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og derfor tok jeg ugså dette arodd pa 
m.eg. 
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ikere. Som ventet meddelte da også den så
rske legasjon i Stockholm at beretningen i den 

- Men folk tror at når befrielsen 
kommer, så kommer maten d.,ltmde? 
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DLl vilde 
,nent, kull 
lene vilde 
er det na

skland har 
m ,til veg-

militærperioden. De vet at de mili
tære forlanger så kolossalt mye, og 
Ja vil det bli lite til overs for sivil
behovet. Balkan kommer med sine 
krav, Italia med sine, Belgia og Po
len med sine, alle kommer med sine 
kolossale fordringer. 

- De materielle levevilkår i 
Norge vil altså bli forverret etter 
befrielsen? 

- Det er det man ser i Frankrike, 
Italia og overalt. Og med en slik uhyg-

- Folk som tenker ma innrømme 
- det er ikke for il si en kompliment 
'- at Tyskland har vært fabelaktig 
flink til å organisere. Men alle ma 
forsøke il organisere dette etter krigen 
og særlig i det første halvår vil det bli 
et meget vanskelig problem. Men the 
man in the street forstår det ikke. 

- De mener at de leveranser som 
Tyskland har levert, har vært til
strekkelige, også når det ,~Jdder mat-
forsyninger? . ' 

(Fortsatt siste tiide.) 

I:"": .. '~i '/':.", " f' lo ~,' . (',' > .-

Ge'neralmajor" Karl Marthinsen 
myrdet i går morges. 

mord- og sabo_~. __ _ 
2. Carl Ferdinand Gjerdrum, høye

sterettsadvokat, Arnebråtveien 35, 
Vestre Aker, er dømt tll' døden for 
likeledes å ha deltatt aktivt l Ulegale 
organisasjoner o~ blant annet stUt 
forfalskede papirer til disposisjon for I 
deres medlemmer.. ' 

3. Kaare Sundby, direktør. Borge
siadvegen 13, V. Ak~r. er dømt til 
døden for å. ha organisert Ulegale vå .. 
pentransporler og ~tøttei fiendtlige 
agenter. 

mildhet og overbærenhet. Han var all-I' 
tid saklig og rettferdig. Den store 
makt han hadde som politisjef brukte 
han med største forsiktighet og hen-I 
synsfullhet, 

Nasjonal Samling har i general
major Marthinsen mistet en av sine 
beste menn. Det norske folk har mi
stet en av de menn som var beredt til 
helt. og fullt offer for folk og fedre
land. 

Skutt ned fra bakhold da han var på veg til sitt kontor. Han har no brakt offeret. En ganK 
vil det norske folket forstå de menn 

og maskinpistoler mot gellerahnajor 
Marthinsen og hans sjåfør. General
major Marthinsen ble drept på stedet, 
sjåføren ble hardt såret. 

som i denne Norges skjebnetime ofret 
sitt liv. Da vil folket reise dem et 
minnesmerke i sitt sinn, og fordømme 
de menn og de krefter som i dag dre
per )'ITorges beste menn og legger lan
det øde. 

• Vi, hans 
Generalmajor Marthinsen er død. huske vår 
Han falt for morderhånd midt 1 minne. 

kamerater i Hirden, skal 
hirdsjef og hedre hans 

Orvar Sæther. 

Gencralmajor Karl Marthinscn. 

sitt arbeid for folk og fedreland. 
Generalmajor Marthinsen tilhørte 

den gamle garde i bevegels(;n. Han 
var medlem fra 1933, og hanmne':' 
hadde to av de aller viktigste stillin
ger i det nye Norge. 

Han var hil'dsjef og sjef for Sik
kerhetspolitiet. Hans karakteregen
skaper gav ham den styrke og kraft 
som disse stillinger krever, Hans 
medarbeidere kjente ham som den 
mann der aldri mistet fatningen selv 
i de tyngste og vanskeligste situasjo

Politidepartementet meddeler: ner. Han lot alltid folk og fedreland 

I går morges ble lederen av Det 
norske sikkerhetspoliti, generahnajor 
Karl Marthinsen, skutt fra bakhold 
av flere mordere da han var på veg 
til sitt kontor. 

gå foran sine egne personlige inter
esser. For ikke lenge siden mistet 
han sin sønn - en frontkjemper -
ved et ulykkestilfelle. Men også den
ne svære sorg bar han med den sinns" 
likevekt som bare den har, der er 

o Gjernin~smennene h~dde lagt s.eg beredt til il ofre alt for sitt land. 
pa lur for a passe opp bilen, og skJøt Marthinsen var varmhjertet. Han 
en serie skudd med maskingeværer I behan Het politiske motstandere med 

." 

• 
Hirdsjef, generalmajor K. A. N. 

Marthinsen, ble fØdt i Karlsøy i Troms 
1896. Etter'-endt skole:: og offi&erif':: 
utdannelse praktiserte han noen år i 
fiskeeksportbransjen i de nordlige fyl
ker. Deretter ble han garnisonerende 
militær i Nord-Norge. 15. september 
1940 ble han sammen med 'en rekke 
andre offise.rer beordret til tjeneste i 
politiet, og den 10. januar 1941 gikk 
han over i Politidepartementet. 10. 
mars samme år ble Martp.insen konsti
tuert som leder av Statspolitiet, med 
oppgave å organisere dette. 10. juli 
1943 ble han også utnevnt til leder av 
Sikkerhetspolitiet. 21. juni 1944 ut
nevnte Nasjonal Samlings Fører gene
ralmajor Marthinsen til hirdsjef, med 
bibehold av stillingen som leder av 
Sikkerhetspolitiet . 

Generalmajor Marthinsen var med
lem av Nasjonal Samling siden 1933. 
Med sine mange erfaringer fra tjene
sten i Partiet og politiet. lØste han på 
en fremragende måte de store oppga
vr . som ble lagt på ham. 

25 år siden Svalbard definitivt ble norsk. 
Traktaten undertegnet i Paris 9. februar 1920. 
Et langt og utrettelig arbeid lig ger bak gjen
erobringen av vårt gamle suverenitetsområde. 

Av sekretær . 
l det tidligere 

Det ble første gang meldt om Svalbards 
oppdagelse I 1194, og eiendomsretten har gjen
nom århundrer- vært atskillig omstridt. 

Ishavsråd, J. Kr. To rnøe. 
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O en 9. februar 1920 ble den såkalte Svalbard-traktat undert('gnet jJd Norges 
vegne av minister Wede!-Ja1'lsberg i Paris. Denne dag betC!}ner er, milepel i 

arbeiuet jol' i: vinne tilbake Svalbard - som omfatter Bjprnpya U'J Spitsbergen 
med de om!iugemle pycr - for Norge. Mc" selv om Svalbrml-tmktulelt ble 
underte!]net aven rekke makter i 1920, gi/ele det allikevel over 5 å,' fpr N orue 
leunue overta landet, den 14. august 1925. D~tte viser at det Iwtlcle Vent en meget 
vanskelig sak å få Svalba"d anerkjent som norsk o1Hrude, og det er gtunn ti! 
il tro at det skyldes forskjellige lykke lige omstendig/,eter at landet endelig Tja 
nytt kunde komme under norsk suverenitet. 

skulde ta et døgn. Seilasen fra Langanes 
på Island til SvaLbard skulde ta 4 døgn. 
Dette stemmer nøyaktig, idet avstanden 
fra Ko1lJ,einsøy til Scoresbysund er nøy
aktig fjerdepartt.'tl av avstanden fra Lan
genes på Island til vestkysten av Spits-
bea"gen. Likeledes €C seilasen fra Island ; A·· .;)) 
til bygdene på Vætgrønland oppgitt ill i( . ; 

Dette er en aV de største oppgaver som er løst av norske 1IlunJiuhder pa 
.1nf ,·.""",,~1,.n.....,r.1H~,...T~,", ... , ........... A~l(l "'rf ,lot t-"ll "'rP')"n ,»111~i,.., .1 '-fi<..'f., or t11Idth-I?}Jlikk 'nå 

tle:Øf~~~ ~::;:, ~~=e~: r:~ æ'i~ , l},;' 
ler fra Vest-Island til Angm~ik, ?g t:;;}@! 
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NS MANEDSHEFTE 
r$tan for N:!!;;onal Samling 

Kr. 1.-. I kioskene. 

0, fredag 9. februar 1945. 10. årg. Løssalg 20 øre,' 
Lørdager 30 øre. 
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11 dommer ved den standrett som 
innsatt av Reichskommissar og 8 

er 
ved 

den alminnelige særdomstol. 
Den standrett som er innsatt av 4. Jon Asbjørn Vislie, advokat, 

Reichskommlssar fur die besetzten Peder Ankers veg, Jar, el' dømt til 
norweglsehen Geblete, til hurtig og døden for å ha tatt ledende del I il
virkningsfull bekjempelse av de fort- legale organisasjoner og støttet dem 
satte alvorlige mordanslag og sabo- økonomisk" 
tasjehandllnger, har avsagt følgende Videre er dømt til døden: 
dommer: 

1. Haakon Sæthre, overlæge. Ga
beIs gate 27, Oslo, er dømt til døden 
fordi han har, tatt ledende del I il
legale organisasjoner som har forestått 
mord- og sabotasjehandlingene. 

2. Carl Ferdinand Gjerdrum, høye
sterettsadvokat, Arnebråtvegen 35, 
Vestre Aker, er dømt til døden for 
likeledes å ha deltatt aktivt I Illegale 
organisasjoner og blant annet stilt 
forfalskede papirer til disposisjon for I 
deres medlemmer. 

3. Kaare Sundby, direktør, Borge
stadvegen 13, V. Aker, er dømt til 
døden for å ha organisert Illegale vå
pentransporter og støttet fiendtlige 
agenter. 

mildhet og overbærenhet. Han var all-, 
tid saklig og rettferdig. Den store 
makt han hadde som politisjef brukte 
han med største forsiktighet og hen-I 
synsfullhet. 

Nasjonal Samling har i general
major Marthinsen mistet en av sine 
beste menn. Det norske folk har mi
stet en av de menn som var beredt til 
helt og fullt offer for folk og fedre
land. 

Han har no brakt offeret. En gang. 
vil det norske folket forstå de menn 
som i denne Norges skjebnetime ofret 
sitt liv. Da vil folket reise dem et 
minnesmerke i sitt sinn, og fordømme 
de menn og de krefter som i dag dre
per Norges beste menn og legger lan
det øde. 

Vi, hans 
huske vår 
minne. 

kamerater i Hirden, skal 
hirdsjef og hedre hans 

Orvar Sæther. 

• 
Hirdsjef, generalmajor K. A. N. 

Marthinsen, ble født i Karlsøy i Troms 
1{891l. Etter' endt skole:': og offisers
utdannelse praktiserte han noen år i 
fiskeeksportbransjen i de nordlige fyl
ker. Deretter ble han garnisonerende 
• ~. ". I .. ~ ~T •. , "'T.. , ~ 

5. Kaare Andersen, født 30. mai 
1924, I Oslo, 

6. Ludyig Hansen, fodt 25. april 
1926 i KristiansuIld, 

7. Hans Andersen, f(ldt 21. desem
ber 1922 i Vestre Aker, 

8. Sverre Nielsen, fodt 9. august 
1922 i Oslo, 

9. Aage Martinsen, fWIt 26. mal 
1915 i Oslo, 

10. Aage Sørum, født 4. november 
1926 i Oslo, 

11. 'rhor Oddvar Halvorsen, f"dt 11. 
oktober 1922 i Oslo, 

for å ha deltatt i sabotasjehandlin
ger og overfall. De dømte deltok i 

Belønning på 
inntill0Q,OOO 
kroner. 
For den som gir opply:minger 
som fører til pågripelse av sa
botører eller mordere eller til at 
sabotasje eller mordam.lag for
hindres. 

Politidepartementet meddeler: 
Den pågående økede sabotasje 

truer i dae- livsviktige norske inter
esser. Det er derfor hver borgers plikt 
å hjelpe til med å. stanse disse for
bryterske anslag som rammer oss alle. 

l betraktning av (le st.(Jre sam
funnsverdier som står på l>pill, ut
loves en belønning på Inntil 100.000 
kroner for den som gir opplysning 
som fører til pågripelse av s.,hiJt~lrer 

eller mordere og deres hjelpen" eller 
.... ~__ ...... 1_ ............ ~1~. ____ : .. ~_ ro • 

attentatene mot stillverkene på Alna~ 
bru og Lillestrøm, på slipesteInfa
brikkene i Sandakervegen, Oslo, og i 
Fetsund, knottfab'rikkene i Sandvika. 
og Franzefoss, Fram Forsikringssel
ska.p, Oslo, og overfallet på Oslo Spor
veiers kasse. 

Der hohere 11- und Polizeifiihrer 
Nord har stadfestet dommene. Reichs
kommissar fur die besetzten norwe
gischen Gebiete har avslått et benåd
ningsandragende. Dommene er full
by'rdet ved skytning. 

• 
Politidepartementet meddeler: 
Den alminnelige særdomstol har 8. 

februar avsagt følgende dommer; 

1. Franz Aubert, f. 1913. 
2. Asle Helland Grepp, 25 år gml. 
3. Aksel Henry Hansson, født 1918. 
4. Ivar Moum, født 1921. 
5. Thorvald Ones, født 1l\94. 
6. Gunnar Svein Anklew, født 1917. 
7. Bjørn Hans Engenes, fodt 1922. 
8. Erik Larsen Bye, født 1918. 

Samtlige bopel i Oslo. 

De var satt under tiltale for føl
gende forhold: 

Nr. 1 fordi han i tiden fra høsten 
1943 til og med sommeren 1944 i le
dende stilling utbygde en organisa
sjon som brakte flyktninger fra Norge 
til utlandet, og som utstyrte medlem
mer av samme organisasjon med ma
skinpistoler og revolvere. 

Nr. 2 fordi han i 1943 ot{ 1944 i 
Oslo og på andre steder på jjstlandet, 
hlant annet i Valclres, tilhorte den 
øverste ledelse aven hemmelig kom
munistisk terrororganisasjon, SOln ar
beidet for borgerkrig eller indre uro
ligheter i landet, under ledelse av den 
kommunistiske sentralkomite ved 
Peder Furubotn. 

Nr. 3 til 8 fordi de i tidsrommet 
1941 til 1944 i Oslo utbygde og tilhørte 
en hemmelig kommunistilsk terror
organisasjon, som aktivt arbeidet for 
borgerkrig og indre uroligheter I lan
det og medvirket ved slike handlin
ger. 

Retten fant samtlige skyldige og 
avsa dødsdom over dem. 

Dommene ble bekreftet av sjefen 
for Politidepartementet. 

Etter at Ministerpresidenten hadde 
avslått benådning, er dommene blitt 
fullbyrdet ved ISkytning . 

van Acker danner den nye 
beJgiske regjering. 

London, il. f0bruar. 
(NTB). Den belgiske so.,lnJminister . 
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"ol Il eT ikkj e desse ve-
;i:,r li::;, :,,,,. like\'el, Frelsaren som 

.... ' -- wr Jerusalem l 
endestaSjonen. Den himmel SOl 
seg for Jesus ct ter dåpen opna 
etter stride'n -. og Som Kristi 
menn - er den og \'<'11' himmel 

fi':·".!j ;, l.:: Vege'n OIll Jerusalem 
d:t d··; T;I~ i' d(;ll Q\·J~.ior(lndc striden 
)1

1
" 1."'.'; ll'l llIiHJlliliL'(ti, gjekk fyrst 

, " .1 I'':,dl Hun som sjølv va~ 
S', il'j. II'i ;":';: o:yndarvegen _ ikkje 
iil ~TI_' f, Jr:1 ·',"l;"t si .snn1cining med os~\ 

Etter preika song kyrkjelyde 
ungdumssalme d\Icd Je'sus vil 
ra». Den stemningsfulle gudst 
slutta mod dei tvo fyrste vers av 
signe Vi'trt dyre [cefraland» 

",, " "., "I dell apne himmelen 
I", 'I, li l!. :"'ll! Ande og Faderens 
li I :'1 :, kunclc> verta ein levan-
l;" 1'.',"1." ,I;, L'::!r gong eit nytt men
li:' ):'" \'111'1 ':':;::lil til livet med vatn 
o,~~ ()l'( l 

Etter opptak av Noregs Ung, 
lag var det skipa til lYdarmote 
mal' og forsamlingshus kringom 
det. Norsk Rikskringkasting I 
og eit godt program som var 
morsdagen. 

[1, t (l' L,urs dilg i dag _ og me 
kUll "",'.: l., '.;;ja at der er mange mo
(be i dum" tid som går sin veg om 
Je:rus:!lc:m. r'.ll! kan berre tenkja på 
illJe del som ha, sonene sine ute pii 
havet (dk!' \'cLl frontane. Dei mødre 
her heinJ" SOI,1 hill' late gutane sin:: 
gii fri\'ilj li ~ l i! fron ttenesta a vdi df'i 
S,'l;; det ",jm ,i rlikt mot heim og fe
drclllnLl, OrT har nok vore harde 
kl./npar i hjarta belde hja mor og son 
- kiu::rkil:c'n hell' halde saman, men 
kjil2rlecikl'n h:ll' og gjort det mogeleg 
å bera from O[J',:ret. Pa den måten 

Morsdagen i Nasjor 
Samlings tegn. 
, Gamle Aker lot prost FeYi 
biskopene Frøyland og Hi 
morstanken være dagens 
bærende tekst. 

In -; 

DODSFALL 

l\1in kjæreste venn og ektefelle, 
min kjære far, 

generalmajor 

Karl Alfred Marthinsen 
cloclc fr~l O';.; i chr:. 

V, ,\l:i,l', (le n n, febnlllr 1945. 

Ar;lll's IH arthinsen, 

I 
f. r::idis~'(:n. 

Ikrnt. 

Begraves pet Vestre gravlund 
onsdag H. ds. Id. 12. -

t \':",r kj,ere Ill'",r og bestemor, 
tannlæge 

tdf':1~ Gri~~~"~~br Ø.~~erberg 
f. liing 

clDcle ),11IL':i .. i ,1:,.;, EL'] 51' gammel. 
Oslo, ;, Jlhl'lul' lO.J:i, 

II i,q"dis Ho\\)itz~ 
t, GriiL;l·IJif'r. 

Tllurdis [l(J\vi!z, 
p. I.. TY"ldrtnd. 

Begra vps pr! Vel!· Frelsers gravlund 
l11:'ndar: 12. fehruar kl. 13.45. 

Dot t;jOTe:S kjc'nt 101' slekt og ven
ner at evah1U'1 

Margit OJsen, 
Billefjord, clode fl. ck,'cmber 1944 på 
tOf:C't nwllom Tn;jJf]heim og Hamar. 
P":;at( i H:1l11:Jr ):1" r;,.-l!nriuIll den 12. 
dc',"cmbc!r l OH 

IIarn~r, den :!O, iedJtJaI' 1945. 
p~'t vc<~n(~ n~,' cl i.' I ':!l'orcndc: 

E":lk ll('/'in~ ':I .. deren. 

MorSdagen stod i går i Nasj( 
Samlings tegn for så vidt som ml 
tanken var den røde tråd i alle de 
stellinger som Var arrangert for da~ 

Ekspedisjonssjef FeYling gjo 
morsbegrepet til et sentralt Punk 
sin vektige utlegging av dagens tel 
Pastor Barby talte vakre, maner 
ord om mor på det store møte : 
barn og ungdom som Aker sønda! 
skole hadde arrangert i går i Ge. 
n1Yrsvegen 7. Foruten filmframVisL 
var det oppleSing av Bjørg Wang , 
snng av Anita Thallaug. 

Gamle Aker ungdomsforening 1\ 
sitt store festmøte også stå l morsd, 
gens tegn, hvor så fremragende talel 
som de to biSkoper Fl'Øyland og Hage 
hYldet morskallet og framholdt for 
Skjellen i OPPfatningen mellom del 
gamle «clodslinjem og det nye folke. 
foryngende program NS er gått inr 
for. Og med vekt ble det framholdt 
at mor er bæreren av de som skaj 
tenke tidens nye tanker. Som alt nytt 
fØdes det med smerte, men når en 
seinere skuer inn l den gryende be
vissthets våknende øyne, er for moren 
all sut og sorg over i gleden over hva 
framtiden bærer i sitt skjØd for det 
som hun har Skjenket liv. 

For Øvrig bØd dette festmøte for' 
ungdommen på en rikholdig under
holdning. De utrettelige, pastor Barby 
og frue, gledet også ved denne leilighet 
PUblikum med sin vakre sang, fru 
ingenior Bang holdt 0PPlllerksomhe_ 
ten fangen med sin deklamasjon, og 
Gamle Aker damekor og strYkemu_ 
sikken sørget på den verdifulleste måte 
for den musikalske del av underhold_ ningen. 

En topografisk_ 
a rkeologisk registre-
ring av Vestlandet. i 

dl 75 prestegjeld skal finkjemmes. 
m Dc:t gjure::; I:jf'nt fl,!, skkt og ven

ner at eval:uert 

John Thomassen, 
fodt 27, iuli 18fi7. i HOl1ningsv&g. opp
hold Honnill!!w!l~ [::trnJt'lljem, Rep
våg, dode pil Graff husmorskole i 
Hernes, Elverum den 18, hnuar 1945, 
Bisatt i Hamnr krclnl<doiillm den 24, 
januar 1945, 

Arkeologenes gravingsarbeider er for m 
det meste Innstilt for tiden, da det er va 
vanske Hg ll. skaffe arbeidskraft. Til ul 
gjengjeld foretar Bergens museum en ale 
flnkjemming av sitt distrikt, slik at mt 
alt som er verd å ta hånd om blir regi. j s 
strert, forteller Bergens Tidende. Det 
er i gang en topografiSk-arkeologiSk ny( 
registrering som omfatter Ikke mindre imi 
enn 75 prestegjeld. og lwn.servatorene We 
Fett og SJovol! er I Sving med dette fol~ 
arbeid, - lorstnevnte i Sunnfjord og nys 
Nordfjord. - sistnevnte pll. Sunnmøre. met 
En mann klarer gjerne 3 prestegjeld I ~eglJ 

Hamnr, den I feLru:ll 1945. 
Pil vegne av de p:lrun'llde: 

Evaku('l'ingsl edcl'clI. 

Det gjore!' 1.:jc'lI! fll!' ,),:I,t og ven- SOIlJmermitncdene, og tilsammen gjør en ~Fal 
neI' at cvaklil'ft gjerne ferdig 5-6 i sesongen. søkt 

Pel' Lm'SPll, Det er som man forstår et meget særr 
(for]c:str:d Oi! dato ul,j"ilt) døde på omfattende arbeid som hel' er tatt onn 1_ .. _ 
Hosbjørg c1r-n 2. i(~nuar 1!J45, ca. 70 år OR" opt ull ? .... _ 

gammr>1 n;" .... ' ,.-
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t Folk 
for Nasjonal Samling. 
'TØR: ODD MELSOM. 

ket i rottekrig ! 

'Generalmajor Karl A. Marthinsen' 
• • 
In memorlam. 

og er besjelet aven brennende og fa
natisk tro på vårt lands framtid, - en 
tro som utstrålet fra deres fører. 
Marthinsen var fører. Han inspirer
te og førte sine foLk. 

( 
Noen dr 

skelig d dpn, 
nc!vn som· Al 
Babll Face 1'1 
overskriftene. 
der av dem 
spissartikler 
personer og 
skillig tid pd 

Ndr huset 
hender som l 
bordet om 'IT. 
de politiske 
kaffen ble k 
pa vesten
a ringe til 
time, var de 
interessante 
Al Capone, 
som trollban 

:lvins·, I røynda må ein vel seia at det 

i den (·inaste eit slikt oppgjer kan t(~na 

>g by- til er fl skapa fiendskap mellom 

,g som I folkefellar, og det j~mvel utan 
~r kr; \ nok o realt grunnlag. Sl1kt kan a1-

ovly<... I dri anna enn skqda heile samfun
en ber net, som er avhengig .av at heile 

viktige I maskineriet funksjonerer knirke-! 

Han var klar over de planer som 
underverdenen hadde mot ham. Han 
var Idar over ordren fTa London. Og 
han smilte sitt stillferdige smi!, vg 
feide det bort med en spøk. Han visste 
at hans innsats gjaldt foLk og Fører og 
vårt lands framtid. Da ble hans eget 
litet, hans sønn var falt som soLdat, -
hans eget ønske var også en soldater-
død. Hver' ene: 

for il fritt i kvart hjul. 

lnal • 
I 

larene, 

lå sine 

eller 

Det samfunnet har interesse av, Jeg lærte daværende loytnant Mar-
thinsen å kjenne i en beveget tiJ. Det 

mder i 

meir og meir etter kvart som vi 

\'ert nøydde til i hØgre grad å lita 

på vår sjølberging, er å få bort det 

gruset som i ei opprørd tid lett vil 

var under den finske vinterkrig oppe 
i Kirkenes. Marthinsen var etterret
ningsoffiser ved forsvarsstaben, jeg le
der av overvåkningstjenesten. I sam

leggja seg i maskineriet. Får det arbeid lyktes det oss å avsløre en rek-
bønder ke sovjet-spioner. 

.ræme-

gsvan- tid til å breida og festa seg, opp- Betegnende for ham var at han ut 
e folks lever vi ein vakker dag at heile fra sin dype samhørighet med alt 

mekanismen stoggar. Det er in- som stod kommunismen imot, flere 
~t vare 

gen tent med, korkje bonde eller ganger drog over den norske grensen 
: indu- bymann. Då vil alle forstå at dei med viktige leveranser ti! finnene. 
og byd Han startet fra norsk side i skumrin
esk og har gått framande ærend og bore gen ut på en farLig tur gjenn0111 in-

rta for ris til sin eigen bak. Men etterpå- genmannsland og nådde de finske tin-
klokskapen bergar ingen. jer - engang lå ha.n i lang tid under 

e trer ~ maskingeværild, han var opplagt og 
et sjc_ Dette forstår nok alle gode og munter da han kom tilbake og gledet 
middel. byggjande krefter folket vårt. seg tit neste ekspedisjon. Han var sol

te ved- Vanskelegare har visst mange for 

!r sam- å skjøna at dei sjølve kan og må 

sei a gå aktivt til verks mot snyltarane. 

fånyt- I staden spelar dei uvitande og 

varsam skuldlause og spør:' Kvi~r vert 

nskilde ikkje syndarane tekne? "Kvifor 

Øma er, vinn ikkje styremaktene bukt med 

g skul- lovløysa? 

brotne 

rdskifte 

l større 

let som 

It anna 

'o r s y

'or dei 
kte ra-

Det skulde vera uturvande å 
svara. Alt vitugt folk veit at det 

ordinære politiet ikkje kan vera 

alle stader på ein gong. Dei fleste 

dat. 

Tidlig, meget tidLig, sluttet han seg 
ut fra sin dypt følte nasjonale innstil
Ling tiL det nye og norske som kom 
opp i tiden. Da 1933· ,,"om. var det en 
selvfølge at han: sluttet opp om Nasjo
nal Samling. Fra da av ble han en av 
Førerens mest trofaste kjempere. 

I denne egenskap utførte han' et 
gLimrende arbeid på pOlitiets område. 
hvor han var en kraft av de sjeLdne. 
Som sjef for Statspolitiet og seinere 
for Sikkerhetspolitiet utførte han et 
enestående organisasjonsarbeid og 
bygde i. kort tid opp et korps sqm var 

NS-møte på 
østre Toten. 
Fra ]!'ritt Folks korrespondent. 

Han hadde et varmt hjerte for telegrafen pc 
landsmenn som var kommet på av- hlanterhave~ 
veger. Tallrike var de tilfeLLe hvor errene SPIst 
hans medfølelse kom i konflikt med els?cet, hvem 
det som situasjonen måtte kreve. Kuri-I SkJØt. Og ro 
de han hjelpe, kunde han mildne, gjor- ner o.y ~en 
de han det. maSktnplstol 

korset seg o 
Il bo i et or 
dige borgere 
Amerikas fe 
topplØsning 
forbr1ltere o! 

En av de verdifuHeste nordmenn 
som Finnmark har gitt Norge, er ikke 
mer. Kjære KarL Marthinsen. Jeg 
takker deg for vennskap og varme i 
disse dr. jor ditt lune og charmerende 
vesen som vi siste gang oppLevde da 
du to dager før uddden 'var i vdr heim 
sammen med norske poHtiførere. Vi 
vil aldri gLemme denne aften. likesom 
vi heLler ikke viL gLemme den innsats 
du har gjort for det nye norske politi 
og ti! det norske foLks beste. 

Jonas L i e. 

Den. amerikanske 
imperialisme i Nord
Afrika. 

Madrid, 13. februar. 
(NTB) De Forente Stater venter 

ikke med å erobre fremmede handels
markeder til krigen er slutt, skriver 
Vanguardias korrespondent i Marokko 
! en artikkel om amerikanernes øken
de innflytelse i Nord-Afrika. Ameri
kanerne ·utnytter .på en dyktig måte 
Frankrikes avmakt og Englands nøds
tilstand til å sette seg fast økonomisk 
i Nord-Afrika for alle tider. 

Siden i fjor sommer har det i 
Nord-Afrika arbeidet en kommisjon av 
amerikanske fagfolk, med henblikk på 
innen kort tid å overraske verden med 
konkrete vedtak angående Nord-AiPi
kas framtidige ordning på det øko
nomiske område. Den amerikanske 
regjering gir amerikanske forretnings
folk: alle mulige lettelser i deres ar .. 
beid for å erobre de 'handelspolitiske 
nøkkelstillinger. I dette arbeid spil
ler Roosevelts personlige utsending til 
Nord-Afrika, Murphy, førstefiolin. 
Han har sørget for at en betydelig del 
av De Forente Staters leveranser blir 
betalt med nord-afrikanske industri
papirer. 

Vi skrive 
En pelsv 

dag gjort et 
omsetning. 4 
seg heim. j 
for tiden. j 
dre middag 
god, dyp let 
lørste slae l 
er plllndret 
dittene true 
larsvant sP( 
Like under 
mann skutt 
en ung herr 
voldtekt m( 

hadde begd; 
Pelsvare 

Ira seg am 
Glipper mee 

. Entreklo 
reiser seg c 
stdr ansikt 
munninger. 
ia. Og vær 
Noen minUi 
forsvarlig 
kroner latt: 

Bankenf 
Neste ga 

ninu som l 
lert, et lØn 
me blir vol, 

La oss j 
er helt slØve 
vel til alle 
fØlelse. De 
Capones Cl 
truffet. E. 
vokser. 

Hva kar, 

om det 

og . ofte dei verste snyltarane, har 
hatt og har aItfo:' store sjangser til 
å gå fri. Skal det gjerast ein inn

sats som monar, må hei l e f o I
k e t hjelpa til, her som når det 

gjeld sabotørane - ut an å la seg 
ek mest p~lverka korkje av truging eller 

~i ikkje lokking frå 'tunderverda». Heile 

Kunde folket må gjera polititeneste. Mann 

lrane få av huse må i rottekrig! Elles kan 

GjØvik, 13. februar, 
SØndag kveld arrangerte østre 

Toten lag av Nasjonal Samling et 
meget godt besøkt møte på IÆnå Bad. 
Lagfø~er Sverre Wang .åpnet møtet 
med a ønske de frammøtte vdkc.m
men og gav ordet til fylkesprofJagan
daleder Skurdal, som først gaven I 

~ . - .' 1 I _ ~ I ., _ 1 'I' _ 5? 

Casablanca er i dag praktisk talt 
en amerikansk havn. l de nord-afri
kanske byer vrimler det formelig av 
amerikanske handels-' og industrikom_ 
misjoner. 

Bonde 
Haus, tyl~( 

Herr S 
karakter, ' 
og ei usv 

__ o 
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cIle froo}. blitt meldt om 
L går ut over den lokale 

~t sterke sovjet-russiske 
gs • fronten fra Breslau, 
Sorau har uten tvil til 
~yrke og sikre den delvis 
,nde sørflanke, for derved 
'fortsatte sovjet-russiske 
sentrum. En Ulmende ka
,gså de sovjet-russiske an
'ommern. Disse avtok rik
betydelig i styrke, hvilket 

k milltært hold mener 
~ap" som sovjet-russerne 
de 'siste dager. Man har 

a.tt fØlelsen av at en tysk 
her 'stadig gjør seg,gj~

; dett, heller er 'tiltagen,qe 
dl:. ' De kamper som' faDt 
ele front i.sår kon.sentrer
D!MH,'sør for Stargarll. . 
i. Vest-Preussen har Igjen 
:eg,' sAvei i omfang som f 
nellotn Tuehel og Konftz 
'USSerne kaStet friske re-
k~mpene Og gjort forsøk 

debnom de tyske linjene. 
lIe imidlertid oppfanget 
kampera. 
Issen fortsetter sovJet-rus
iennombruddsforsøk langs 
iTIbing-Kiinigsberg. imid
A. hr umet oppnå noe 

J. S. 

n er hoved· 
1. 

Berlin, 14. februar. 
et blir stadig tydeligere 
hovedmålet for de sovjet
'a8joner I Schleslen og for 
i Oder-buen. Men om
jonen mot Breslau og 
mot Stettin føres fortsatt 
:yrker, og kampene i den 
lor og i øst-Preussen ra-

enn noensinne. 

rotesterer mot 
~slutninger. 
9 av Polen" 
ring betrakter den kjens
ien østlige halvparten av 
vståes til Sovjet-Samvel
«fem· deling av Polen:. 
dett· blitt fullbyrdet 

e. De ..re stormakter har 
11 skape en provisorisk 
lingsregjering:. ved at 
teen blir supplert med 
n ganske svevende blir 
l cPolens demokratiske 
- og 'land:.. Det man 
~ an. enn å legalisere 
'eldets innblanding i Po
:aker. Så lenge polske 
lukkende blir kontrollert 
lsiske besettelsestropper. 
anlagte «samlingsregjer
,å noen måte garantere 
t ytringsfrihet, selv om 
amerikanske diplomater 

te eksilregjering gjentar 
en er den enesle lovlige 
anerkjente r€gj€ring for 
'en erklærer at den gjer
le for å få en polsk re
repres€nter€r nasjonens 

Iferansens beslut
holdbare. 

~"g;;~ tø;i':p~~~;;~'~iub;'g~~~ sld~~ 
av autostradaen Kiinigsberg.-Elblng. 
. I Oder-buen fortsetter den sovjet

russiske oppmarsj, mens tYSkerne på 
den a.ndre siden av elva forbereder 
seg for den avgjørende runde~ 

(Forts. siste side.) 

ELAS-saker for sivile 
domstoler. 

Bern, 14. februar. 
(NTB) Den greske justisminister 

har utstedt en forordning om at sa
ker mot ELA8-tllhengere som er un
'der behandlil)g av Illilitære domsto
ler, skal overtas av de sivile domsto-
ler, melder Reuter. ' 

Jo' v.l. ULe:u Vi Cl'lUcLL, ilWu V'lU' l,htvtu'" 
må.let for de engelske fly ble det natt 
til l dag rettet angrep mot Magdeburg, 
Dortmund og Bonn. Angrepene mot 
Dresden fant sted I to bølger med tre 
timers mellomrom. og skadene I byen 
er store. 

Angrepet mot Dresden rettet 
mot byens sentrum og kultur
minnesmerker. 

Berlin. 14. februar. 
Wilhelmstrasses milila,re målsmann 

erklærte i ettermiddag at flyangrepene 
mot Dresden i går var rene terror
angrep. De var utelukkende rettet mot 
byens sentrum og kult.urminnesmer
kene der. Den vudensberømte borgen, 
slottet, operaen og andre minnesmer
ker ble ødelagt. 

• #1 f .... '.,/ ... 

<'\ i-$ l.~··fl 
Lr'} , 

\J.'Ii J.J.)J ........ ,·u,." •• -:. vnc" uc .. J.H ... ~".Hhti~ 

press l Mostar-omrll.det. På de anilre 
frontene fortsetter opprensklngMlulIn
pene. 

Tyske u-båter utrustet 
med luftmast. 
Senker 8 skip på 51,000 brt. 

Berlin. 14. februar. 
!,'ra der Ftihrers hovedkvarter: 
(NTB) Våre u-båter' som I lengre 

tid har vært utrustet med en luftmast, 
senket ved hjelp av denne forbedring 
8 skip på. tilsammen 51.000 brt. under 
utrettelig og hard Innsats l farvannene 
Ilke utenfor Englands kyst og langt til 
havs. 

F.U~&. l.He, 

100 kilo 1\: 

knekkebr(" 
g.icrningsl11 
kjent. 

Er det 
tjent llled 
samflll1nSn! 
kommunisl 
Stalin og i 
torisk sine 
i Tiflis. 

Kosa! 
sin t! 
tysk" 

(NTB) 
bds motto\ 

Lederen av Sikkerhetspolitiet og·· hirdsjef, 
1. Kosakkrl 
million rib 
hjelpen fr" 
S(1mn1en n~1 

mot bo \sje\ 
Tenk-t" 

Ataman K, 
kampviljel, 
kosakk,'!" (~, 
Russlands 
bm1p mol 
hadde unc1, 
lært bolsj, 
kj€nn€. 

generalmajor Karl A. Marthinsen gravlagt i går. 
En gripende avskjed med den avholdte generalmajor på Vestre Gravlund i nærvær av 

Reichskommissar Terboven, Ministerpresident Quisling og en tallrik sørgeskare. Dele,~as.i 
stå trofast 

liv i truskap og djervleik, gjemmer makrLs ide Lederen av Det norske sikkerhetspoliti og hirdsjef, generalmajor Karl A. 
Marthinsen, som så brutalt ble myrdet fra bakhold av terrorister forleden, 
ble l går begravd på Vestre Gravlund under enestående stor deltagelse. 
Sørgehøytideligheten formet seg som en enkel, men storslått avskjed med 
en av vårt lands beste sønner, som falt på sin post i kampen for det nye 
Norge. Foruten avdødes hustru og sønn, var Reichskommissar 'l'erboven, 
Ministerpresident Quisling, slektninger og venner samt en rekke høyere re
presentanter for parti og stat, politiembetsmenn, medlemmer av Hirden, 
Germanske ff Norge og representanter for de tre tyske våpenarter, Organl
satlon Todt, frontkjempere og mange flere møtt fram for å ta den siste av
skjed. Gjennom hele gravlunden fram til kisten dannet medlemmer av lllr
den, Germanske ff Norge, Hirdens Bedriftsvern, frontkjempere, poliiimenn 
og tyske enheter espalier. 

være slik at det gjelde,), a dø fortest 
mulig.» 

frendene i ~akksemd og ærefrykt. fulle lider. 
Det kan iallfall bli sagt at slik var Dl'. Go,' 

vår falne venns og kamerats liv. To ord kosa'· 
ordtak lyser over hans båre, to inn- eren undel. 
skrifter fra hans bauta: «Vår ære er 2 y, ål' de 1 
troskap!» og «Tro og tapper!» 8torm- snts i krit, 
bannføreren i Germanske ff Norge og visencle vi, 
hirdsjefen sannet de to stoltc valg- o.g polit isle< 
språkene våre. Her står vi ved de De hlk 
minnesmerkene som han skapte seg seg fortjcnl 
og som skal leve videre i oss. i fren-I men, Llkj 
dene hans. Her står vi på hellig bare Sllt e 
grunn. vil ogs!, bl, 

(' rens f ruk t 
Her hever Fagna-folk 
faret or Heimen, 
her hev' ein gild Gut 
gjenget til Kvila. 

Planer 
Dakar l 

Kisten som var svøpt i et norsk 
flagg med en stålhjelm over, var flan
kert aven æresvakt av seks mann 
fra Statspolitiet, Germanske ff Norge 
og Hirden. Bak kisten var oppstilt et 
æreskompani bestående av medlem
mer fra omtrent samtlige norske for
masjoner. 

Heller ikke ønsket han stas og 
prakt over sin gravferd eller store ord 
i den stunden her vi står no. Så gjen
nomført ekte og uforfalsket nordisk 
var vår falne kamerats tenkesett. Den Ikkje tarv han tenkjer eg, 
gamle romeren - for to tusen år si- Tavla på Gravi, 
den - skrev om germanerne, de Stein eller Stopel 
hadde lite til overs for staselige grav- med store Ord skriven, Minister Lie mottar 
ferder. Sjølv hev han sett seg 

æresgjestene. Den nordiske mannen reiser seg synlege Minne. 
En kort tid før høytideligheten be- først og fremst levende minnesmer- M '1 i t h h h' l 

. . ker Han lever v'd . b . ange VI s a er ar en lmm€-
gynte, mottok miruster Jonas LIe sa~-.· .. 1 ere 1 arna Sl~e, stormer og idealist gitt livet for sin 
men med fru generalmajor Marthm-Il slekten sm, 1 folkeætlen. Han eler I ide og sin livsdrøm. De som kjente 
sen ,og sønn æresgjestene foran ka- her SItt minne. Den amen og heide- ham best, vil si det helt annerl<.;des. 
pellet. Først kom Ministerpresident " . 
Quisling som etter å ha hilst på mini- ren som han skapte seg sjøl ved et . (Forts. 3. Side.) 
ster Lie, hilste på fru generalmajo: 
Marthinsen og sønn.. Deretter ankom 
Reichskommissar Terboven og etter 
at han hadde hilst på minister Lie og 
fru generalmajor Marthinsen og sønn. 
begav samtlige seg til gravstedet. 

Minister Riisnæs' tale. 
Den gripende sørgehøytidelighet 

ble innledet med at Hirdmusikken 
spilte .Solefallsnng» av Ole Olsen. 

Etter at musikkorpset hadde spilt 
trådte minister Riisnæs fram og holdt 
følgende Ude: 

Enkelt er det nordiske mennesket 
Enkel var genp.ralmajor og hirdsjef 
Karl Marthinsen. Så var han også ; 
sin offervilje. Han hadric lenge sett 
døden som sin følgesvenn og vært 
rede til å bringe dd siste. høyest~ 
offeret. 

(PT) Fra 
foreslått at 
flåte- o;.; fl) 
Vest-Afrika, 
gjennom fØn
først godkje 
fJåtebasis l i 
tydning for 
deIsen melle 
og modcrlan 

For bare at (Inger siden satt en 
venn hos ham pil kontoret. Veggcn2 
rier har han smykket med bildene av 
sine døde kamerater, mynkt av stak-

Bern. 14. februar. Imrs forblindede. Hans venn nevn"e 
)lsk-amerikanerncs sen- smerten og frykten som så mange 
oldt i går et møte der staute menns død volder. Da svarte 
msens behandling av generalmajoren: <Det cr galt fatt med 
,ter.kt kritise .• rt, n;,elde, r iVår tro, siden folk er redd for å dø!. 
Itnmgen om a avsta sto- Og med det egne muntre blinket! øy-

JForts. sI~te ,!lIde.l. nene la han, til: .SJølsagt bør det 
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" . ~. " 

,y, ," 

for 10 år 
,er it som 
'Samlings 

l som' har 
nøye som 
evegelsens 
l Førerens 
alle hans 
ror henne 
i glemme, 
l også av 
lliter som 
~elsen og 
d. I juni 
lret ov-:r 
, av 1944 
Økonomi
t var et 
fru 'T'il_ 

:>. ,a l ,m 
momiske 

Kilberg 
nisjefens 
etter sitt 

eum '-u 
iub'L ,n 
sin tro
vært for 
'ru Kil-

10 års 
tjeneste. 

, , 

mf føl
'Ørerei 
lemark: 
Vaasjø. 
e:'Læ
Bonde 

In' Røs-
bonde 

de Jon 
I. Hed
iartdal: 

HE 
. 'Bj" 
'agerø: 
;besty
:-.lotod
Schu-

op' 
v~ 
bonde 
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Ge~,era I,major Marthinsens begravelse. 

/Jamme. Etter en kort oppblujllCn av 
selvstendighetsrørsla ble hele landets 
intelligens utrYddet av GPU og tuse
ner av innbyggere deportert. Ht:,],;Qle
eksempel pit bolSjevikenes mdoder. 
Folkets selvstendighetstrang ble (h uk
net i et hav av blod og titrer. Til
bake ble en slØv resignasjon, all aktiv 
motstandskraft ble brutt. 

, , l, 'Forts; fra 1. side., 

Var'gene'ralmafor Marthinsen en 
svermer og' en drømmer?" _ Minst av 
-alt. Mest' av alt var han' preget a'l 

vett og forstand, aven nøktern 
ofte likefram 'kjølig og tørr - klok
skap., Oppveksten og livet der oppe 
i nord, ved grensen ~ i den såkalt:! 
«avkroken» - hadde gitt ham vid:' 
syn. Dette: vidsynet og vettet' hans 
hadde brakt'ham til å skjelne mellom 
kjensgjerningene, vår jords virkelige 
og, høyeste verdier og, det gamle ånd~
livets frasefylte teorier og blendverk. 
Han hadde funnet fram tl1 den høy
este 'loven' 'i tilværet. Han' kjente 1'0-
vens bud til oss 'alle. Så, fulgte han 
i alt sitt virke disse budene. 

Som ung mann stod han framfor 
valget av livs veg i en tid da det V'1C 

bare ynkelige tester tilbake avfol
ketsvernevilje; Offiserene' - , det 
norskeførerkorpset -' ble spottet og 
hånet. , Det brukne geværet - dett~ 
skamløse, symbolet - kom stadig of
tere til syne. I en slik tid valgte den 
unge Marthinsen - trass i alt - å 
tjene dette folkets vernemakt. I år
ene framover søkte han utrettelig i 
skrift og tale å reise viljen til vern 
mot det som han ante vilde komme, 
Så langt ut over kunde han ikke rek
ke, den unge mannen. Men mang~ 
vil fra pressen der nord huske d" 
kraftige innleggene hans - Karl Mar
tel - stridshammeren. 

Da Vidkun QUisling steg fram, 
fulgte Marthinsen ham fra første 
stund og gjorde en minneverdig inn
sats i kampen der nord. 

Så brøt det løs det store uværet fra 
øst., For Marthinsen kom det ikke 
uventet. Heller ikke var det for hans 
samvit og ansvarskjensler nok med 
ryggsekker og ski for Finnland. Flere 
ganger forlot han den lykkelige hei
men med sin kjærlige, hustru og sine 
to kjekke gutter og våget ved de fin
ske soldaters side der ute livet og hei
men, sin stilling og - i manges øyne -
sin ære som norsk offiser. Men hvor
ledes skulde Karl Marthinsen høre til 

• 

de stakkarslige små sjelene som sø
ker å løse livsspørsmålene med para
grafer og juridiske spekulasjoner? 

Den~ slags avgjorde heller 'ikke i 
den større alvorstunden, høsten 1940, 
hans standpunkt. Han stod seg i den 
svære prøven der så mange av hans 
offiserskamerater falt igjennom. I den 
nye tiden - i kampen vår for Norge 
- ble han satt til en av de aller tyng
ste og sværeste oppgavene. Som oberst 
og sjef for Statspolitiet - seinere ge
neralmajor og sjef for Sikkerhetspoli
tiet - skulde Marthinsen bygge opp 
og føre et korps'tilvern dm et folk 
som likefram - en kan gjerne si -
vlIde sin undergang. 

Da de tyske tropper trakk seg ut av 
Polen, etter forrige verdenskri[f, treng
te bolsfevikiske troppe avdelinger inn. 
De polSke armeer satte seg til mot
verge under Pilsudski. De kastd ut 
bOlsjevikene og trengte sjØl fram helt 
til Kiev. Et tilbakeslag for de polSke 
militære førte imidlertid til et nytt 
stormløp fra bolsjevikene, og bare Pil
sudskis dyktighet bevirket «Underet 

er soldatens kamp den største og ed
leste. Den nordiske mann vil ha sin 
fiende med blanke våpen framfor seg, 

,Vanskelig er politigjerningen a11e- ikke i bakhold. 
rede, i vanlige tider. Dens område er «Andlet til andlet skal ørner kloasb>. 
ondskapen og ulykken i livet, menne- Glade~ så jeg aldri min venn enn 
skers dårskap, feil og laster. Enda tyn- for et år siden, da vi sammen drog av
gre er det i dag. Det er overfl,,(lig å ut- sted med vår Førers samtykke til en 
bre seg om den innsatsen h: gjorde. innsats i øst. Dypt ulykkelig mottok 
Alle kjenner vi hans livsverl'lv ikke han ordren om å snu. 
den harde tiden har skhjJ L kl aftigere, Så skuI de han no falle. Stort er 
taprere og dyktigere kampgruppe enn tapet, stort er det offeret som er brakt 
det nr" 1:e Statspoliti. Det er en glede i vårt folks frihetskamp. Men når det 
å YceI'L: sammen med hans menn. De . d . 
er som skåret ut av den samme harde gjel er. sorgen vår, fmnes d;t da noen 
kjerneveden som han sjøl. De eier som VII fornekte og forra~e denne 
hans uryggelige visshet om il kjempe mannen ved å klage og syte. La hans 
for det gode, hans ukuelige vilje og hustru være vårt mønster, Hun va~ 
ville mot. Det finnes ikke svil, i disse ~gså hans beste venn og kamer~t l 
menn, som har så stort et ansvar og .,org og ~Iede,. l fred o.g ufred. VI så 
så tung en pl 'kt HIt d o den uforlJknel1ge holdmngen de hadde 

l . an ær e em ogsa d' t d . f få • d 'd 
at så galt det en o'k o Isse o a VI or mil ne er Sl en 

n er a VI .e unna, nar t d h f f t t d 
dette kan skade vår kamp for folkets s o e~ ram or. ape aven unge, 
liv, like uriktig er det å tilføye for- tapre krIgere~. VI ?er, henne med den 
målsløst noen et onde. Den synderen I samme hOldm~gen l de~ne stund. . 
som ærlig og oppriktig angret kunde Generalmajor Marthmsen lever VI
også regne med generalmajore~s høy- dere og står ved vår side når vi fort
sinn og hjertelag. Men bare få forstod setter kampen. Den kampgløden og 
hvor stort og varmt hans hjerte slo. kraften so~ han åt~e, strømmer ?jen
De som stod ham nærmest visste for nom våre smn og gIr oss uovervmne
en smertelig indre kamp d~nne sterke lig styrke. I høgtids- og feststunder 
mannen ofte måtte føre mot forstan- vil hans humør - hans livsglede -
dens og pliktens strenge bud,' Bare være hos oss. Et offer som dette -
hans nærmeste kjente også hans sorg ~n martyrdø~ som hans - krever trass 
over å måtte bli her heime, og ikke l alt usvikelIg vårt fol.k.s - den ger
få stå der ute i frontens ragnarok ~anske folkeættens VIlje og rett til 
skulder til skulder med sine kamera- !lv. 
ter. Ikke på grunn av noen større Kjære Karl Marthinsen: "Vår ære 
fare og spenning, men for det ekte er troskap!» 
og rene nordiske syn som han åtte, (Forts. siste side.) 

Marthinsen og sønn, der Herr Reichskommissar 'l\;l'boven, 'Ministerprcsideut .Quisling 
minister J~mas LIe påhører min netalen.. ,Woto, I,'rltt lcolk.), . 
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Berlin, 14. februar. 

(NTB) Viiikiseher Beobachter of
fent1iggjor en ~Irtikk('l av kri)::.' klirrc
~pt)nd('ntL'n (;(inlt'l.' Hl'y;:inf~' dl'r h~ln 
rL'gner opp dl' fald()rc'r sOln )n;1 ion' til 
en ,"ending i kri~~;;}yl{kcn pa pq fron
ten, til ty;,kl'rIH':-i furdl.'l. Hall ~ tl'iyer 
bl. a.: 

østfronten har for tiden form av 
en tr;,kt hvis spiss peker mot Berlin. 
Inn i elenlle tr,ddcn pn':,,,'r so\'jd
nlSSl'rnc no lll'IHl{'ligf: nH~ngder av 501-
elatcr',g materiell. V('gg,,"C i kjemjle
trakten er mallge hundl''' kilometer 
l<lngc, dvs. at S()\,j(:t-russ{'nH .. ~;, flanker 
blir truet av vare arlnl~Cr i K.urland, 
pst-Preussen, l'ommcrn, Schlcsi"n, 
Ungelrn og Slovakia. For tI Ila fram 
til vestspis:,en av .sin kile lna ~()yjct
rU~Sf'rne pti ,:...(,tt ()~~ \"is lOjlc ~~pi~;:rot. 
Bolsjevikl'l1c er for sI, vidl i en ugUI1-
.stig situ~)sjon, ~~()ln : .. ;ttH'partt·n a\' dl'res 
styrkpr st~ldig rykker videre Yl' . ...:t()\'er 
og etlerlater "eg lo meget ;;krke bel
st ionel' pil ,IL' ytterste 11 o)' "r, nemlig 
dl-; ty:-,ke anni'er i Ungi1rn og JZur13nd. 

if'oll'j""U fra :l. sill") 

ff Olwrfiihrer Fehlis tal.'r. 
(Foto: Fritt Fo]]e) 

Oberfiihrer Fehlis' tale. 

skal' :;"lll arbeidet tappert og dyktig, 
m,,>! 0\ ,-,rordentlig godt resultat. 

nc:t norske statspuliti har i de siste 
;·Ir ~-t,IJi.~', :~Lllt i bn~l1nJJllnktt.'t ,tY k;:llTI_ 
pell llliJl de' fllrhrytvr:--,ke oPJl1():~('I1(le og 
pdv!vggl'lJ(!L; kreflcr. lll'runrler har 
dt,t lidd lI:11·d{~ LI}). Nal' tkL 11l1~~e 
sL.,t:-'jlolitl tLl:--:S i {iL'n ,IIH!t'lige og per
sonlige terrol', ng 1ra:;s i de I11angt3 
blud"fkr, up:t"irl,l'l og fryktlØst be
k.il.lnl'l.t fienden, er det deres leder, 
gl'lil r~tlllJ:l.l(Jr l\l~lrthitl~('ns fortjeneste. 

I alle di:::;.;\.' {lr 111l'd intinlt sanlar
Leid, er l'vL,r1hin,'('n (l~~ jl'r~ blitt goele 
Vt~l1IH'r og k<ln1l'rat{'l', I-Il'li :ynsløst 
!i pl'rl , p:\litdig og trufa,t er h'\\1 alltid 
k01111IH:t lneg i nl()tl~ sInn en nlal111 hos 
hveln urri. (lg h,ltvlling Cl' ('U, og som 
tar :;vg alvorlig ~\v dCll oppgave fiOln 
skal lt);-;cs, I l:ll1gl~ t.jPnstlige og per ... 
fll\1ligp !-:~l1ntlt1('r hul' jl .... g deltatt i 11;1113 
bekynll'itlger, 11lCl1 n~;S;l i h<.ll1S seirer 
I..'~: fJ.l!lltid~pl;IlH'l'. ]':1 dpl1 1l1:ltl'11 gikk 
dei ,rl<c'lig til ;,t dd oppstod ('11 in_ 
l1n hori!~h\'t. 111l'l1tJ111 ();-:::-~, sonl ikke 
:-;tl. i l~t 1; .. on1jJl'LII1:-,{'spor: .. :tl1:il o~ 
il tjl'ntl: t.il intl'u':-;SCl', lnen 5UlU 

har 
, sto
le ior 
~nder 
stiske 
Ir de 

ct er iJ<ke ull'lukket at trakkn vil ta 
... l1rn1 av pn fryktelif~ hvirvl'lstr0l11 sot)) 
,luket' alt ,;()m blir k'lstd ut i den. 
E"n() i'l' t iebjlllnktd f()r de tyske mot
!-=tot ikke knnunei-, og kri:-:el1 'vil dl'rfnl' 
\-:ll'{! inntil d;\. I\lotangrepl'tH.: \'il lkke 
Lli "att i g'lIlg for fienden N 1,Iitt 
''ekket i betydelig grad. Sid"n ()f1{'n-
\.'l'ns bpgynlll.'bc- h:\t' ~;t")\'jl't-nbsernc 

'egner 111i~tl't Oln l:l.f.! en tn'djt'dt-l av ;-.·itt in

C1H'f der Si('l1t'rll('il~~\l\dlz.l'i lIlld lks 
Sid\l'rlil'itsdll'Il"t, li ()1,,'diILr\'\' F,'II
li::, ull:t!le ckrclll'l' di:<,c lllilll\,·llrd: 

_ C('tH'r;llnl~l.i\Jr 1\Lll"thin·l 1\ l'r Lilt 
for ll:.'ordningl'll i N()l"f~(' lIi-; l)(,t :-t()f

!-~\ J"I11;ln~,kl' rikl':; fr:llnlid. 
Allerede i Leg)'lllll'],,"11 :lV In~1 la,r

te jl'g h:lll1 '" l<jemw sum en t ilb,d,e
lllJl,kncle mann me'\ rolig og kbr 
clrmmekraft. Da det norske politi 
!:;orn \':lr splittet i kon1fnUn;llt~ r,rupper J 

ble !-=<ln1lct til et ~l:lf~kraftig rilc;in:-;iru
m,,"I, cll'ltok l\Tarthil1'Cll i ,dle viktige 
overlegninger og beslut.ninger. 

1),11 t' ll:lddt, fl" t t 111:1 l fl)l- PYC', ncnllig 
:t \ inJH' ~:l'i{'r fnl' dell fl'lll'~ ~;d.;:. rvled 
;dl ~ill rI) ng ~::tldi!~l- nn-},vl'ie1.c.;l'" ha(lde 
l\J:i1,tilill'Tll ('t \'''Imt i1j"I't.-. ll'lll "ar 
{'n !;[Ot!,'IIc!I' illt';lli.,t

1 
~;Illlt b{'gl~i::tret 

~~jLk illll I"llr !),'t .c.;(llrgl'rtlLln:--:ke rike.:> 
\(11"_ .fl'l~: a h;\ln i dl' lill1t-}' da 111('1 .. 

dlI1.l~\.n 1.;:1)]\1 olll :\l 11:11\:; ~~onll V:lr dpcl. 
~()ldH'n y;lt' blitt 11:11"(lt 5::Il"<:t P;'1 Vl'St.. 
I"l"ll!dl'll ()g :,ktl1dl' h('itll fot' :., bli l'Ll'l. 
Lrl,,!t:t, llH'n (llllkolll Yl'fl ('Il tragisl~ 
11)'ulykkl'. M'lrthinsc'l1 lok alt som en. 
fOl,L;p ~IV krigens 111t'lIillJ;. 
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fantt'ri og uvel" tre fj('nit'deler av sine 

p;lllserstyrkcr. Samtidig pker tapene 
deres etter hvert som tyskernes mot
stand blir sterl,ere. Tilforse!svcgene 
sorn stadig blir lengre, gjor også sitt 
til il svekke fiendens kampkraft. 

Det tyske folk vet at 
i stand til å stanse 
stormfloden. 

det er 

Berlin, 14. februar. 
(NTB.) Berlin-pressen bringer fort

satt utforlige beretninger om de bol
sjevikiske voldsgjerninger i Øst-Tysk
land, Der Angrifi skriver i denne 
sammenhengen at Tyskland no vil 
danne en mur mot dette kaos for å 
hindre at blod terroren blir fort videre 
over hele Europa. Den tyske nasjon 
"il vise at den er, verdig til å løse 

nne oppgaven. også Berliner Nacht
_usgabe understreker at man må til
tvinge seg avgjørelsen mot en fiende 
som skriver enkeltmord og massemord 
på sin fane for å tilintetgjøre alt som 
står i vegen for hans verdensherre
dømme. Men det tyske folk vet også 
-+ det - ved den ytterste innsats av 

sin kraft - er i stand til å stanse 
~wrmfloden som bruser fram fra vest 
og øst. 

Gårdsbrann i Trøndelag. 
Trondheim, 14, februar . 

Som en politisk stridsmann som al
lerede i lU:l:l slullet seg til QuislillgS 
bevegelse, Sil });t11 :-;nart sin Oppg;IVC 

or; sin styrke i il beskylle og sikrc det 
nye mot alle politiske og idcologis,ke 
motstandere. Med stor energi hjalp 
han planmessig og vel overveiet til il 
skape det norske statspoliti og gav det 
til slutt, under sin ledelse, et mann-

.. Den polske eksil-

reglerlng. 
I"orts. fra 1. side. 

re polske områder til Sovjet-Samvel
det vil aldri få nO€n tilslutning fra 
det polske folk. I det hele tatt ble 
Krim-konferansens beslutninger på 
det politiske og territoriale område 
betegnet som uholdbare. 

London: 
Protesten ingen innflytelse. 

London,' 14. februar. 

I Marlhill"l'l1 h,,,' jeg mistet en god 
venn ()!~ trofast k'llner.lt. 

.h'g t:lkk(~r deg, kjære kamerat 
lVLll·thill::;el1, for alt lH'a du har vært 
l()r rn('); of_; 11lillC nll'lH1, for den felles 
fr:lI11g'il\g 0[( for elet gode k,nnerat.. 
sk'ljls timer. Og vi h'lr djup medf~j]el. 
se rnt'd din hust.ru og :-;onl1, SOln vi også 
1". ddte sted lov>,r nld!'i :1 forlate, og 
sum vi vil st," ved siden av som dine 
ff-kamerater, komme hVel komme vil. 

S,'l strammer vi menn i det norske 
og lyske sikkerhetspoliti hjelmen. Vi 
vet at motstanderen ikke vil opphøre 
med sine forLrytcrske metoder. Dilt 
elcsempel, kamerat Marthinsen, vil stå 
manende for oss. Vi vil sU til med 
enda stIlrre innbitt harme, for li vinne 
:;ei('r til slutt. 

Elter H-OberfUhrcr Fehlis' minne~ 
ord ~pille Hirdmusikken soldatersan~ 
gen «Ich hatt' cinen Kameraden». 
MeliS musikkens toner lød ganske 
dempet, kommanderte sjefen for det 
oppstille æreskompani «Giv akb, og 
tre æressalutter ble med korte mel
lomrom avfyrt til ære for avdøde. 
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(NTB) Gården SnØan 1 Støren i 
TrØndelag ble herjet av brann i kveld. 
Ilden oppstod på låven og bredte seg 
med rivende fart. Uthuset brant ned 1 
løpet av kort tid, men heldigvis lyk
tes det å redde husdyrene, bL a. åtte 
kuer og to hester. Ilden forplantet seg 
til hovedbygningen, men hjelpemann
skapene klarte å slokke fØr større ska
der var gjort. Ved 23-tlden i kveld var 
brannen slokket. Det var ingen men
nesker på låven i hele dag og årsaken 
er temmeli" l!l!t.efulL 

(NTB) Protesten fra den polske 
eksi1regjel'in~ i London i forbindelse 
med Jalta-konferansen har ingen som 
helst inflvtelse på beslutningene da 
de er definitive, skriver Reuters 
utenrikspolitiske medarbeider. Det 
er meningen at polske demokratiske 
ledere som lever utenfor landet, skal 
opptas i den nye provisoriske regjer
ing. Opphavsmennene til den polske 
regjerings erklæring i London fore
trekker øyensynlig å bli «utelukket 
fra denne kategori». 

Han hevder videre at den tidligere 
pol.ok<> statsminister Mikolrtieczvk o<! 

Nr. 40. 
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Bruhoden 
Fca der Fiihrl 
(NTB) Etter. 

hyen i nesten 5l' 
langt overlegne : 
bar no ctier ordr, 
lJlcjning-sforr~l(l V~ 

vår front vest for 
Mellom Sarvi7 

oppnådde den ~ J 
Dlincrt a v Vil re Il 
store hlodi!:c ta., 
andre våpen, 134 

Nord for Ve, 
sov jet-russerne fo 
buseh og Schwarz, 
nyoppretiede Spt 
Schlcsicll, sarnt vel 
slo våre trOJl)ler s' 
angrep tilbake i 
Stricg-au, nordvest . 
for Sag-an ble fie 
ved motang-re)l. 
sOv jet-russerne å 
Grunherg. 

Mellom FU"stCI 
I~ktes det å hmSI 
endtlige bruhoden, 
Guldcndorf enda Il' 
sovjet-russiske an/ 
avsnitt. 

I den sørlige f 

holdt stottepunktc 
I\larkisch-Friedlam 
tige bolsjevikiske a 
til vår front. 

TiltagE 
Fra Fritt Folks uts. 

Bel 
Stillingen på Øs 

sere, i dag ved et ti 
trykk så vel på be 
sentrum, hvor bols 
å la tropper marsjer. 
buen. Kampene f, 
med voksende res' 
vcer,:,adc bolsjevikis 

Ved festningsom 
veksler stillingen f, 
mdlomrom etter s. 
grep på nyt', kjerr 
byen fri og bolsjevi 
rmi~en om denne. F 
ne,; det som om t~ 
tilkjempet seg en , 
~om bolsjevikene al 
a bryte igjennom. 
Tyske motforholdsn 
n i·l j p . .p.l~ lrm 1.orlo+ -h~ .... 
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