet dag. I tyrkiske kretser tror man ikke
at landet kommer til å bli utsatt for tyske angrep. Tyskerne på Kreta
og de Zgeiske byene disponerer ikke til sterke nok flystyrker til å
kunns tillate seg den luksus å demonstrere mIlitrt met Tyrkia, heter
det og övrige tyske flybaser ligger alt for lanst borte. Derimot
regner man det for usennsynlie at Tyrkia på sin side bare kommer til å
delta I symbolske krieshandlinger, På Rhodos finnes der for eksempel
tyske styrkerog besettelsen av denne og andre byer utenfor den tyrkiske
kysten skulle kanskje bli det bidrag til den allierte sak, som den
tyrkiske utenrike.ministeren har talt om.

.TIL UNDERRETNING:

Fra og med mandag 5. mers konmer både de
danske og de nOrske sendingene fra Sverige til å bli ubvidet til fem
ganeer'om uken, mot hittil tre. De norske sendinsene kommer da hver
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 2215 til 2225 og de
danske sendingene flyttes fram til 1Y50 og kommer alle dager unntatt
torsdag og sbndag.

FISEERIOVERSIKT.

Oslo 01.00 (44). Fiskeridirektoratet meddeler: I uken son
endte 17de februar var fiskeforholdene og fisket godt pA strekningen
Stadt Troms, men mindre bra sbr for Stadt, Vintersildfisket var
spesiellt i slutten av uken hemmet av mindre gode fiskeforhold, Det var
imidlertid stadie rikt garnfiske på Sunnmbre. Sbr for Stadt hadde
snurperne litt sild ved begynnelsen av uken og drivgarnfartbyene hadde
elvis bra fangster. Fra den 16de jahuar ble all sild reknet som vår
sild. Det esentlige vårsildfisket fra distriktene mellom Karmöy og
Egersund er ikke kommet ordent14 igang ennu. Det har dog veert tatt noer
fa setzegarnfangster i Earmbyomradet. I Troms foregikk det påny endel
sildefiske, 1det det ble fisket ikke så 11te mussa i noen av fylkets •
nordlisste fjorder og dessuten noe småsild i fjordene i Sbr Trams.

Skreifisket kunne foregå under gunstige
driftsforhold og ga overalt bra fangstutbytte. Det stbrste fitsket fored,:e
for tiden i Lofoten og Vesterålen, Lofotfisket har tatt seg ganske bra
opp, Torskefisket i Ebre og Romsdal og i  Sör -  Tröndelag har også gitt
meget godt utbytte. Kttfisket forbvrig var tildels bra. Det foregar
franleis endel rusefiske os hjemmefiske langs Helgelandskysten og utenfer
Trbndelag. I IIire og Romsdal pagikk et usedvanligorikt seifiske der
spesielle seibåter fikk opptil 2500 stykker sei pa 2nbre i dassfangst.
Dessuten hadde-sildedrivere stor bifangst av snbrefisket sei. Således
opptil 1600 stykker, I Sogn & Fjordane tas det fortsatt ganske gode
pigehåfangster. Likeledes er det'bra med hå i Nordhordland. På Horda-
landSkysten tas det også noe se3e.
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TRL.GEDTE I SOGNEFJORDEN.

Oslo 12.00, (11). En tragddie hendte lördag kveld inno i.
aognejoeden like i nærheten av Ba1holu. Bergen Renholdsverks bukser -
båt, Breivik, var for innadgåendé da den plutselig sank. Dot tok elindre
enn 1 minutt og hele besetningen, 5 nann, aMkan.

Breivik har siden nyttår gått i fast
trafikk nellom Bergen og Sogn for å honte ved tll brenselsneenda
Bergen. Lk3rdag norgen ved 8 tiden gikk båten mcd adskillig bunkers på
dukket og nod 2 tonme lektere på slep. Værforholdene var ikke gunstige.

Morgenavisen har underskt saken og får
opplyst at Breivik er kommt på tvers av slepet og at dotte i samband
med ct vindkast har trukketden rundt og ned. Forliset har byensynlig
skjedd så hurtig at mannskapet ikke har fått tid til å suelme sog og
derfor i:eke har hatt noen chanse til å redde seg. Samtlige omkonne var
fra Bergen og på en nær gift. Flere etterlater seg også barn. De omkomne
or:

Förer Konrad Hansen, maskinist Nils David-
sen, dekksmann Oluf Hansen og fyrbter Leo Ekerholt, Navnet på fentemann
som var med båten foreligger ennu ikke.

Lekterne scm Breivik hadde på slep kom
meget heldig fra dets Folkene ombord, to i hver lekter, er reddot.

BWN I R1.UL2M.

Oslo (12). Halver Riisf landhandleri i RaW.and er idag
morgcs brent ned til grunnen, meldes til bladet Varden. Det'lyktes å
redde lagerbygningen med forretninsens beholdning ee melvarer. Derimot
strik 1500 kiee skern med. Fra selee forretningen lyktes det å berge'
endel varer, men det meste strök mefl. I 2den etasje bodde en sykes6ster
fra Osao. Hun var ikke hjomme og alle hennes eleeee1er strök med. Un vet
enne ilden or ovpetått,

LeNDBRUI7e(JeT.:LDIeG.efi,

Oslo 12.00. (la)e 3Na-ringsdepaetementet" har besteieeJ at det
skal holes av husdyrbestanden den lste april 1945 os innhentee
epga-eer over eeelrieser i bestanden i tiden lste mars lste aprU 1945.
TeielAngen skal finne sted innen 7de april og skal vise bestanden pr. lste
apil,

.411e husdyrholdereplikter å- gi de tellore
SQ;;i forsyningsteeida nevner opp, alle de opplysninger om husdyrbestanden
m.V, son tellerne forlanger.Den som gir uriktige opplysninger eller '
nekter en teller adgang til fjøset, stallen, m.v. .utsetter seg for stnaffe
ansvar.

Oslo 12.00, (15). Det er satt ned en nomnd av interesserte
organer o instesjenor for å utrede spbrsmålet om opprettolee av en skog
skolo for e.gderbygdeee oe Telemark.

0,1, 13.50, Det har en tid vært vanskelig å skaffe smör
os marsarin til å dekke fettrasjonene os en ael av nerkene or derfor gjort
gjeldende for flesk. Inidlertid ventes det ne å bli en bedring idet det
or konmet endel råstoffer til margarinfabrikkene, samtidig som man rekner
med at sildeiskot vil gi naterialer til å sette mere fart i margarin -
fabrikasjonen i noenlunde overskuelig framtid.

Nord Tröndelag yrkesskole har sendt en
benstilling til alle bönder og andre som har ved og tönmerdrifter igang
at de tar unna det meste av björkeveden og andre.vadslag som older rogn-
hegg, asp og lönn og får det skåret opp og bahandlet slik at det bli r
skikket til mbbel og redskapsmaterialer, amrdeles pent gran og furu -
..nuer br også sorteres ut. Det blir naturligvis endel ekstraarbeide, men
det er gode priser for slike materialer så det må likevel kunne lönee seg..
Pee er av den strste betydeing at det blir tt vare på slike materialer
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da snekkerverksteder, redskapsfabrikker og yrkes og husflidsskoler
har store vansker ned å skaffe det kvantun de trenger. For å få et godt
nateriale må det behandles-riktig. Björka son er det viktigste Jaateriale
her i distriktet, bdr være ninst 50 til 30 år på rot. Den bdr feles i
desember februar og den bdr skjæres för det blir for varmt i været.
I:aterialene stables i åpne luftige skur. På de fleste bondeGårder skulde

finne plass i låver og uthus. Granoe furu rekner man ned er godt luft-
rket etter 2 - 3 års luering. Når bddriftene får kjöpt godt lufttdrkede

naterialer vil de selv sörse for ettortbrkingen i verkstedet eller i
spesielle tbrkerun.

Det har i det siste vært endel rykter i
onit3p angående tobakksrasjonen, Det viser deg at det er rasjonen på
tilleggskortenc som er nedsatt. I tiden 17. februar til 17. .Jars får
altsa skogsarbeiderne bare 50 gran tobakk not för 100 gram. På de andre
tillegeskortene er rasjonen satt ned fra 100 til 60 gran. Det er ennu
ikke komnet beskjed on noen nedsettelse av de ordinære rasjonene.
kjöpnennene i inneværende måned får bare 00 prosent av sine anvisningsr
dekket skuldes transportforholdene og vil ikke influere på salget pa
annen nate enn at rasjonen blir delt i to. Foreldpig skulde dct ikke
være noen gruan til å tro at de •3rdina3re rasjoner vil bli nedsatt.

Norses Bondesanband har tatt opp  -15å.
arbeidsprogmanet sitt en sak av den stdrste rekkevidde. Det Gjelder
spörsmålet on å bysge arbeiderboliger på bygdene. Saken går kort ut -på

alle gårder --( noen ord uhdrbare ) skal alle arbeiderfa:Iilier
egne hus med hage.-De husene som blir bygde tila:dette formålet, ska1

etter planen ha tre stuer oe kjökken. Til hvert hus bör det höre ett mal
jord. Det er forutsetningen at disse arbeiderboligene skattenessis skal
tas som driftsbygninger os at de skal holdes utenom formueskatten. les
kostnadene bör koaine son inntektsfradras fordelt på kortete tid, f.eks.
fen ar. Det bör dessuten være höve til rentefrie lån til dekning av de
kontante utlege som eioren har ved bysningen av arbeiderboligene. Når
denne saken blir satt i verk vil jordbruket i lanGt bedre utstrekning
kunne sikres kvalifisert arbeidshjelp. En vil ogsa i hdy grad kunne denme
opp for folkeflykten fra landsbygden og derned sikre var modernæring
bedre arbeidsforholdl‘

Oslo kontrollnennd har i medhold av pris-
diroktoratet fastsatt fölgende maksinalpriser for grönnsaker av 1944 ars
avl i detaij.pripsene Gjelder frå 23de februar'til 6te mars. Gulerdtter pr.
kilo 80, kruskål 63, natlök 205, pastinakk 92, peppetrot 568, persillerot
131, purre 222, rosenkål 267, rddbeter 53, Rödkal 62, sellerirot 340,
for eharlottdk 510. Prisene cr inklusive onsetningsskatt. I avgiftsfritt
s rklprisonevære 10 5; lavere.

Os o 14.00 (20). Statens hinestutstilling for östlandshest
vil også iår bli •delt i feu distrikteutstillinger. Utstillingens bestyrcr
statskonsulent Björnstad, uttaler at transportvansker hindver en sanlet
utstilling iår oe når en ikke kan få det beste nå en ndye seg omed det
nestbeste, Det er av stor dkenonisk betydning for hesteavlen få årets
hingståreane bedbmt da mange av fireåringene er solgt på betingelse av
preniegradene. Overensstemmende ned statskonsulentens ferslag vil årets
förste hingstutstilling bli holdt på lonarken 18. april. Det er noe
tidligere enn ifjor. Deretter fdlgerutstillingen pa Gran 20, april,
utstillingen i Brammundalen 23. april, utstillingen på Stav 25. april
og endelig vil dd3t bli holdt en utstillinc i Trondhein.28. april.

LTTER DET "NEB" ERFRER er landbrukskandidat gårdbruker T. Dehli Laurant-
zon ensatt som s,:lefredAacttir i "Nationen".

Oslo 14.00. (19).
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Osle :,ksjokursel:. ftp. Oslo 2C, fel=r.
4 1/2 % Atat 1937 S J.04,
4 .X.,at.19b 103
.3 li2 % Stat 1941 I, S 1-J,5-3/8 104 7/8.
3 1/2 % Stat 1938 I, K 103 1/2
4 %.Hyl,;,otekban 1938 S 101 1/4, f 1:J6 1/4.
3 1i2 Hy..itekbank 1941 IC 106,
OreG.tbankei-, 3 140; Is. 137 1/2,
Kreditkassen,K 830,
Bj31vefossen 5 20 K 20 1/4.
Borregård 3 139, K 137 1/2, CmP138.
Elektrokjenlsk S 145, r 140.
Hafblund K 30.
Orkla S 290, IC 280.
SaugbrukSforeningen S 2000, IC 1950.
Union S 5.607 K 5.50, ams 5.50,
1:.esiden 155,'

Loresta.d 3O., K
bruusgård Kiösterud K 257 1/2.

S 2357 IC225,
Bergenske S 167 1/2, K 166, Oms 167 - 167 1/2..
Nordenfjeldske K 175.

S 280, K.270.
OceanS 285,
Kosmos II K 275.

252 lip. x 245
K

Valutakiarse uforandre.

Oslo for Osio Bd•z; fe.jua::
BLnka.ksjer 1.72.W2
Industriaksjer 198,43 (J.- 0.10).
Skipsaksjer 232.60 (4- 0.35). ,
-.!ivd.luksjer 208.50 •

He:sinkL, Sov;letsa„avelde.:; vi;Jer i
foi? den.fike tr..3vare- 0„;

maskinei )1.1t- nu :2.edmoatert og t-cansporert bor;
teiio som en .kun oppn'å. 15ed siden av dgtte legger sovje19..„3:.;ee 2:immfor
alp vekt på å skaffe seg transportmidler fra Finnland, i fdrste råkke
lastebiler og traktorer

LITT SPORT.

Oslo 12,30 (18), Ungdonlens skimesterskap for det Norden -
fjeldske Norge begy.lte lbrdeg middag med militEert langrenn i en 8 kilo-
meter 1aug 1öï, 35eterskapet ble megPt vellykket og det vert gode
restas,nor i .ve1sef. %/linister" Stangs pokal fylkes-
mråde tilfalt Trdndelag med 171 poeng. De beste resultwe,ene ble:
Laugrenr 16 - le år; 1) Harry Lerånd, Sdr - Tröndelag 1.06,54 som ble
dagens beste tid, Förerklasset 1) Rolf HoU. Sdr Trn31ag 1,01.36,
Slalom 6jenter 10 - 14 år: 1) Björg Ba..c?a1, Pord - Tydridglag 50.2, 14-16.
år: 1) Zdith Xlingenberg, Sdr Tröndelag 28.5. 16 - 18 a; : 1) nne. Berge
.'..idnes 29,2. -23rerk1aSse: 1) Reidun Frethaug, Nordland 39,4 Gutter 10-14
ar: 1) Siguid Lohnsen, Sör - Trdnde1ag 56.1. 14 - 16 år: 1) Harald Sand-
stao., Nord - Trdndelag 24.9, 16 - 18 ar: 1) Erik Lie, Sdr Trdndelag 41.2
Färerklasse: 1) Gunnar Dahl, Sör  Tröndelag 33.4.

Hopprenn, fbeerklase.e: 1) Gunuar 100.3,
16 18 år: I) Lagne Welde, Nord - Tröndelag, 104.3 Han var degens beste
hopper. 14 . 16 år: 1), Lgnar Vik, Nord - Tröndelac 97.å. 10 - 11  år:
1)  Severin Sör Trdn2e1g.g 100.2.
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Oslo 14.00. (21). En arbeider ved Sildeoljefabrikken i
Måldy, Gustav Monsen, er ddd som fölge av de skader han pådro seg da han
kon hort i en transportskrue. Monsen ble skadet i en fot og ble straks
sendt til sykehus. Der så det en tid ut til at han skulde slip3e fra det
uten varig men, nen uventede ting stötte til og foten måtte anputeres,

einere kon det nolding aL at han var dbd. Monsen var ugift og hjeate-
hörende i Sdrvågsby.

PENSJONASSE FOR MEJERIFOLK.

Oslo 19.00 (23) Norske Mhlkeprodusenters Landsforening har
besluttet å opprette en pensjonskaSse for meierifolk. Ved starten er inn-
nhldt 76 neidrier og fire nelkesentraler ned tilsammen 437 arbeidstakere.
Pensjonsalderen er 60 år for kvinner og 65 for menn,. Styrets formaan er
gårdbruker Thv. Sverdrup.

OPPLMRINGAVSAUEGJETERE.

Oslo 19,00 (4) Som et ledd i arbeidet for å öke saueholdet
og nytte ut våre veldige fjellbeitestrekninger, yter Landbruksdeparte-
mentet også i år bidrag til opplwring av sailegjetere. De som blir  ah-
tatt, vil få 300 kroner i Mnn for sommeren, 200 kroner i kostpenger,
samt enmindre sum til reiseutgitter til dem som bor langt borte. Lær-
lingene vil bli sendt ut med erfarne driftsgjeteme og er med i fjellet
tre-fire måneder . *Det er selvsagt en fordel at de som skal utdanne
meg for dette rrket, er fra fjellbygder og at de hr interesse for yrket,
slik at de ogsa senere vil fortsette som sailegjetere. De som er inter-
essert kan skrive til s4;atskonsulent Swland, Gvarv.

- FISKERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Vårsildfisket: Fra Egersund meldes det at
noen få båter på Lösgrunnen bare fikk svarte garn. På Kley)agrunnen hadde
noen båter mislige, mest svarte garn på nattsett. På feltet ved Rödwar
meldes om gode utsikter. Det opplyses at det er masse fugl og sild til.-
stede. Noen få båter forsöker dagsett på strekningen (?) - Birkevær. Pa
de dvrige felter langs kysten har der ikke foreGått noe fiske siste
ddgn. Dette kan rnid1ertid tilskrives de lite hövelige driftsforhold.

(Sildemeldingen klokken 19.15 kunne rbkke
oppfattes.).

HIRDFORDELINGSLITE.

20,00 (26). De överste hirdförere i tredje hirdfor -
deling har söndag oE mandag vært samlet til et arbeidsmöte i Oslo, På
mdtet, som ble holdt i Stortingsgt. 20, ble det gitt rapporter for arbeide

den siste tid og retningslinjene for arbeidet i tiden framover ble
trukket opp, Fordelingsfdrer Lislegård ledet mdtet Qg hirdstabsleder.
Orvar Sæther, fylkesförer Holm og fylkesförer Axel J455 overvar mdtefor-
handlingene, Sdndag klol±en 10 ble mötet åpnet med en tale av fordelings-
f3reren, SQM kom inn på hirdens oppgaver og mål og appellerte om å fort-
sette kampen mod enda större kraft og vilje. De forskjellige fylkings -
förere, garnisonssjefer og skolesjefen ga deretter ra)porter om arbeidet
i det siste halvår. Det gikk fram av samtlige rapporter at stemningen
innenfor hirdens rekker er utmerket og at det i den siste tid er drevet
et intenst og målbevist arbeide för "förer" folk og land. Om etter -
middagen trakk fordelingsföreren opp retningslinjene for arbeidet fram -
over hvoretter SS - Oberftihrer Kaaserer holdt en politisk tule til hird-
fdrerne. Han kom inn på situasjonen idag og slo fast at Tyskland må og
vil vinne seiren tilslutt, og da vilde også Norge få tilbake sin frihet
og selvstendighet.
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Llandagens mdte ble innledet med foredrag
av hirdstabslodels Orvar Sæther, som talte om det historisks grunnlaget
for nasjonalsosiallsmen, Deretter ble en rekke interne saker behandlet,
Om ettermiddagen redegjorde hirdens idrettsleder sveitförer Charles Hiff
for idrettsarbeidet i hirden p,&ksveitförer Holm talte om den politiske
situasjonen. Arbeidsmdtet ble avsluttut mandag kveld med en enkel
stelning d kameratslige f=er.

4M.3NINUTSTILLING I BERGEN.

040 20.30. ,(30), Kaninutstillingen, som Bergen og omegrk
arrangerte i Turnhallen ble avsluttet söndag kveld. Utstillingen ble
besökt av 4000 mennesker: Landsutstillingen ble hbyst lekalpreget idet
Utlandsinnslaget uteble, Bergen og emland hadde imidlertid mött med en
stqr og represertativ samling dyr. Ialt ble det delt ut 25 premier.
Andteas Sletten, Bergen, ble tildelt æresprisen for utstillingens beste
dyr4 en hvir landkanin, mens Gustav Tvedte, Bergen fikk'æresprisen for
utStillingens beste samling. Randi Aspesæther ftkk lste premie for sitt
utkast til et kaninbur.,

VOSS FOLKEHCGSK.0& 50 IR.

Oslo 20,30, (331 Det er iår 50 år siden Voss Folkehögskole
ble startet. L Lars Eskeland og Kaders Ullestad scm tok initiativet
til opprettelsanav skolen gjennam dannelsen ay UngdomsIaget De UngeS
"orbund. Voss Folkehögskole har i löpet av disse 50 år arbeidet trutt og
åde på Voss og på Vestlandet har skolen hatt stor betydning, Foikehög-
solen ble ikke '‘)are et ånds - og kultursentrum for de omkringliggende
bygder. UngdoM kanter• av landet har besökt Skolen og fått nyte,
godt av LarsLy:kulandsstorverk,

ETTER EKSPLOS,TONSULYKKEN, I BERGEN,

021c 2.t,CA:331 Formannen i Vestlandabe :,Indetorbund ul+-
tuJ.ertil J 2genwvisen at deb ialt var omlag 300 dye.isyaer otT,er
ekspa.osjonsglykkan i Bergen ifjor. Omlag 2/3 av de sadede fikk beholde
syaethelt, 50 • ) Nrsbkw. ble mdr ellor minte:7aksynte. Hos flere
måtte det ene byet tas ut, Etter den oversikt en na har bi 11 personer
blinde, seks kvinner og fem menn. Videre er 8 personer si skadd i dynens
at de er kommet inn under Vestlandske Blindeforbunds blindekommite for
skadelidte blinde.

Formannen opplyser at det pr. lste februar
1945 er simleu inn 55000 kroaer til blinde etter katesrofen i Bergen.
net er ut.etalG50,WO kron9r til de bliMe av dette beaö,?et.Bffid-agene

seinure gå inn i et gavepen&jonsfond, slik et de beretig,Jd) i fram-
iden vil tå utbetalt et fast manedlig beldp.

Oslo 21.0C (34) I anledning av fastsettingen QV de andelige
bidrag ti de skk)ctelidte ved qksplosjonsylykken i Bergen 2:.2jor,.meddeler,
.det,nedsaite utlg for pengebidragsfordelingen at man ha tatt imot 622
sdknader bid. 550 st;knader er behandlet og det slede bidrags--
.beldp på sse sxnader er kommet opp i 993,000 kronar, hvorav tidligere
er delt u omla, 50.000 kroner,

NATT TIL SjiNDAG. tok det til å brenne i en större bygning i Saudasjden.
!=1".-3=, -arbeidet fra.brannvesenets side lyktes t ikke å redde
bygningen. I hildet var det bl.a0 et laboratchrium og mange.kostbare in -
strumenter strök med, Skaden.löper opp 3. 80 - 100,000 kroner.

Oslo 21,00 (36),
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ETT.E2', EKSPLOWONSULYI=N„I BERGEN. 2.

Oslo 21,00 (32). Fredag ble det behandlet an meget interessa,
sak i byetten i Bergen. Det var reist tiltale mot en 40 år gammel mann
for tyveri, bedrageri, subsidiert underslag. Tiltalte var tidligere
straffet 7 ganger, Det interessante ved saken er at tiltalte under
eksplosjonsulykken i Bergen 20 april ifjor opptråtte som lege. Han for-
klarte i retten at han alltid har hatt stor interesse for lmgeviten -
skapeh, Utstyrt med et Röde 1,ors armbind, et stetoskop, en pinsett og
forskjellige forbinningssaker opptråttc han eksplosjonsdagen som læåe
og fikk höve til å vise sine kunstek. Honorar var det iltke snakk am,men
an lånte småbelöp av den han kom i kontakt med. Som årsak til lånene
anförte han at han hadde brdkt'opp sin kontantbeholdning til forbinnings-
saker. Lørdag falt dom i saken, og tiltalte ble ddmt til 7 måneders
fengsel. Domfeldte forlangte betenkingstid.

DODSFALL.

Oslo 21.30. (39), ' Fra Undredal i Sogn meldes at en kjent'
mannLi Sffign & Fjordane fylke, fhv. ordförer og lærer Olav Smtartveit,
Flåm, er död nmr 82 år gammel. Han var fddt i Ultrik i Hardanger og kom
i ur43 alder til Flåm som imrer og kirkesanger. Gjennom en menneskealder
spilte han en framtredende rolli i Aurland kommune. I marolge år var han
herredskasserer Aurlarld og seinere ordfdere en lang arrekke. Han
hadde dessuten flere viktige fylkeskommunale tillitsverv og var bl.a.
flere år formann i Sogn & Fjordane fylkesting.

KALPEN HOT FORBRYTERONDET. (orginaltittel).
•  •1

-0.51-0-21,..34.. (40). Det er i den siste uke innkommet et stadig
stigende antall meldinger til statspolitiet fra publikums side. Det viser
at folk endelig en gang har fått öynene opp for at det et yveknekter,
mordere voldsmenn og voldtektsfprbrytere som idac under politisk maske
opererer mat våre felles samfunnsinteresser.

En person'som ga politiet opjlysningene som
fdrte til anholdelse av flere sabotbrer, er blitt tilstått an befdnning
kroner 10.000. En annen SQUI satte politiet på spor etter en illegal blad-

' organisasjon ble ble belönnet med kr. 5000.

VÅPENKURS FOR HIRDMENN.I SVOIVER.

Oslo)01.00. (47). En sveit hirdmenn har i tre uker drevet et
våpenkurs under ledelse av kommandersersjant A1stad. Kurset har mært
drevet med den störste iherdighet og interesse og det ble avsluttet med
en kamerataften hvor det var ypperlig underholdning og fengende taler.

TRAGISK ULYKKE.
.......

Osla 01.00 (48). En tragisk ulykke er inntruffet ved Svolvl
der en matros skulde ro ut til det skipet han var hyret på. Værforhoådene
var meget vanskelige og båten'hans'drev stadiå av. Fra skipet kunde man
iakta matrosens anstrengelser, men det var ikke mulig å komMe ham til
hjelp. Etter mange strabasser lyktes det matrosen å karre søg i land på
en liten holme og her fant man ham den fdlgende morgen död av frost. Den
omkomne var 49 ar gammel og gift.

DÖDSFAIL.

01110 01.00 (4).
bruker og væreier Peder
spilte gjennom årene en
offentlige liv.

En kjent og aktet mann i Lofoten,
L. yttervik, Stamsund, er död 72 år.gamel, Han
betydelig rolle såvel i det praktiske som i det

vvvvv VVVVV vvvvv



TIL FORTROLIG CRIENTERING.
Ikke til offentllegjörelse

NYHETSOVERSIKT FRA SWDINAVIA .
VED•

Regjerineens Inf ormasjonskontor .

februar 1945. Nr. 1393.

tirsda 27, februar 1945, ,

To nfork1arixu: O.R.-0s10 Radio, S.R,-Svensk Radio, D.R.-Dansk Radio
F.R.-Finsk Radio, Oslo Tyskkontrollert N.

Det vesentlige av stoffet.skriver seg  fra nazistiske kilder.

DE EVAKUERTE SETTES I ARHEID.,

Dslo 18,00 (14) Evakueringen av vårt nordlige fy1ke er et
ti1bake1agt stadiun, or du evaluerte som har fått nye oppholdssteder i
landet, har vel pL sett og vis greid å finne see til rette. En av de
stbrste oppgaver myndiGhetenestår overfor når det gjelder våre landsr
menn som har måttet forlate sine heirler og sitt arbeid, er å skaffe den
sysselsetting.

FOT å höre hvordan det Går ned lösningen
av denne oppgaven har 7.:TB henvendt scG til direktbr Guldberg i 4rbeids-
direktoratet.

Direren uttaler at en har grunn. til å
være tilfreds ned det so.1 er e,:'ort for å Skaffe de evakuerte hbvelig
arbeid, At det går su bra skyldes ikke minst det faktum at de evakuer-
te selv er arbeidsvillige og pcsitivt innstilte menneaker som er vant
til slit og harde tak, Fbr jul hle det dannet'en yrkeskomite som skul-
le ta seg av arbeidsproblemet for de evakuerte, uttaler direktbr Guld-
berg videre.' I denne koUteen sitter det representanter for arbeids-
fomidlineen, induatrien, håndyorl, og landsorganisasjonen. Det er de
evakuertes nye bostedsko.Imuner so.1 no gejnnon sine arbeidskontorer ord-
ner ned syssolsettingen. A1le son evakuerer nordfra må gå innom ar-
beidskontoret i sin nye bostcdsko 4une oe der få stemplet sin kontroll-
bok, På den måten kontrollerer en at de ikke mottar stdnad lenger enn
nödvendi samtidig som en får registrert arbeidskraften. Konmunene
prdver sa på beste måte å fordele de evakuerte på de forskjellige fag-
amråder.

PER STEDJES MiNNEFOND VOKSER.

Osio 18,00 (15) Ettor det bladet Hadelarid får opplyst er_d'
godo utsikter til at innsamlingen til et minnfond. over forsöksleder-
Per Stedje Vil nå opp i om1ag 100.000 kroner,

den tid innsamlingen nå har pågått er
, innbetalt 66,000 kroner til fondet fra 550 bidragsytere og innsamlingw
pågår fremdeles. Under navnet "Stedjos Ninnefond" skal det anvendes
til fremme av fruktdyrkningen i Narge og fortsette det arbeid ferstiks-
leder Stedje grunnla.

_
De:6 er en stor glede i dag-å konstatere at

storparten av de arboidsfdte evakuerte har fått arbeid, Når det gjelde:
våre landsmann fra Finnmark er störsteparten av dem fiskere og jord-
brukere og det er da også  disse yrkosgrupper sbrpå som har tatt mot der
stbrste arbeidskraften. De evakuerte blir også hjulpet med arbeids-
klær og redskap, hvor dette or påkrevd og i. den utstrekning forholdene
gjdr det mulig,
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AnENPOSTENS LEDER TIRSW MORGEN.
•16.11 •

O.R. 19,10 I sin lederartikkel i dag skriver Aften
posten under tittelen "Har vi mere vitnesbyrd behov?":

' " Da fbrerenfor Dandarks hbyrel Christmas
MöUer rbmte til Eng1and, avhjalp han et 1onge fölt savn, Det britiske
krigspropagandaministerium hadde lidt under et sterkt handiaap overfor

L_Danmark, Man hadde ikke noen dansk emigrantkonge og emlgrantregjering.
 I•Det hadde derfor ikke lykkes å få I stand noe kaos I Danmark. Tvertom.
Eangen satt på sin trone og statsrådene p& sine taburetter og livet gikk
sin rolige gang for det danske folk. Men slikt er an vederstyggalig-
het i Englands byne. Christmas MbIler ble straks sendt til London
radios mikrofon. Som hbyres fbrer kunne han med autoritet venne seg
til de kretser som i kraft av sine penger og sin posisjon har makten
det såkalte damokrati Ohristnas Mbller forklarte danskene at

den eneste vel til gjenopprettelse av Danmarks fulle suverenitet og
frihet gikk gjennom Tysklands nederlag, England og dets allierte stred
demokratiets gode strid, forklarte han, og disse makter alene ville
fb1ge sin Atlanterhavserklmring gaxantere Danmark integritet. Fblgelig
appelerte han til alle gode danske patrioter å organisere motstand- og
sabotasjegrupper og ta aktivt fatt på Danmarks befrielse fra nazityran-
niet. Og selv am de gode dansker ikke hadde merket noe til dette
tyranni, så bar Christmas Möllers hatagtasjon etterhVert frukt. Grup.-
per ble dannet ander ledelse av franstaende menn fra den intellektuelle
overklasse og sine tropper hentet de fortrinsvis'fra Danmarke unge
hbyre. Men da lovlösheten var kommet bra i gang, overtok underverdenen
både ledelsen og utbvelsen. Danmark gle inn under pöbelveldet hvor
ingen longer er sikker på liv og gods.

Christmas Mblier kunne således være
freds med sitt verk da han nylig landet i Sverige og lot seg hylde av
densrenske demokratpressen som det störste politiske navn i Norden
i vår epoke. Imidlertid er Christmas Mbller i Sverige kommet med ut-
talelaer som er fallt ikke bare svenskene, men agså de danske patrioter
tungt for brystet. Han har nemlig funnet tiden inne til å-forberede
sine landsmenn på hva slags frihet og suverenitet de nordiske land kaa
vente seg etter en alliert seir, Ibflge det danske emlgranblad
Sveriga hax han uttalt:"Xeg ser således på den kommende seir at de
tre stormakter med rette kan hevde at uten deres innsats ville vl ålle(
vmrt unde.tbrykte nasjoner, Det er diåse stormakter som'har reddet,
ikke bare de allierte land og Danmark, men også Sverige. Jeg ttcx at
man må innstille seg på en helt annen tankegang ennför jkrigen, Hvis
den nye'internasjona1e verdensorganisasjonen vil ha baser i og amkring
Oresund, så må vi se på dette under hansyntaken at den gamle nbYtra-
litetspolittkk er dbd og at intet land, heller ikke en stormakt, er
besiddelse av sin fulle suverenitet på samme måte som vi kjente det

tidligere, Den nye verdensorganisasjon vil selvsagt bety at en del
av suvereniteten gar tapt. Hvis derfor den kommende verdensorganisa-
zjon og de militsermakterSorastår bak den mener at det av sikkerheta-
grunner vil vmre nbd-,endig å ha baser i Danmark på samme måte'som
en rekke andre land, må disse baser stilles til rådighet,

Såvidt Uhristmas Mbller, Men dermsd
har han for det fbrste slått seg selv på mnnnen i alt han tidligere
har sagt om Danmarks uavkortede frihet, suverenitet og integritet som
bare en alliert seir kunne garantere. For det annet slår han beina
unaa de norske emigxanter som fremdeles sveiver denne planen i London
radio, Og dor det tredje bekrefter han hva nazipropagandaen hele
tiden har hevdet, namlig qt de allierte, hvilket for jividt vil si
Sovjet-Unioneif, vil bemektige seg den militmre, og deretter den
politiske kontroll over Norden. Mbnstret har man i de baltiske
stater og.FinnLand. Nå har man Chxistmas MbIlers ord for at også
Sverige ma finne seg i den nye tingenes bilstand og at våre gamle
begreper om nbyttalitet og suverenitet må revideres, Har vi mere
vitnesbyrd behovi spbr Aftenposten.
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flELDINGER 1PRA FOL-15.ESLUD.L,REN.

og ned gestapobödlernes mord på 39 pat-
rioter i Oslo,innledet tyskerne ny terrorbölge i vårt broderland
Danmark. De siste dagers meldinger fra Danmark
anxstasjoner, snikmord og attentater mot private beboelseshus osv.
Hensikten med disse onfattende terrorhandlinger i Danmark som hos oss,
er ett fortvilt foradk å bremse den aktive sabotasjebevegelsen, partesar-
ampen og andre former for aktiv frihetskamp. Men den aktive danske

wfrihetsbevegelse, med ledelsen det danske frihetsråd i spissen, lar
seg ikke kue. For hvert nytt overgrep fra nazityskernes side öker
hjemmefronten sine slag mot krigsviktige tyske annlegg. 1,:ot de tyske
jernbaneforbinnelser i ,Tylland raser det en stadig kamp i det frihets-
kjemperne på flere steder samtidig for slite tyskerne trette. Således
er alle jernebanelinjer son fdrer fra byen Holsterbro i ,Tylland igjen
er blit a‘rbrudt på flere steder. Tiltrods at tyskerne har forsterket
vaktholdet kunne patriotene plasere omlag 30 bomber langs de forskjellic,
jernbanelinjer og lammet derved hele jernbanetrafikken med de skader
som eksplosjonene forårsaket. Likeledes ble der foretatt et attentat
mot det spesielle jernba.netog som den överstkommanderende for de tyske
okupasjonstroppene i Danmark reiste med. Toget ble ödelagt, men general
Lindemann kom destferre fra det med livet. I Köbenhavns frihavn har en
gruppe patrioter forårsaket alvorlige skader på den tyske krysser
Mu rnberg", da skipet lå ved en av kaiene. I byen Silkeborg har en
gruppe patrioter sprengt flere viktige maskiner i et automobilverksted
som arbeidet for tyskerne, I Kdbenhavn har patriotene sprengt et tysk
benesindepo i luften etter å ha uskadeliggjort vakten.

Nesten hver eneste dag blir et eller annet
ysk mål utsatt for angrep fra patriotenes side i Kdbenhavn. Således
ble for eksempel en maskinfabrikk i Borres Alle sprengt.i luften 30
ferdige ubåtmotorer ble ödelagt ved denne aksjon. Santidig går det heller
ikke en eneste dag uten at de danske patrioter sender en ellor flere
av de danske forredere og C;(5dtapolakeier over i evigheten.

Disse kjensgjerninger viser at de danske
frihetskjempere ikke lar seg skrenme av gestapobödlernes terror men gir
det eneste rette svar, nemlig en forsterket frihetskamp på alle områder.
Og det må også bli vort folks svar til okpasjonsmakten.

forsdket på å splitte vort folks kamp-
enighet og hindre den avgjdrende frihetskapm fra hele vort folks side
offentliggjdr tyskerne meget ofte oppgaver over hvor stor deres
okkupasjonsarme i vort land angivelig skal være. Tiltross for at aIle
vet at disse opplysnitger er meget overdrevene griper ridderne av de
korslagte armers kamp de altid med stor begjerlighet og sprer dem vidre
for å bevise at tyskerne er så sterke at en resultetrik frihetskrig
ikke er mulig, men hverken tyskerne eller deres etterapere offentlig-
-Iör noen gang opplysningQM den store moralske opplösning blandt

upasjonstroppone, en sak som sedfdlgelig nedsetter dered kampkraft.
Silke opplysninger er altid hemmelige, de offentliggjdres ikke men
sendes direkte til Derlin. Som alle vet er det först og fremse de spes-
ielle SS offiserer som har til oppgave og samle opplysninger og avgi
raporter om den moralske opplösning innenfor okkupasjonstroppene da
disse forbrytere ansees for a være Bitlers mest trofaste folk.

Foran oss ligger en kopi av en slik
raport som  SS  Hauptsturmführer: Lemring, sjefen for den tredje bataljon
clet franske SS bergjegerregiment har sendt til Berlin. I denne raport

ble det först berettet om hvorledes spesielle patruljer har måttet
gripe inn overfor soldater i den tredje bataljon under transporten fra
Mo-i Rana til Oslo for vidre befordring til Tyskland. At savel
offiserer som soldater under hele reisen gjorde seg skyldig i slike
grusomme overfald og tyveriaksjoner som truet med helt a undergrave
enhver militærdisiplin.

( fortsettes)
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MEIDINGER FRA FOLKESEUDEREN.(fortsatt)

Dette var et lite eksempel på de tyske ok-
kupasjonstroppers maralske tilstand. Bare,i dette tiltelle dreier det
seg om en SS-avdeling som re4es for å være Hitlers best-disiplinerte
tropper, En mere aktiv og landsomfattende frihetskamp vil uten tvil
tramskynne den morq1ske opplösningsprosess blandt okkupasjonstroppene
5. vårt

Som tidligere omtalt har den svenske biskop
3ustav Aulen for en tid siden skrevet en artikkel hvori han forlanger

lwat sterke evenske troppeetyrker skal sendes til:den norske grense for
å hindre tyskerne I ödeleggelsen av våre grensedistrikter. Denne
tirtikkel er blitt offentliggjort i fölgende sVenske aviser: StookholmA-
tidningen, Dagens Nyheter og Eb;zilstunakuriren. Vi skal nå bringe et
mere utförligutdrag, av denne artikkel.

Biskpp Gustav 4ulen skriver bl,a,. Den tyskr
arme har ved sitt tilbaketog i Nord Norge tilintetgjort alt det som
ble bygget opp og skapt gjennom århundrens hårdt arbeide og slit. Skal
også de övrige deler av Norge ödelegges og tilintetgjöres på samme måte?
Nazistene er byensynlig grepet av fortvilelse. Denne sinnstilstand
forsterker naturligvis faren for at de vil komme til å foreta ennå
verre massemyrderier, At nazistene er grepet av fortvilelse og panikk
er fullstend.ig forståelig. Tyskland star foran sammenbrudd, et kolos-
salt sammenhrudd, De tyske ft5rere, som har fört Tyskland direkte til
avgrunnen2 vil også forsöks å rive andre med seg. Men i denne
situasjon har Sverige en stor plikt. Diplomatiske forhandlinger har
ikke den al.Lerminste utsikt til å kunme forhindre disse vanvittige
fra å begå ytterligere mord- og brannskatninger, sier denne svenske
biskop og kommer til slutningt •

Sverige må handle, Det må i handling vise
at det ikke passivt og skambedekket vil se på.hvorledes-et nabotolk
grusont blir tilintetgjort av en bande vanvittige.

Dette var et utdrag av den svenske biskop
Gustav Aulens artikkel i den svenske presse. Vårt«folk vil sikkert gi
biskop Aulen fullstendig rett i hans betraktninger.

10 norske sjömenn er reddet fra en japansk.
fangeleir 65 km. fra Nanilla. Mannskatet tilhörte Arendals
"Ravnås" og var for det meste fra Arendal. Den övrige del av besethin-
gen som bestod av 28 mann var tidligere flyttet fra fangeleiren.

..DODSULYKKE.

Oslo 18,00 (16) Forleden hente en dbdsulykke i Töyen-
gaten Oslo en lastebil kom kjörende opp Tdyengaten i retning fra
Grbnnlandsledet. Plutselig kam to små gutter akende på en spark-
stWtting som hadde så stor fart at guttene akte rett inn i bilens
lipyre side. Begge guttene kom sterkt tilskade og ble bragt til sykehus.

Jen ehe som var 10 år gammel döde.

Oslo 20,00 (26)
har innhentet, er-
mann fra Laksevåg,
seg å være blandt

Etter de opplysninger SQM Bergenstidene
tallet på ömkomne ved "Austrils" sehking 18. En
som en intil nå har oppfrt som omkommet, viser
de redede som var V5rt inn til Ieirvik.

Oslo. 22,00 (38) Dagbladet Rogaland har hatt en samtale
men lensmannen på Stord som opplyser at det fremdeles ikke er funnet
flere lik etter "Austrils" forlis, Derimot er'det drevet iland en
hel del pakker luer og frakker, Det er også drevet iland en seddel-
'bok, .men den inneholdt ingen papirer, som kunne fortelle noe om eler-
manhen.
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"KAMPEN MOT FORBRYTERONDE"

Oslo 21,30 (34) Offentliggjörelsen av de mange feige og
gemene forbrytelser som er forekommet i den seinere tid har endelig
opnet bynene hos det store publikum. I stigende utstrekniAk reagerer
sunttenkende mannesker ved enten å melde fra til politiet eller
resalut å motsette seg bandittenes ranforsök.

Denne utvikling har foeuroliget bandittene
og deres vettskremte hjelpere i den underjordiske presse. Iopanik
pastår nå det illegale blad at det er frontkjempere som begar for-
brytelsene. Ebtoden er kjent i forbryterkretser fra för. Man husker
historien om tyveknekten som flyktet fra åstedet og unnerveis skrolte
av full hals: " Stopp tyven".

Det'er selvsakt så at det er brodne kar
også blandt frontkjemperne og disse er da også under navns nevnelse
blitt tatt ettertrykkelig ved vingebeinet. Dette vil selvsagt også
fortsatt bli gjort.

Politiet önsker publikums assistanse i
kampen mot FORBRYTERONDET uansett hvilken politisk oppfatning morderen,
ransmannen, voldtektsforbryderen måtte ha, Skulle en enkelt front-
kjemper forvilde seg ut pa skråplanet, er man selvsakt like interessert
i og få stoppet ham som hvem som helst annen. Det bör ikke avholde de
illegale aviser og deres lesere fra å melde fra QM tingene.

VINMONOPOL UTSALG I SARPSBORG.

noen varer, men sende bestillingene vidre til Bergen.
Så har vi det meget omstridte tomflaske-

spörgsmålet. Jeg kan glede publikum med at de har bedret seg betrakte-
lig. Vi måtte forlange en ekstra skrukorkflaske, men i neste periode
vil det bortfalle. Heller vil det bi forlangt skrukorkflaske der
hvor en ikke får skrukorkflaske tiltake.

.3STURLASSON.

18,00 (13) Oslo Sprgsmålet am å opprette et utsalg for
vinmonepolot i Sarpsborg har i den seinere tid mmrt oppe. Som ordningen
er nå ma folk i Sarpsborg og omegn i stor utstrekning reise til
Fredrikstad for å fa sin ettertraktede brennevinrasjon.

NTB har henvent seg til administrordnde
direktör direktör i vinmonopolet for å hbre om byen kan gjtSre seg håp
am et utsalg i den nærmeste framtid og mo også andre byer står for
tur.

Vi har ganske riktig fått en henvendelse
fra en henvendelse fra Sarpsborg, forteller direkt3ren. Vi har tatt oss
av saken og har allerede fatt anvist et lokale. Nå ser det ut til at
saken skal gå i orden, selv om vi enno ikke kan si når utsalget kan
bli åpnet. Det vil bare bli tale om et diskeutsalg, som altsa ikke
mottar utenbys bestillinger,

I Stavanger derimot har vi planer om å
9pprette et kontor som skal ta imot bestillinger. Dette vesentlig for •
a lette vårt utsalg i Bergen ved dets arbeid ved å overta bestillingene,
pengene og kontrollen av kortene. Dette kontoret vil altså ikke få

Oslo 19,30 (23) Ordre S 7715. Smör- mar arin å k'öttkortet.
Fra og med 5. mars 1945 i og med 28. april

1945 kan det selges og kjopes 250 gram smbr eller margarin Mot merket
A 44 og 250 gram smör eller margarin mot morket B 44 på kjöttkortet.

På de steder hvor det er innfört kundeord-
ning for spisefett skal kjöpet foregå hos den vanlige forhandler.
Rasjonen mot merkene A 44 og B 44 skal dekkes för det selges mot van-
lige fettmerker.

forsyningsnemda.
Næringsdepartemontet avdelingen for pro-

viantering.og rasjonering,
turlasson.

Til red: Den tilstilte annonse om tildelIng av smör på kjZ5ttkortene
må ikke innrykkes forelöbig, da den er f:=311. NTBIs annonseavdeling.

Anstalthusholdninger og skip henvises til



Side 6 Meldinger, tirsdag 27. februar 1945. Nr. 1393.

ÖKONMIISU KELDINGER,

Aks'ekurser fra 0s1o)Tiqrs_27. februar 1945.

4 1/2 % Stat 193? S 105 K 104 1/4'omS.
104 1/2.- 4 % Stat 1935, 1,It 103 1/2,- 3 1/2 % Stat 1941, 1, S
105 1/2 K 104 7/8.- 3 1/2 % Stat 1938, 1, S 105 K 104,- 4 a Hypo-
tekbank 1938 S 107 1/8 K 107.- 3 1/2 52 Hypotekbank 1941 K 106.-
Oreditbanken S 140 X 137 1/2.- Kreditkassen K 830.- Bjblvefossen •
20 3/4 K 20.- BorroGard S 139 K 137 1/2 oms. 138.- E1ektrokjemisk
145 K 140.- Hafslund X 732 1/2.- Orkla S 290 IC 2771/2.--

Saugbruksforeningen S 2000 K 19-50.- Union S 5,70 K 5,501, Agdesiden
155.- Borgostad S 227 1/2 K 220.- Bruusgåre Kibsterud S 262 1/2
255,- ,åmerika1injen S 235 K 230.- Bergenske S 169 K 167 oms 167 1/

Nordenfjeldske K 175.- Ivarar IC 270.- Ocean S 285 K 277 1/2.-
Kosmos 2. E: 275.- Odd S 255 Rosshavet X 385,

Valutakurser uforandret.

FISMD/LDIFGER .
Vårsildfiske: Værforho1dene har mmrt vanske-

lige og dette har i sto-r.."6-se-r": ;:c71.Fet alt fisket. Fra Rödmmr feltet
meldes det at en reke „,,,ttsett1-3y6ce1andsosen trakk
for det meste svsto adskillig sild tilstede på dette
felt, men vaillze:'_ce .held hindrer fangs, Fra Skudenos
distriktet meldes at endel båter fra.Floio trakk for det meste
svarte garn. På feltet Sbr- vest av Gjeito fikk endel båter på opp
til 25 hl. å prbvesett, og fra feltet ved Sveljeskjær meldes at
st fåtall bater fikk gode nattefangster fra B til 20 hl. pr. sett-
ning.

irnsfisket ved haugesunddistriktet
neldes at et par cJoil 3bkte seg på Skudefjoråen fikk 100
hl. hver.

Driftsforholdene har hindret alt snurpe-
fisket, men det meldes at snurpere har loddet sild i Skudefjorden.
Fra Egersund neldes at noen båter på nattsett fått mislige fangster
enkelte opp til 10 hl, pr settning, mens en rekke båter a Kleppa-
grunnen trakk Gode fangster opptil 20 hl. pr. settning pa nattsett.
På feltene fra libre og sbrover til Haugesund fåreligger det ingen
meldinger QU fisket,

DOM I RETTSSAK.
.....

Oslo 18.00 (18) DOMMen i saken mot innbruddsbanden fra Grbn-
land falt i middacs iobyretten. Tiltalte nr. en ble dömt til feng-'
sel i to år hvorfra Gar dager for utholdt'varetkktSfengse1. Nr,
to fikk halvannet år med frddrag av 148 dager; Nr. trg fikk åtte'
måneder minus11,.dager, nr, fire fem månedar, nr. femSo dager og
nr. seks ble frifunnet,

OSTERDALENS ELDSTE DOR.

Oslo 12.00 5) Osterda1ens e1dste, fru Kristi Eide Tolga,
er dbd 102 ar gammel. For 59 år siden ble'hun enke og hun drev
seinere gården til sbnnen kUnne overta den. Helt til det siste
har hun vært frisk og rbrig.
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Oslo 12,00 (7) Videnskapsselskapet i Trondheim höytidlig-
holdt söndag sin 185 års stiftelsesdag under forsete av selskapets
visepreses, professor Vigo Brun. .b.rets minnenedalje er preget over
selskapets tidligere konservator Vilhelm Storm som var knyttet til
selskapet i henimot 60 år, T:edaljen som er en avstöpning av
Stinius Fredriksen, er i sölv tilstillet Inrer Jofiannes Holm,
Bindal og ordförer Harald Ström, Homme1st?5, i anerkjennelse av .
de tjenester som de i en årrekke har ytet selskapets museums
oldsaksamling.

ELVERum.

Oslo 12,00 (4) Lyndighetenes bestrebelser på å stanse
misbruket av ekstrarasjoner til skogsarbeidere synes å være på-

,krevet. Således får stlendingen opplyst ved henvendelse til
Hedemark fylkeskontor.at det er utdelt hele 18.000 anbeidsWker
mens det.er 9.000 mann som arbeider i skogbruket.

PORSGRUNN,

Oslo 12,30 (8) En tciinie1ig enestående sak har nettopp vært
behandlet i birretten i Brevik. Den gjaldt et refusjonskrav pa 1400
kroner. Saken ble i sin tid behandlet av forliksrådet og her endte
den med forlik. Saken er nå 'brakt inn for retten på grunn av feil
behandling i forliksrådet.

Retten avså ktjennelse for at krgvet pca
refusjon avvises for byretten pågrunn av mangelfull behandling i
forliksrådet. Fordi såvel rettens opphevelse av forliket som
avvisningen av kravet skyldes feil fra forliksrådets side, blir
forliksradets formann og nestformann ilagt henholdsvis hundre og
femti kroner i saksonkostninger til Brevik komune.

BRANN.

Oslo 12,00 (6) Natt til mandag brente en to etasjes tre-
bygning i Tynsetbyen (Elverum) ned til grunnen. Det vat en tid-
fare for at ilden skulde bre seg til de omkringliggende hus, med
takket være brannvesenets iherdige slukningsarbeid og'det stille
vnr, klarte en å begrense ilden. til brannen er antakelig
feil i pipen.

BRANN.

Oslo 12,00 (3) Våningshuset på gården Smtrel'Stor-
Elvdal brente ned mandag ettermiddag. Konen på gården.var alene'
med et lite barn da brannen tok til, Det ble reddet endel innbo,

, men matvarer som var lagret i kjelleren strök med. Eieren lider
et fölelig tap. Brannårsaken er forelöpig ukjent.

KONGSVINGER.

Oslo 13,00 (9) Nord- Odal herredsting behand1et igår en
meget viktig sak for komunen, nemlig sjenkjöp av,elektrisitets-
verket som Nord- Odal sparebank overtok ved tvanssauksjon i 1931.
Siden den gang har kamunens ökonomi bedret seg betraktelig sam-
tidig som bank- og sparebankinspeksjonen krever at Nord- Odal
sparebank kvitter eeg med verket. Ordfreren fattet vedtak om at
Nord- Odal komune skal gå til gjenkjöp av elektrisitetsverket
for takstprisen
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Oslo 23,00 (42) Prispolitiet i Skien har hat en stbrre
sak til behandling. Fire personer er arrestert siktet for svartebörs-
handel.

En Solums mann stod i forbindelse med en
kvinnelig funksjonmr ved forsyningsnemda, sam har stjålet en mengde
rasjoneringsmerker og solgt dem videre. En ekspeditrise ved nemda har
mottat bl.a. 200 sukkermerker og endel tobakksmerker, som hun solgte
videre til en tobakkshandler i Skien, Ekspeditrisen og bkh
dleren har fått dom. Ekspoditrisen fikk 2000 kroner i bot og tobakks-

~ handleren 2000 kroner i bot og får forretningen sin stengt i ett år.
Saken mot Solumsmannen og den kvinnelige funksjonmr fortsetter,

LILLESTROM.

Oslo 22,00 (41) Politiet i Lilleström har gjort usedvan-
lige gode fangster i de siste dagene, og en rekke forbrytere er satt
under lås og lukke. En tyvebande på 5 mann, som hadde hovedsete i
Oslo er arrestert for en rekke tyverier i Lilleström distriktet,
En av banden ble knepet på fersk gjerning av en villaeier i Skedsmo.
Det er avsakt fengselskjennelse over dem.

En rbmling fra Opstad, som i det siste har
begått en rekke innbrudd på sin veg fra Vestlandet til Lillestrbm er
ogsa tatt i forvaring og to karer som bröt seg inn på Fjellhammar
stasjon forleden har fått samme skjebne. Begge har tilstått, .

En tidligere sjömann fra Ilesund har for-
lagt sitt operasjonsfelt til Lilleström og har stjålet en mengde seng-
tby og gangkimr. Politiet gjorde kort prosess. Endelig er en kanintyv
arrestert.

STAVANGER.

Oslo 22,00 (39) Sokndal herredsting har bedt jordstyret om
å finne ut hvor meget dy?.?kbar jord dot finnes i bygda, ogoenten leie
jorden eller overta den etter jordloven. Komunen vil ta pa seg å plöye
og harve jorden, som skal stilles til disposisjon til dem som ikke
har jord selv.

SPORT (mbte)

Oslo 22,00 Norges idrettsforbunds leder, byråsjef
B. Th, Fjeld hadde mandag samenkalt forbundsrådet til mbte. Etter at
forbundslederen hadde bnsket Velkommen, ga han en kort etterretning
0.111 arbeidet i N.I.F. siden forige mbte,. Det forslag som er utarbeidet
av den lovkomite som er nedsatt av departementet for arbeidstjeneste
og idrett, til vedtekter til Norges Idrettsforbund, ble gjennomgått
av ekspedisjonssjef Rangnvald Lassen, Videre ble N.I.F.Ts budsjett
for 1945/46 behandlet. Etter mbtet ble det vist fram instruksjonsfilm.

LIKFUNN.

Oslo 22,00 (40) I går ble det funnet et lik i Smedsundet
ved Haugesund. Det viste seg a mmre liket av den 44 år gamle Olaf Lye,
som har mmret savnet en tid. Lye,var en kjent mann I Haugesund og var
i sin tid en ivrig fotballspiller og roer.

"AUSTRIn (begravelse)

Oslo 22,00 (37) Tre, av de amkamne på "ustri",'maskiniSt
Bjelland, matros Sigurd Sbrensen og donkeymann Olaf Sundel ble begravet
i Stavanger i dag under stor deltakelse, Prestene Åthun Klouman og
Håland forrettet. Båren var svbpt i norske flagg og der ble lagt ned
eu rekke kranser bl.a. fra de overlevende av "Austrils" besetning, ved
los Bentsen og fra.Stgvangor komune ved sokneprest Haug.
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