
fRA DEN ORSKE OVERKOMMA DO

Arb e ide r e: BeskyU ditt arbeidssted hvis tv erne angriper de. Hjelp landsmenn byf de Y
militcrre grunner mA eUe din fabrikk eller ditt verk ted .ut av drift. V r f r t~mann tl! 1 felge
parol n hvis norske eller allierle myndigheter eJl~ HelmefrontJedel ~ oppfordrer til treik.
for ret n i n g s f 0 I k: Ojem 51 me et som muhg av laaeret pi et .~kert I~ed for for
hindre at det flier i tyskernes hender. OJ0r det dere un for bIClpc ivilfolket meel
hemmelife fordelinger og forsyningfr.
Of en t i g e tj en es tern e n n: Vzr Mredt ~jJ 1 uffere aile ordre 10m bUr &itt av nor e
eller aUierte myndi heter eller den nor Ice Helmefrontledel en. •
B" n d e r: Ojem aile forsyninger og hold dem i reserve for den norske befol~n.ne. Ta yel t
J dsmenn, nor ke og allierte soldater 10m trenger deres hjelp. Hu kat !rfRNrinpn ytJ WIpe
et eyebli~lcelig forsyningsproblern som bare un Ie ved fullt sam rbeNi It'A . d eo
Hum" d r e: Ver gje tfri mot aile 10m kjenlpcr mot tysk~rne•.SkjuJ de oc dem !l
Hvis det er mulig begynn forberedelsene med en gang. Olem htt hoIdbar at vi m Ii,.
S j e f 0 Jk: Hjelp til med I beskytte bitene lik at de .lk~e blir aen~et av tyIIcerne. Hvi det
er fare for beslagl uelser. rnl v utilene Apnes og. ytkllge d~ler ijernea fra IIUI ineae.
Un g do m: Slutt dere til heimefrontea rekke~ b IS ~ere bhr bedt .om del. Ver klar tU I
dele ut f1ybJ d, &jere sambandltje e te .Of yte bistand til nor Ice OIal.~rte tropper. Kje,;,oer
du ornegnen godt Dok til I vrere vfJYller? Pill en ryUsekk med Jift Iller 01 mat aI. t
du an vere klar i lepet IV kort tid; Den or Ice Overlcommando.

$ABOTtlRENES LANDSFORBVND

PARTISA KRIOE ER BEOV T 1 OROE
Oeteborg Handels och Sj fartstidn ng 12. januar•

,
I GE PARDO 0 FOR
A GIVERE

Angiverne er de mest ge
m ne av aIle krigsforbryte-re.
Ingen metode cr for simpel
for dem for a komme de frle
nor kc organisasjonene inn pi
Iivet og a selge ofrene til
Gestapo for judaspenger.

Ni praktiserer de en ny
metode. I samrad med Gestapo
kidnapper de .mistenkte nord
menn. pi gaten og perrer

., edkommende inne i en kjeller.
De sier til offeret at de er
kommunister. og at de har
taU yare pa ham for a slcyte
ham fordi han er angiver. For
i relle pa .• misforst el en.
regoer de at-oUeret skat opp
gi forbindelser som kan J(A
god for ham. Sa blir resten
av oppgaven solgt til Gestapo.

Sa snart v r illegale ledelse
nar beviser nuk til a kunne
navngi en angiver ma dette
vcrre ensbetydende med dods
dom.

B0 OER!

Maten s k a 1 fram til den
norske sivilbefolkningen.

Saboter de tyske rekvire
ringene!

Fra kommunikeene: .SAllOTASJE ATTEN. 23-24·11.

-' ,

Aker mek. verksted.
Pi dette verftet ble senket eller alvorlig skadet skipstonnasje
pil i alt 25500 tonn, hvorav et tankskip .Schleswig•.pa
16000 t. og nyinnredet for transport av fanger. Samtl~ge

skip var klar til a settes inn i fart. En t0rrdokk. kapasJlet
2500 t. ble sat! under vann ved ii sprenge dokkporten. En
stor kran, kapasitet 100 t. ble satt ut av drift: Kra~en er
den eneste i landet som tyskerne kan nytte tIl losslllg og
lasting av store tanks og grovt skyts. 2 mindre skip ble
ogsa odclagt.

Nyland mek. verksted.
Her ble senket i alt 15000 I., et av skipene var tyskeme
istand til a slepe vekk fOf det sank. Den tilsiktede blokade
ved i senke skipet inne blant verftsinnretningene ble de~med

forhindret. I to mindre skip hvor det var plasert ladlllnger
som ikke ble antendt. er ladningene fjernet.

L i 1:1 e's t r 0 m j ern han e (t.
2 stillverk ble sprengt i luften. Aksjonen ble heldig gjennom
fort tross sterk tysk bevuktning. Pi tross av alarm som ble
~tt 13 og 4 min. f0r eksplosjonene, var det 2 mann av
jernbanepersonalet som enten ikke har h0rt .alarm. eller
ikke taU denne alvoriig, og som ble drept.

Alnabru jernbanest.
1 stillverk ble sprengt i lurten. Den tyske bevoktningen var
var ekstra..rdincrr sterk 4 mann ved selve stillverkel Aksjonen
ble gjennomf0rt uten uhell av noe slag.

.Fram., Bygd0Y aIle 4.
Aksjonen ble her foretaU for a 0delegge tekn. utstyr for
registreringen for arbeidsmobiliseringen 0 I. 1 mann drept
og 5 sarp.t av brannvesenets folk. Dette kunne ha vcrrt
unng-att hvis brannvesenet hadde vcrrt Iitt mindre hissige
og tjenesteivrige.

NSB's lokomotivverksted pa .Nyland. ved Ororud.
Aksjonen ble heldig gjennomf0rt 29-11. Verkstedet h~r f. t.
en mengde lokomotiver til rep. Driftstansen p. g. a. a\..spnen
sImile eUer de opp!. som foreligger vcrre ca. 3 mnd.

ORGAN
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Fallskjermen spennes pl.

FEBRUAR

Norske soldater er ovetfert
fra England til orge med fly.

De nor ke oldateoe i
umiddelbart i anK m~d opp
lrav~n edel~ ge de nord- yd-
leode jernbanen~. 0 trap

por res at di e jfrn nelin
J~ne om er uunnverli e for
de tyske okkupa jOllstroppene
er gJort ubrukelige fI re st d~r.

Hermed er partisankri en
begynt i Norg~. Det er fl land
som byr sA gode vilkir for
d~nne form for kriifering om

orge. Landet er tynt befolket.
0de fjellstrekninger Kir fri lea·
rene ypperlige titnulct teder.
D lean plut eli over'.lIe
fienden og for vinne i jen like
plutseli • Det er hardt Afange
demo ja omtrent umulig for de
tyske soldatene. ordmennel.e
er vant til terren et i landet.
De er trenete skil pere. Hvis
uevete skilepere forviller ~g

opp i fjellene, har de ikke
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store mul4!heter for 1 komme
levende fra eventyret.

Hvi ikke tyskerne kan nytte
jernbanene for tran portene
sine, har de bare farteyene I
lite pi for troppeforflytninger
og tmer el av mat OK kri 
materiell. en Idpsfarfen u 
settes is' end grad for an
~np fra den britl ke fllten ~
det bl itiske f1yvlpnft. for IY
ninRene til soldatene av det de
tren er for 1 berge eg i vin
term rket der oppe blir uvi
pi frunn av partisankriien.
Det er van keligere effelctivt 1
bevokte lange jernbaneJinjer
gjennom ed~m rk~n enn I
11.. e en prengl dning under
en bru eUer ea jerobaaefyl
ling.

Partisanene fAr all m lie
hjelp av befolkningen. De
tyske undertrykkerne bar til
overflod f t erfare turd-

ennene er ti 'ooete oar
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ra jon mattTlellei sltt. 01 tys..
brne har fkke bnnet levere
noe Ijel. Det er karakteri tl It
at tyske arbrid koIonner for
ort tid Ideo mAtte ~e opp

et despor pi Svmltrup It.
er for Aa1borr for I lkaffe

l!dnner til reparujo
arbeider.

Mens fa.brDcblbotll
er '1 a e .Mt,",__

ren •
de kolDfller

.Fit'·

Spomlutl

til A behandJe jernbane b0
la jen.

Av poring.
Avsporingen har 2 forml1:

1. Trafikkforstyrrel er80m for
Inlcer de tyske tranlpor e e.

2.0deleggelse av ty kernes
transportmaterlell

Av porlnrs-steder.
or sperring av trafikken

er det me then lktsme ig 1
forela av porin en i tunneJler
eJler skj ringer.

For adele else av et to
utf res avsporingen best pi
en hey fylling eller for a n
en bro silk at 10 omo ivet
trekker med eg toget ned I
a grunnen.

Hvor det leper tlere paral.
lelle sport planlegges avspor
InJen slik at flest mulig spar
bllr blokert.

A. Sporforskyvlnrer.
(Fig. 1.) Mllykkes hvi det

ikke blir oppdagd fer toget
passerer.

Verktoy ( pett OR skifte
nekkel) kan en flnne i enhver,.
banevokterbu

~
En kan dempe "yen Ira

arMidet ved I vlkJe tey 018
verkt yet eller Jdnnenea
skrueboder.

,~~~::::~~i~F,~~i'~'f~=======- B. 0d e Ie'grel ae IV spar ..T~l'ft,,~ . _ vek ler.
PI fig. 2 er pen eo «spis

forts. ide

FitS
H

. JER BA ESABOTASJE
Hoved ]agene Tetter vi idaJ mot de tYlke tranlportene. Hver

mann ml derfor ba best muhr kjennslcap til de meat whare
punktene for tran portmaterieUet. 1 3 artllcler !commer vi

motivene og latt dem sfyrle ned
l {lravene ved vendeskivene.
. Jernbanesahotasjen settes
ofte Inn i naerbeten av et tr.
fikknutepunkt. Aarhus har sI
ledes togangerVlert fullstendig
avsk1ret fra forbindelse med
omverdenen - fem tinjer var
blolcert amtidfg.

eparasjoner bUr stadlr
, van kellrue.

. De danske sporveler bar
brukt opp store deJer av repa-

•

de under frislcarenes angrep.
Overfallsmennene feler se
ikke try ge noe sted eller til
noen tid. De fir aldri pu te
ut Dette undergraver nervene
dere De mister kontrollen
over seg Sj01.

a er orge meget lsolert
fra Ty kland. Den ty ke krlgr
makten lean iklce lenger ferde
I komfortable sven ke vogner
mellom Norge og Ty kland.
Forbindel en over havet blir
tadig mer usikker.

Partisanene er lleke den
eneste trusselen mot den tyske
okkupasjonsstyrken. Ru,slske
tropper stir i det l'tordligste

orge. Et omr de der oppe
er renset for ty kere. SA snart
det er mulig VII de trenge ser
over. Muligen kan e or I
vente land ettinrer pi ky ten.
Parti anene betyr mye for at
like operasjoner al Iykkes.

De kan edele e ty kernes
for Ic p sperre veren for
ru erne og der~ f r pi
a hindre landsettingstor ,

Overferlngen av de nors e
styrkene til ht'imlandet er opp
takten til orges befrielse.

JER BANESABOTASJE ER DA SKE ES MEST EffEKTIVE VAPEN

Dansie Pre se Tjeneste med- med Tyskland. har motstands- grep tyskerne t111'ystemet med
deler: . bevegel en I Jylland bekjempet s kalt «mlnesvelpUli't. fanger

att dter natt meller e - di se tran portene i samarbeld av mo tand beveRel ens fol
plo jonene p de jylland Ice med den allierte overkomman- ble plasert ummenlenket i den
t mbanene til tross for at de do. like om det ommeren f/IJr te voguen, ofte t en anlig

p de viktigste.strekniogene er 1943 framfor alt var jernbane- godsvogn med litt halm pa
be oktet av tyske millt rP9 ter sabolasjen som irriterte ty - gulvet. 14 datrer etter hver
med 100 met rs mellomrom. kerne og f/llrte til 29. august. andre mAtte dlsse «mine vel
Jernbane abota jen i Oanmark s er det ogs na jernbane a- pere t f/llige de tyske togtne.

ar fra forst av som niile tikk bota jen som far ty kerne fila Etter vognen de var plasert i
mot okkupa jon makten. men 10pe amok- sprengningene av fulgfe fire-fern tom e voguer
den utviklet eg snart til a bli hele bydeler i provin byenes og f0rst deretter turde tys:
et iktig I~d i den milit re senlrum er bare en av de tyske kerne sette s~ I eo jernbane
kampen mol Tyskland. Oet er motforholdsreglene. Selve vogn. Fra tysk hold ble det
forblOdtlsen med orge som jernbane abota jen har ikke illt klar be kjed om at fangene
blir brutt nar en bombe cks- ty kerne kunnel hindre. ble drept hvis de overlevet
ploderer p en jernbanelinje i Bare med noen korte pauser en eksplosjon under toget.
JyJland Ty kerne har ikke til- om ble beordret I samband
strekkelig tonnasje til a Idare med den strateltiske silua';on, T a Ie t i k ken for and res.
trafikken p orge direkle er jernbanesabotasjen blitt P grunn av de tyske for
mellom tyskeognorske havner gjennomf0r t uten stans siden hold reg~enr forandret mot
og eUeral de tyske e tersj0- sommeren] 943. Metodene har standsbevegelsen taktlkken sin.
havnene ble adelagt ved fly- skiftet fra peridoe til periode. En gikk over til aksjoner mot
angrep. er ty kerne blitt ytter-. skiftespor, i¥"alanlen 0.1. p
ligere avhengig av a kunne E t ty s k m 0 tt r e k k. fernbane ta iJooene. Som ek •
ende alt materiell og aile Etter en loglcatastrofe i Sen- nn nevne aksjonen nylig mot

tropper om Aarhus eller Fred- derjylland hvor mange voguer Fredricias jernhane tujon.
rik havn. fra del ayeblikk med tyske soldater ble avspo- Mellom kL 4,30 0(( 5.20 om
Sverige sa 0PP transittavtalen ret eller kj rte inn i hverandre morgenen Inntraff fait ]5 kraf
______________________' tige ek plosjoner. Et titall av

de viktigste lpor ktftene, to
stillverk og stasjonen store
vanncistern~ble sprengt Uke
om attende a joner bJ~ jen
nomf rt i Randen og Aarbus.
Fredrlcia var Danmarlcs me t
moderne jernbane tasjon $Om

ble bygd samtidlg med broen
o\"er Ullebeit. Den er Jandets
sterste ran erstasjon n etter
Kebenhavn, og sabo r nes
aksjon bet"d at en for re ten
av krlgen mllo e togene gjen
nom spor ysteme! og klfte
vo~er etter gammeldag tids-
spillende l1'!etoder. '

Ved en rekke sta joner er
vannciSlernene $Om for yner
lokomotivene med vann bli
edelagf. En kan skaffe loko
motivene vann fra byenes van
lige vannJedning uten sterre
vansker. men i vanncisternene
ble .<fet samlet opp S2rli~ blett
og renset vann sA avsettlDge
av IcjeJesteln skulle bli min
mullg. bo jen mot ci ter
nene f/IJrer til at en langf oftere
ml se oveT lokomotivene.

Flere finger har uboterene
forlrsa et sbtrre traffkksta"s
ve<i A blokere lokomotiv
stalJene. En bar kjert ut 10 0-

stridbare. Det har ikke Iylckes
kn kke den nor ke mot tan

den de fem ara okkup jonen
har vart D t nor Ice folket
har holdt ul lange, merke r
hvor bdriel en yntes Afjern
at el mindre mot tand dy tig
folk ville ha fait for fristel en
til i an e ellhver mot tand
menlng I . Tro s p kjen
ninger av aile sla har nor ke
menn og kvinner, ja barn 0 A
bevart kraften sin og ikke fall
til fote. De som har gitt
undertrykkerne Iii h nde er
utstett av follcet. De er demt til
undergang. Quislingene b r.er
forredermerket og Kommer til
i dele den kjebne som til·
KOmmer like.

En kan ikke forutsi hvordan
den n ionledete partisankrig
it ulvikle ego Bare etl er

lcJart for aile som har fulgt
l11ed i ut iklingen i landene
om er befridd fra den ty ke

kupa j nen, at parti nlcri
en voider tor leade for over

aUsmennene. Desto lenger
ek fra heimlandet de frem-

mede be et I estroppene be
fillDer eg, d 0 mer lider

.
~.
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Matco I It a I fram til den
norskc . Iblngen.

Saboter de e reJcvire-
riDeCDC.

•

MARS

SABOTtlRE 'ES

•
Aile rnA bjelpe til med A

spre pi lit c I i ge oppl~nin
ger. Den frj preue rnl ha
51 mce hjeJp m Inull, for
1 fortsctte itt eodc arbejd.

Den Dor e overlromm do.

NR.3

fRA DEN NORSKE OVERKOMMANDO
0,' Iopp ysninger av milltaer bet(ydning til

frigjsringstroppenc.

Hvis nonke og allierte troP:' Transport:
per k?mmer, til 1 kjernpe pi . HviJke veler gater ell'er
n~rsk lord IVlderc utstrekning. broer cr sperr~t? Hvilk
vII de slkkert ha rned seg i f t f'k" . e cr
gode opplysninger om de ty ke pne or ra I .? Vetenes og
t 'JI' broenes baereevne? Er broene
/oppenes stt Jng~r, men det undermlnert eller bevoldet?
aan vaere forandrtnger og de- H 'Ik d I j b ..'
taljer i tyskernes militaere for- VI e e er av ern aneltnjen
beredelser som d Ikk k' cr be oldet? Hvor store vakt-n J fl .t • e . e jenner styrker? Vassdrag: Deres
t.. 0 ere p~hteltge opplys- dybde Of bunnforhold? H

nmger den alherte staben far it. vor
jo hurtigere og silcrere vii f:: ys e telcfonledntnger?
frigjeringen av landet forc or er !>'Ske telefon- og
Her rnA aile hjejpe til. AII~ telegraf fasjoner?
rnA viele lelar til AavKi rap~rt Havner og ski •
om lolcale forhold. OjeDla lkke . p.
rylder, barc kjCDnSejer- HVllke skip IIgger pi hav-
n i n g e r so m c r settog ncn? Ltstellrip ellcr Icrigssleip?
It e d fest e t. Dcres last, bestylming? Er

bavnen rnlnelagt? thor? H or
sterid bevoktet?

feller:
Nlr tylkerne trckker eg

tilbab, Icucr de ejerDe ut
feller ettcr ea. De cksplodercr
nAr en rerer ved ct derbAnd
tak, et vindu. en brostein tiler
lilmendc som ntl. ermtk.nls
men lean vaere f forbindelse
med. Pass Deye pi om like
feller bUr pia crt ( din by tJler
ditt di trild.

Oprlysningcr som de
a Berte vii trenge:

Tyske troppeavdeUngcr:

Antall tropper sam befant
leg i din by eller i ditt eli trilct?
Hvor II tabens bovedlcvarter?
Hvilken enbet h.rte trorpenc
til? Har du laet mcrkc ti nOeD
heycrc offlserer? I hvilJeeD
rctoln&, d-o troppene? Vet du
hvor de holder til?

Tyske bcfestnin&,er:

Hvor ligger f1ypfas cr. bun-
er ml1raljesereder, ut1ci b

po ter,luftvcrn tillineer. mine
lal e omrAder (hvor Itore cr
de, 01. hvor Jean man pa re
dem?)?

•

Mil it&ertr a n S portene- pit
Nordlandsbanen lamme'

6 degn.
13. januar ble det uffert en

vellYkket ablltasjeaksjon mot
Nordlandsbanen. Tidlig pi
morjZen n ble broen Over Jer.
stadclva sprenwt. Den ligger
mt·llom sta jonen Jor t.lld ogo
Valoy ved ni avatn. Smell ~t

ble hert av ty ke vaklposter
vt>d en bro om lag 7 km. horte.
De slo ikke alarm og ble t>t
par dager st>nNe demt til
deden av ty~k kri~srett.

KI 8,20 kom et tysk tran.
sporttog p 31 vognN. Det
haddt' 60 km. fart. Lokomotive'
o&, 17 vogner styrtt't i elven.
Sterstt'delcn av vognene var
lukkete jZodsvogner fullastet
med ht>ster og soldater. Bar.
fl av di e oldat ne kom tra
det med Iivet. en regner med
.t om lag 100 mann omkom.

Begge de norske konduk
'e'ene pa togt't kom fra det
rned live!. Lokomotivf"r r 0
'lie drept pi stt'det, og fyr
ll/JINfn koru I st rkt til skad.
than dede roen degn senere.
1 it tross for at det strales

'lIe satt igang arlx·id med
lygging av provi ori k bro,
'}Ie air tysk transport over
.trekningen blo ert 6 degn.

ernb.sab. forts. fra s. 3
:jert> fra retning A og cstump
<jerto fra retning B.

f k r 0 s sin g·stykkd C kller
n fast lasker (2 eller ner)

-ller en annen metallgjenstand
, en spi skjert sporveksler pi
.kri ov~r den relnin~en pen
;en er innstilt. (fig. 3 og 4.)

Oftest er pen en forsynt med
\motskinner. (E og D. fig. 2).
Idette tilfelle kiler cn fa t co
ilcnende gjenstand mellom
notskinnen og hjulskinnen IUk
It toget nir dette fer det nAr
lovedavsporingen C. (Ved 0
,1 fig. 2 hvis pcnsen stir pi
•rett tram. , og ved E hvis
>cn en stir.,. ckurve ••)

Hensikteq er 1 fi dct ytre
hjuld over motskinnen sam
eller~ ville bolde dct pi poret.

Ojenstanden slealli"can mo'
mellom~kket H (fig. 5) for
ikkc l bli for kj vet IV bjulet.

fRA KOMMUNfl(EENE

denne leiegarden var at defvar
laizret langt sterre mengder
ben in ojZolje i She/lbygningen
elln tillatt etter brannforskrift
ene. De oltde brannmorene
ra te ammen under elc plasjo
nen slik at ogs bakbygningen
til Waldemar Thrancsgate 2
styrtd sammen.

Slukningsarbeidet var mcget
vanskelig idet vannledningene
i gaten ble skadct vcd eksplo-
jonen. !jrannen fortsatte

tlere dager. o~ ialt gikk om
lag 200 tonn tysk sm0reolje
opp i IUt>r.

Tre eller fire mennesker
omkom ved eksplosjonen.
Saboterene kom scg unna.

.
•

200 tonn tysk sm reolje
edelagt!

Mangelen pi mereolje er
id k t_strofal f r ty k rne.
Hver liter de mi ter forkorter
JaijZen..

Tir dag 23. januar rettet
nor ke bol rer t effektivt

la&, m t et av tyskerne t r te
m reolj depoter i orge.
ed 15 tiden fant det sted

to voId omme ek plo ioner i
She/lhusd i Schwend en gate
3 i 0 10 Rutene sprang i aile
nabog rdene. og det bret ut
cn void om brann slik at og I
nabogarden v.ar i Iy lue i
lepet av 5 minutter. Ar ak~n
til at brannen bredte eg til..

, f
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