


UNODOM UTEN OPPGAVERPraktisk vegledning for kampen.

II. DE FORSKJELLIGE SPRENGSTOFFER

cNorsk Ungdom) vii i numrene' framover Anvendes ved sprengning med darlig for
gi spalteplass for en del tin~ som enhver demning. Den er frostfri. c) Minitt (M)
patnotisk norsk ungdom rna kunne lage og d) Lynitt (L) er noe svakere enn XGD,
istand. Denne gang behandler vi de for- men ligner ellers denne. e) LandbrukS"
skjellige sprengstoffer. dynamitt (LD) for landbruket: steinspren-
For dynamitters (dyn) vedkommende rna ging uten. borhull, stubbeskytin~ etc.

d r f 'kk Dynamltter under dette punkt mneholder
~an m~ e!1 gang sa ast .at de I e e~ nitroglykol som bevirker at dyn f0rst blir
handte~mgsslkre. Bruk aldn metaller pa stiv og hard ved -=- 150 C Ved I t-dynamltt! 0 • • avere em.

Av sprengstoff har vi to hovedtyper' peratur rna sprengstoffet oppbevares I
. vrerelsestemperatur en stund f0r bruken.

1) Brisante (deto~erende -- knusende). Gruppe B: Sik1cerhetssprengstoff.
2) Trege (forpufnmg - eksploderende). . 1) Ammoncarbonitt - kullcarbonitt _

. De f1este .moderne sprengstoffer h0rer brukes i kullgruver.
bl type 1: ~Il de trege sprengstoffer h0rer 2) Handteringssikre sprengstoffer bestar
de forskJelhg,~ krutts<?rte~. Som regel er av ammoniumssalpeter tilsatt nitroglyserin
det stor !orskJell pa vnknmf{en. av sl?reng- (trinitrotoluol e. I.) og har mindre spreng-
stoff.et n~r det de~oner.er I fnluft I mot- virkning enn gruppe A, men taler St0t og
setnmg til detonasJon I lukket kammer. fuktighet. a) Geomitt (G) b) Ekstrasikritt
Bare spesiell sprenggummi og stjernedyna- (XS) c) Landbrukssikritt (LS)
mitt ~ar like stor sprengvirkning i friluft 3) 'Skytebomull, bomull (celiullose) be-
som I lukket ~ammer. ~or sprengstoffenes handlet med blanding av konsentrert sal-
anve!1delse spiller konslstensen. star rolle. petersyre og svovelsyre. St0pt i prismatiske
Det .Ideelle sprengstoff er plash~k. eller sylindriske legemer eller i borpatroner:

VI kan fordele sprengstoffene I f01gende a) Gjennomparafinert (vat) i et bad av
grupper: smeltet parafin, anvendes til ladningslege-

Gruppe A: mer, farg~ gulbrun til m0rkebru!1' b) Over-
1) Ugelatinertt, h0gprosentig nitrogly- flateparafmert (t0rr) anvendes til tennlege

serinholdige sprengstoffer. a) Kiselgurdy- mer. Har huller for fenghetter. Skytebomull
namitt, b) Blandingsdynamitter, c) Gr0fte- er meget. uf01somt for St0t o~ slag. Over
dynamitter. Disse 3 sprengstoffer er over- f1ateparafm.ert legeme ~a all~ld brukes. for
ordentlig 0mtillige for st0t. De blir tregere ~ brmge gJennompar~.fmer!bl detonasJon.
og tregere etterhvert som temperaturen ~kytebomull er trostfn og taler yann. Para
synker, og ved ca. +5-60 C er de livs- fmovert~ekket }?'a. den t0rre ~a Ikke skades.
farlige. De rna heller ikke ligge i sterk . 4) Tnnol (tnmtrotoluol) mtrert av t~luol
varme. Ved + 35-400 evil nitroglyserinen 1 salpetersyre og svovelsyre, utkrystalhsert
ctyte) ut og forilrsake detonasjon ved den av alkoh<?1 og t0rket. Lysegult krystallpulver
minste uforsiktighet. presses tille.gemer eller borpatroner. Trinol

2) Oelatinerte, h0gprosentig uitroglyse- er use.dvanhg. f01somt for st0t og slag, er
rinholdige sprengstoffer bestar av nitro- f~ostfntt og taler vann. Detonerer vanske
glyserin og 7% skytebomull. Konsistens: hgere enn skytebomull og har huller for
t0rr, deigaktig masse. To sorter: a) Spreng- fenghette.
gummi (SO), helt Uoppl0selig og ubegrenset 5) Svartkrutt, blanding av salpeter, trekull
holdbart i vann. Brukes til undervanns- og svovel: a) Minekrutt, b) Kraftkrutt 
sprengning. b) Spesiell sprenggummi (550), noe sterkere enn MK.
3 ganger st0rre detonasjonshaetighet i fri- Til de ovenfor nevnte sprengstoffer kom-
luft enn SO. Anvendes under vann til mer sa en hel del andre. Hvert land har sine
spesielt sterkt knusellde virkning. spesielle sprengstoffer og nye finnes stadig

3) Oelatindynamitter -- nitr?glyserin med opp. Vi kan nevne ~t stoff som plastikk.
2-4% skytebomull og ammomums-salpeter. Det har en detonasjonshastighet omtrent
a) Ekstragu!"midyna~itt(X!JD) tiler vann dobbelt sa stor som skytebomull. I sj01ve
o~ lengere bds ugunsbg l.agnng og er frost- navnet Jigger dets egenskap: usedvanlig
fn. Vir sterkeste dyna!llltt. (N! er de.n noe deigaktig og lett a plasere, idet det f0yer
svaker~ grunnet glysennmangel.) b) StJerne- seg etter objektet. Videre kan nevnes 808
dynaml~ (SD) ~om h.ar ~ ganger sa stor og tetryl (tetranitromethylanilin). Tetryl
detonas)onshasttghet I fnluft som XGD. brukes mest til lunter og fenghetter.
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for en tid siden dro en illegal avis til
felts mot de mest negative og intetsigende
elementer i hele den nasjonale front, nemlig
den ungdom som daglig er a se i byens
gater, if0rt lange jakker og trange bukser,
med cutting og paraply, ungdom som ikke
har annet a beskjeftige hjernen sin med
enn hvordan de skal fa cb0rseh brennevin
til a fa slatt ihjel 10rdagskveldene. Det er
ungdom som trass i alle paroler like gjerne
gar pa en tysk film som pa en svensk eller
dansk, cda JO pengene gar til det sammet.
En gang i uka gj0r de en veldig innsats,
del hadde vi nrer glemt: da if0rer de seg
r0d nisselue, islender og r0dt skjerf og tar
trikken til frognersetra. Hvis ekspedisjonen
Iykkelig f0res tilende, har familien en under
holdning ved middagsbordet. Patrioten for
teller da om aile de hatske blikk han har
innkassert fra nazistene. Hvis det r0de
innslaget i beklednin~en skal vrere en hyldest
til Den R0de Arme, kan vi garantere at
denne vil sette pris pa en noe aktivere
innsats. Hittil har det neppe strukket seg
utover a gi nazistene propagandastoff.

I fredelige tider kunne man ha innskrenket
seg til a Ie av denne ungdommen. Men
na kaller landet til lojal innsats av aile
rerlige krefter,og av ungdommen mer enn
av noen andre, fordi det er den som vii
sette de st0rste krav til tiden etter denne
krigen.

Hva kan det komme av at ungdommen,
som i andre land gar i s pis sen for sitt
lands frigj0ring. har i sin midte slike ut
spjakete apekatter? Det hjelper like lite
her som overalt eliers a konstantere faktum
uten samtidig a studere arsakene.

I Sverige har man den samme slags ung
dom, cSwingpjath som svenskene kaller
demo Men i Sverige er slike foreteelser
til en viss grad forstaelige. Sverige star
ikke idag oppe i en kamp pi livelier d0d,
og landet bar derfor ikke i den ICrad bruk
for ungdommens besluttsomme mnsats. I
Danmark h arm a n h a tt den samme
type ungdom. Etter okkupa jonen av laudet,
tok det en tid f0r det danske folk kom seg
etter slagel I denne tid sonderte de re
aksjonrere og folkefiendrlige elementer seg
i retning nazismen, og da kan man lettere
forsta at ungdommens naturlige vitalitet
matte gi seg slike underlige utslag. Men
det danske folk ffJ<k snart summet seg etter
sjokket, rev seg 10s fra nazistene og de
reaksjonrere og begynte den aktive kamp
for frihet og folkestyre. Det var en kamp
som satte stadig st0rre krav til folket, og

i f0rste rekke til ungdommen. I denne tid
vilde en opptreden av ungdommen pa
samme mate som tidligere vrere fullstendig
uforstaelig; og den forsvant da ogs!.
Den danske ungdommen har byttet cstrupe
knickersen) med maskinpistol og dynamitt.
Og hvis det skulde vrere enkelte langhirete
patrioter blant dem, sa kommer dette ganske
sikkert av at de ikke har hatt tid til a klippe
haret av seg.

Her i Norge opplevet man ikke pa langt
nrer den lammelse etter okkupasjonen som
i Danmark. Den politiske kamp antok der
for ogsa straks en mere krass form. Ung
dommen viste klart sin kampinnstilling mot
nazismen. Vi kan her bare nevne idrett
streiken. Men etterhvert som tiden gikk.
ble kampen tammere og tammere. og ung
dommen ble staende uten oppgaver. De
fikk inntrykk av at de hadde gjort hva
gj0res kunde, og na sto del til andre i
gj0re resten. I stedet for a la ungdommen
trekke lrerdom av den kamp som tidligere
var f0rt i denne krig, og av de kamper
sam nordmenn alltid har f0rt nar landets
frihet sto pa spill, ble det til stadighet opp
fordret til a cholde seg i ro), cikke gj0re
noe overileh O. S. V. De som pr0vde i gj0re
noe positivt ble stemplet som uansvarlige
elementer. De deler av ungdommen- sam

Var det del 80m var din
innsats?

En genser, et skjerf og en lue, tre knappe
naler, en blomst, hundre rykter.
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Kaptein A. Or"a.fstrom: PARTISANK:RIO

c Fienden herjer yare byer.. Der veien gir fram
gjennom skogen. lurer vi pa ham - vi blok~rer
veien og beskyter de fiendtlige aydeJinger fra sk)ult~
stillinger, vi sprer forvirring, uSlkkerhet og redsell
hans rekker. Men innen han far samlet seg og fatter
hva som er hendt, er vi borte, gjemt i var skoger
og smutthulJ.

)0 djervere, jo galere et foretak er, jo lenger d~t
trenger inn i fiendens rekker. desto mer mottes bhr
motstanderen. Siden kommer ryktene av seg selv.
villere og villere lammer fienden og oppbisser han
egne landsmen~. Vire patruljer rasere~ .veier,
sprenger broer i luften, forstyrrer jernbanehn)er og
avskjrerer telefonledninger. .

frivillige slutter seg til friskarene og forsterker
demo Kvinnene lager mat til dem, bef~lkningen
hjelper til som veivisere og skaffer opplysnln~er om
fienden, som tvinges tiI'i ~ra tropper. fra f onten for
a beskytte sine egne, avdehnger. Og til s!utt flammer
oppr0rets ild himmelh0yt og fortrerer flenden.)

Denne karakteristikk av partfsankrigen ~nnes i en
artikkel i et sveitsisk tidsskrift. Partisankrlgen. elJer
som vi kaller det den frie krigen, er fra gamme
av krigen utenfor'de organiserte fronter. Vi~k om
heten retter seg ikke i ferste rekke mot de stndendt
styrker. men mot forbinnelseslinjer, forsyningsorganer
og cnervecentrer).

Den fTie krigen feres delvis av s~rski1t organiserte,
utdannete og utrustete avdeJin~er, delyis av.tropper
som tilfeldig tildeles oppdrag for par~lsank~lgen. Sl
vel i 0st yom ved )partfsanfrontene) IOnen de ok u
perte land er ikke bare materiell, men ogs tropper
blitt landsatt fra luften for i gripe i~n i fienden
rygg. Omringede eller sprengte avdehn~r lar
ikke lett ta til fange, men f?rtsetter strl~en til d t
siste. Altsa k.n og befolknmgen ely rise g for
a befri s.eg fra fienden. Ma lean lure pa ~m det
virkelig er mulig at avdelinger med 1 sterid skJft~nde
kvalitt"t som det her blir Iper mAl om, UII vlnne
noen framgang mot tilsynelatende overlepe mot
standere ~ men at en krigfering om den!'e u~der
denne krigen virke~ig gir resultat, derom Vltner Ikke

'.To rede )ugoslaviske partisan
jenter pa Malta

Jugo lavtske partisaner med den
~rmerldebll Juen med en stj rne.

Instruk jonskurs for partisaner pa
Malta. De 1 rer 1 nytte alle vipen.

N R. 1

St0tt cNorsk Ungdom) eko'lomisk, vi
kan da komme ut meget oftere.

•

Per Lie, deserteren fra idrettsfronten,
som er f1yktet til Danmark, opplever na
angerens kvaler. Han er for tiden travelt
beskjeftiget med a skrive til gamle idretts
venner for a fa disse til a hjelpe seg ved
oppgjerets dag. - Han kan spare seg.

•

?"rg for at all g:od. norsk ungdom far
avtsa, men vrer forslktlg med dem du ikke
stoler pi.

kalt og nekternt overveier bvilken politikk
som skal fores. Idette tilfelle blir det aktiv
karnp mot tyskerne og deres fernte kolonne.
Vi skal vise Terboven Be co. at vi ikke lar
oss kjepe av cfritt leidet, tobak eller brenne
yin. Nei ! La oss en gang for alle svane
dem slik at de forstAr det er 0 S S og ikke
dem som har heve til a gi fritt leide.

•

Hoff har vrert borte i mjslighete~ bade
her Qg der. Et steds rna jo hani enorme
forbruk pa restauranter etc. oses avo Og
for kort tid siden er savel Idrettsbladet
som Tippeselskapet stoppet, og de som er
ansatt der skal stilles til disposisjon for
mere aktiv innsats. I Norges Idrettsforbund
er det samme tilfellet, forbundet skal praktisk
talt innstille virksomheten, det er bare
blubblivet med klubbkonkurransene som
skal holdes oppe, alt som heter stevner og
rnesterskap skal sloyfes og de fleste av
forbundets funksjonrerer innkalles til aktiv
innsats. Disse bolde herrer bar derigjennom
fatt seg en alvorlig forskrekkelse i livet,
det var nok ikke det som var meningen
med at de gikk og breiet seg rned front
kl·empermerker og andre nazitegn pa jakke
s agel. Nar det kom til stykket viste det
seg at de var reddere enn noen annen, og
na gjer de de storste anstrengelser og de
rnerkeligste krumspring for a komme seg
unna. Det sekes over en lav sko pa stil
linger i stat og kommune. Og pa forbunds
kontorene har det utviklet seg til det rene
slagsmal fordi clederne) ikke bar'varslet
sine rnedarbeidere slik at disse har kunnet
komme seg unna. Det var visst bedre a
drive idrett for fedrelandet enn a slass
for del.

cfRITT LEIDE) forts. fra s. 1.

hindringer ivegen. Vart svar pa dette som
pi lie ~e andre copprop) og canordninger»
fra nazlster og tyskere, rna vrere at vi sjel

BRANN I ROSENES LEIR
Det foregar i disse dager en sterre opp

vask innen Norges Idrettsforbund. og ut
fallet for de coverbeviste) og cdyktige)
ledere som har statt i spissen for dette
forbnnd og dets politiske virksomhet blir
ganske sikkert meget lite oppmuntrerde.
Man viI"av dagspressen ha sett at det atter
er foretatt systemskifte i idrettsledelsen.
Bjarne Th. fJeld, den gamle Tjalvist, har
overtatt sjefstolen etter Charles Hoff, som
Lo i sin tid pa en sa dramatisk mate avleste
Reichborn-Kjennerud.

Et kraftig angrep pa idrettsleeeisen med
tydelig adresse til Hoff har statt i et av
nazi-organene selv, nemlig cNasjonalung
dommen), og i dette beskyldes idrettsle
delsen for bare a drive med festing, fyll,
restaurantliv og cvoldtekh. Det fortelles
at dette siste skal sikte til at de kjekke,
idealistiske idrettsledere med Hoff og Tan
ding & Co. skal ha laget private orgier
etter offisielle fester. Og den kvote med
brennevin som man for syns skyld har vrert
sa forsiktig med pa de offisielle fester, den
har ledelsen tatt med privat, med bl. a. det
smukke formal a drikke f. eks. en rekke
handbaIljenter fulle hvorpa de fine karene
har voldtatt de samme jenter. Det er en
sunn sjel i et sunt legeme det.

opptrer som en skarn for Norge, er holdt
utenfor i det iIIegale arbeide. I stedet for
a knytte den til kampen mot nazismen,
har man latt den seile sin egen sje, og
neyer seg na med a konstantere hvilken
kurs den har tatt. Det er hjemmefrontens
egen feil at ungdommen opptrer som den
gjer. En ungdom uten interesse i dagens
kamp kan ikke bli anderledes.

Vi rna ikke tro at ungdommen her i
landet er noe darligere enn ungdommen i
andre land. Arbeidet blant den blir bne
sa meget vanskeligere her, fordi den har
vrert isolert sa lenge. De som eono har
evnen og viljen til a lede ungdommen til
kamp for yare demokratiske rettigheter,
rna se det som sin oppgave a trekke ung
dom innen aIle samfunnslag inn i iIIegale
ungdomsorganisasjoner og reise de beste
av dem til aktiv kamp mot fienden. ferst
da far vi bukt med nisseluementaliteten.

Men det haster!

'. .
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