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194 har lege stått for mange som høydepunktet i hjemme-
frtntens kamp. Det var da lærerr.Le og kirken kjempet sin heroiske strid.
Det var da rikstinget ble torpedert. På grunn av sine alvorlige nederla

cb:ktte året, måtte uisling holde seg i r i  1943.  Ingen vesentlige -
politiske fremstøt ble gjort. Derimot lanserte Terboven den "nasjonale"
arbeidsinnsats.  Kampen mot den ble ulike vanskeligere enn de fore-
gående kamper hjemmetronten hadoe ført. Den viktigste årsak var at det
ikke lenger  var en mindre intellektuell stand som var angrepet, merL
den uorganiserte masse. Videre øynet folk ingen slutning på krigen, og
familieforsørgere ville ha vanskelig tor å "ga unaer joraen" på ubestemt
tid. Utover landet og i småbyene ble ikke arbeidsinnsatsen sabotert

nevneverdig  srad. Stemningen ble i det hele tatt temmelif- slapp ut-
over vinteren,  og i de første måneder av 1944 ble fronten ilitsatt for
sterk pågang. Den  frie presse og andre av våre viktige organer ble revet
sterkt opp.

Men i mars kom omslaget. Da trådte H.L. åpent fram og
264te til kamp.mot AT. Kampen kulminerte som alle vet med aet dramatiskEf.
registreringsforsøk av 3 årsklasser i slutten av mai - et forsøk som
glans ble slått til jorden. Spennende uker fulgte tusenvis av ung-
dom måtte dra på skauen. Hjemmoffonten måtte skafie husly og mat. Det
var betingelsen for at ungdommen fortsatt kunne holdes unna makthavernee
klør. De unge fikk mange realistlske bevis på hjemmefrontens vilje og
evne  til å hjelpe, både ved sbrengningen av registreringskontorene og
-maskiner, og ikke minst ved det dramatiske "kortkuppet" da det nød-
vendige antall rasjoneringskort ble sikret.

Et veldig organisaejonsarbeid tok til, og de store oppgave
ble løst på en slik måte at nasimyndighetene helt måtte gi opp arbeids-
mobiliseringen. Resultatet var en strålende selr for H.L.. Vedsitt
klarsyn før kampen, og sin ledelse av den, skaffet den seg hele folkets
tillit og ble anerkjent som dan suverene ledelse på hje.,1:uefi'onien.

Kampen i seg selv hadue stor verdi. Meniguann ble trukket
inn i hjeuJiefrontens arbeid på en ganske annen måte enn før. Enhver so
ville, fikk sin chanse.

Det skulle snart vise seg at ungdommens vellikte  kamp  sku]:
få videre  følger. Den øvrige del av folket følte seg forplitet på
av de unges innsats. Kampgleden smittet, og ble også stimulert av inva-
sjonen i 1ranirike. Den "nasjonale"arbeidsinnsats fikk dødsstøtet.
N. ble den sabotert c,ver hele linjen, og tallrike rømninger fra anleggen..
har siaen redusert arbeidskraften ytterligere. De tyske befestninger
og anleg fikk ingen norsk arbeidskwaft i invaejonsåret. Såvidt vi vet
har intet annet okkupert land klart å knokke den tyske arbeidsmobiliser-
ing. Dermed er ikke sagt at andre folk ikke kunne ha gjort det saume
under lignende forutsetninger.

De svake stender fra 1943 tok stort sett revansje i 1944.
Bette gjelder i første rekke tannlegene, som helt har holt sin iront.
Også juristene og hndelsstanden har bodret sine posisjoner betydelog,
mange stedef under hard pågang fra makthavelne.

1944 har ogsa de nL%rske hjemmestyrker gått over til offc
siven. De aksjoner som ble foretatt i :orbindelse med AT og arbeids-
mobiliseringen, bidro sterkt t..l å styrke ungdommens motstandsvilje.



Neste skritt var aksjn mot behsin•det gå
s1a i slag. Kr-.1guviktio an1 e2,6 av toiskjellig kart.;e:f 1lr angre
hver eneste uatt:, ';a:botasjevdel=t::ene
tyskerne, som etterhvere baj:. mått,:-t 4 til -,,:ictrekken-de Sik:dideestiite
avsperringer, forbud, vaktIlod ev.
sabotørenes enestående met .eg O,Jtighet, Det; &:kl'are±
å ta  det de 1i a. Ner s3hotJerle  eT blitt
de aksjoner de foretar retter ceg utelukkende mot krIesv:1;kte f1, a
de er ytterst hensynsfulle mot norsk lov c eieeldom, og at ad- sjenenb
utført.med eleganse og dristighet og nesten uten tao. Det e'r barte en
rettferdig honnør til bjemmeeUyekene når vi sier at deres innseets bar
preget hjemmefronten i hest.

- .Høsten 1944 inreledet også  frigjøringen aV -1T4orge.. Ruseis.
styrker befridde j slutten av oktober. K'drkenes, og senere har de,med.
støtte av.norske styrker rense hele SøreVaranger og Valangerh&lwi,
Det er fol oss den viktigste hehding i 1944. M.en vj .har ogsa fått.fø
at frigjøringen blir dyrekjødt. .Hele Finnmark og aeler'av Troms er:
øoile av tyskerne.

Deportasjonen og.ødeleggelsen i Finnmark Stdlte ikka.bar
4.en ai,rekte  raMmede berolkring jden vanskelig situaeeen. Også, døn øv
rige befo1kning ble satt på hård prøve. Alle, ville je.e hjelpesin
nødstilte landsmenn, men det varklart at hjelpen ikke vesentlig 61:
måtte lette selve  depoTterin. Det har vJert en suor tilfredsstille
å konstatere at  hjelpevirksenheten er  blitt ledet etter de  nasjonale
linjer som H.L. trekk 0-0D. Denhe dsilin lover.gedt for de nye:slag
Som må  utkjeMpes.

Når vi ser tilbak,: på 1944, har vi'såvisst ingen gTunn
til å skamme oss Det har vist e_t folke se like offervillig som
ja kanskje  ennå  mer, - og det gir oss  ro eg tillit for det året.som v
er gått._inn

FREDAG DES.KL. 1W0, etter arbeidstidens slutt,  trangte 61-8 mabii:

menn inn på Thunes Mek.Verksted på Skøyen,
stund.etter ble området rystet.av flere kraftlge eksplosjoner o elg
glLmrende  resultat kUrede noteees; To store tamplekemoti,Jer- ødelagt  Ve
sprengning  av slindrede. Et elektrisk lokemotiv sett ut av epilletv
sprengning av kompressoren. In ster tysk beggivegn for traesport av
jernbanetankvo6ner zdelat. 5 jigger for :ilføringsmekanismen på Bofo
luftvernkanoner  og endel td1føringsmekanismer ødelaet. Jiggene var
framstilt i  f;verige og c3t  vil ta måneter å eretatte dem. Ved dette
forsinkes nele ordren til Eors kanener som tyskeene ejennom Kongsbe
Våpenfabrikk har plasert i elleveranser leos en rekke noreke bedril:G3

WrdeE. 16,es, ved 6.tiden inntreft fler
voldsomme eksplosjoner i F-i-TUr(577ZUa-nis  anlegg på isiei i Oslo.
Fram repreeenterer Ford Meter Company og nar '.i :orgee største seesialve
sted for Ford. Det verdifulle de1lager ole øeelagt og stererskeder bl
voldt i reparasjonsnallee eg ea en rekke

Lerdee 16.des.ved 19-tiden eksploaerte med
voldsote smell 7 jernbenet=kver-eT  t-:  -Lysaker stasjon. Tyskeine nol
god vakt ved djes.se vognane son uetteep var tømt  for  flybensin til For
Samme dag ødela sabotørar ed I3ereensbanen 5 jernbanetenkvogner (19,229
liter)bansin unde transpert fra Osle til bergee.

Areedal Smeiteverk, Eyaehevn, ble for  en ti
tilbake satt ut ae arift idet labrikkee
transformator ble edelagt. Ferete gan9: dette hendte var fjor vinte
SA måtte t:ensiormateeene il  er)arasjon hos Fer Kure, og mens (13

var der  ivåres gikk den bedrje'ree Id-rted,  ‘C)e nå star sx,elteveiket
i6jen, 0 reg= med" ki ia eai  1945.  Bedriften er
meget krigsviktig.



BOMBANGREy_pA BiLRGEkL Fredag ln/1 ved 1-tieen kom der ca. 40  ±3r
Innover  byen - bombeflyeog jagere. Itølge •

avismeldinger eble  ee  anegpende fly m;.1citav tyske jagere. Men.dette er
oppla bt Usant; idet ikke et eheste tysk  ±:y  var på vinere. Også cenne
gang gjalt.det røist ob . ramst på Lasevag. Trass. at tyskern
straks røkla hele Laksevåg  eg  røken på grurh.l. av det Stille vær ble
liggende,  ble angrepet sjennomført så fint at hverken de sivile bedrifte
eller boligkvarter pa Laksevåg rikk anren skade enn knuste ruter. Dertmo
fikk de  tyske verksteder,  ubatstasjenen og Saltkompaniets.bygning,
nå var .tysk  lager, alle gode fulltreffere, Særlig var det av tnteresse
at den omhyggelig utførte os som tyskerne trodde helt bombeeikre ubåt-
hall viste slett ikke å Være  bembesikker,  Den søndre vesgen ble blåst
inn, og flete bomber gikk gjenhem taket og torårsaket stor skade'inn-
vendig. Den stora tlytekran sor lå utentot hallen •ble også truttet og .
rambonert,  men den ble satt på  lana i tide. ,E;t lasteskip i Olaviken
ble trUffet, men ogsa det-ble bragt på grunt v  hn  før det sank. be-
voktningsskip i Eidsvagen gikk der3mot til bunns od dypt vann. En
regnei' med at mellom (eoo 30o tyskere strøk med på Laksevåg.  kv  de
angripende fly ble i all fall et ed alvorlig truftet at 3 av besetningee
hoppet ut i fallskjerm og kom ned 1.Å forskjellige steder på  ,,øvstakken.
Tyskerne skjzt etter dem  uuder nedrarten, men hvorvidt de sl*pp fra det
med livet eller.ei,  vites ikke. - Fra London  ble det moldt lørdag at  de
var Lancasterfly som hadde vært i aksjon, pg  at  de haade brukt6'tonns
bomber under åtaket på ubåtstasjoner,-.

Nyheter i*den•senere ticU

ØSTEN: Tirsdag gikk store styrker aMerikn:nSkeetropper 1 land-- e-
- Lingayenbukta på Luzon, igo km n.v.' for Manfla. Byen Cet.Habi n

ble  Inntatt samme deg. 800 hanaeisskip  og flere mindre krigsskip  deltok
i operasjOnen  som-ledes av genehal Mack letthur. japanske tly.angrep hal
tidenbens landganben.stod pa,  og amerikanerne lea betyaelige tap av
skip og materiell. Japanerne mistet 79 fly og 2 destrøyere. Det
viste  seg at japanerne ikke var tolbereat på  arigrepe fra-den-kanten som
det kom, og amerikanerne står derfor nå  i.ryggen av de japanSke for-
svarsverker, N-tviklingen på 1ilppinene har gått sa  raskt tor Seg at
en alt nå venter det avgjøtende slag om disse viktige øyer i den nær-
meste framtid. Senere i uken  er det melat at ame:eikanerne utvider
stadig de besatte områder på Luzon. 4 byer og 1 flyplass er  tatt.
Fredas  gikk,amerikanerne til angrep på .en  japansk konvoy som antaselig

-var  pa vei til Luzon5 skip ble eenket og 16 skadd. - :KamPene på
-:LU.zon  blirtiå'mer'og mer heftg ogjananerne gii Sterkere motstand  enr

VESTFRONTEN: Byen La Rosch ble besatt  av de allierte torsias. Den
vestlige breda av eiven Salm  er nå renset for  tyskere.

Likeens er hele-vestsider av  Ardennerframsprinset retset for  tyskere,
britene  fra nord harfått-1.‹,,ortakt med blit&)rirkusice styrker ved

Hubert„ På. Saarfronten har aMerikanske stYrker:vuhnet tilbake -t;erreng
syd tor Saartracken, Nord fur Strasburs  nar: tyskerne hatt noe framgani.
men angrepet syd lor'byen er staeeet.

/1e)nør okr.vtr at tyskerAe, or fire uker siden gikk
på alle itontelen«SeGøebeis nyttet  anledninur

tileen storstilt propaganda Nå skulle tysketne vise verden hva.det
var føreren hadde stelt med i all den tiden en'ikke har  hørt noe.fra
ham. Fotventninsehe hos det tyske folk ble spent Ull. det ytterste. -
Nå står tyskerne der de begynte utkjørte os flerret etter de voldsomme
basketak med de allierte som stais viser at de går fram langsoMt  os
sikkert. _
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liSTFBONT.J.;N: Fra Budapest meldas at kampene uer er uvanlig hårae.
Tyskerne begynner na a mang_Le iorsyninger av forskjellig

slag. Mange av dem slar seg sa,..men med ungarerne og bir seg over.
2yskerne har ikke hatt noen framgang n.v. for byen.

Ifølge tyske melainger skal russeine ha tatt til med en
ny storofiendv fra bruhodet over Weichsel. Det Ioreligger ennå ingen
russisk bekraftelse.

FINNLAND: Russerne har lovet a io_lsyne Finuland med varer som da
trenger mot t Finnlana leverer finske varer tilbake: -

Amerika vil gjenoppta en uformell forbindelse med Finnland.

SiKNINGER Det britiske admiralitet meldte lzruag at an tysk konVoi
pd 7 skip ble utslettet utenfor Egersund. Skip ble

senket straks og resten satt i brann. Blant skipene var en stor -
moderne tankbat. Tyskerne gikk til angrep pa ue leritiska krigsskip,
man fly sem ledsaget skipene tok kampen oep med dem. To-britiske jager-
fly"gikk tapt, men alle• skip venate tilbake.-

Under et flyangrep pa Kjzpenhavn iorleaeu, ble 8 skip
som ]pd pa havnen,'senket..

SPRENGNIG,i;R PA DOVRE- OG RAUMABANEN. Norske llskjermSstyrker.fra
Storbritannia nar utført omfattende sprengninger-på-Dovre-.

-og Raumabanen. .Enkeltheter ioreligger ikke. .
SVENSKE AVISER melaer.at tyskerne forbereuer seg pa a trekke ytter-

- igere 1.0 uivisjoner ut av Norge. •

HJEm.MEFR=mPlA I TRJNDG. iet blir meldt i anledning av aen-store
propaganda om hjelmcleIronten i Trznaelag au rlere av de

naVngitte personerberInuer seg utenror landets grenser, og andre har
sittet-lenge i rengsel. En tror at propaganaaen skal dekke over
Gestapos ugjerning ovellor Arne TznneråS som ble pint ihjel.

DET.POLSKE PROBLEM: Den amerikauske utenriksminister Stettinius har
uttalt at Amerika anerkjenner Lonaonregjerinen. Den

britiske regjering har ikke tatt noe ofrisielt stanapuukt. leen nåper
det polske'Spørsmal blir tatt opp til arzftelse neste gang de tra
allierte leaere mztes. Roosevelt haropplyst at aet blir i slutten
av januar.

SPANIA: Franske aviser.vet.å berette at Franco skal ha innlevert
sin avskjedsszknad. Maura hat ved ilere anleuninger bekreftet

opplysningen, men fra -.I rancehold betegnes Mauras uttalelser som blurt.
.Imidlertid er det ikke.tvil om aet er en alvorlig politisk krise i
Spania. 4 ministre har gatt ut.av regjeringen.

NOESEE KVINNER til tyske forlegninger. - Tyske mynaigheter har til-
stillet en uel av landets ordfzrere et.skriv hvor det

h2ter et""kvinner skal utskrives til tjske förlegninger i:stzrre ut-
strekning enn izr". Skrivet pressiserere.?_t kvinneneS arbeia ogsa skal
bestå i "d være de tyske soldater tel nygge og gleue."

TRE DØDSFALL PA GRINI. To fanger på Grini er skutt innen leirområdet.
Den ene er Borthi Reichelt som ble arrestert samtidig

med Aubert og Salvesen. Han var en fetter av den siste og hans bror
er tidligere blitt skutt. Den annen var en Helseth fra Hznefoss.
Videre er en av fangene, Osnes, dza som fzlge av overanstrengelse undel
strafreeksersis.

SEND AVISEN VIDERE NAR DU HAR LEST DEbi.


