
U. B. BERGE:g Ultimo november 1943.

Ms
-ICRIGSOVLRSIriT

Den situasjon son forelå etter Kievs fall hadde strategisk
sett megetetilfelles med situasjonen før det russiske angrep på
Dnjepr-linjen. I begge tilfeller vnr de tyske armeer pa sørfron-
ten truet av en omringning fra nord. Oktoberslaget om Dnjepr-
linjen var et klart nederlag for tyskerne, men det ble ikke den
katastrofe som russerne nok hadde håpet på, fordi det ved  Krivoi
Reg lyktes von Manstein å hindre lukningen av knipetangen om den
tyske arme i Dnjepr-kneet.

Ettere erobringen av Kiev forsøkte russerne under general
Vatutin å gjenta onfatningsmanøvren i enda større miestokk ved et
framstøt not sydvest over Fastov i retning av Vinnitsa. Dette
angrep støtte snart  pa  kraftig tysk motstand, mens et framstøt
vestover hurtig førte til erobringen av den strategisk viktige by
Sjitomir. Faren for tyskerne var overhengende, men samtidig hadde
den lange russiske kile forbi Sjitomir også bragt russerne i en
meget sårbar stilling. Von Manstein grep øyeblikkelig chansen og
knstet alle sine disponible reserver inn i en kraftig offensiv,mot
russernes venstre flanke mellom Sjitonir og Kiev, med den følge
at Sjitomir ble gjenerobret etter å ha -enrt på russiske hender en,
ukcs tid. Mens den tyske offensiv pågkk på sydsiden av Sjitomir-
kilen, førte imidlertid russerne sin offensiv videre nå nordsiden
nv kilen og crobret det viktige knntepunkt Korosten, 60-70 km.
nord lor Sjitomir.

Nær strategisk sammenheng med cpersjo=le i Kiev-Korosten-
avsnittet har kampene omkring domel, 200 km. mot nordøst. Her har
russerne fornyet sine kraftige engrep nord og syd for byen som på
det nmrmeste er omringet etter nt Retsjitsa; orniag 30 km. rett
vest for Gomel, er tatt. Gomels fall synes etter dette nær fore-
stående, selv om tyskerne ennu holder en smal korridor åpen mot syd-
vest.

Også inne i Dnjeprbuen raser et voldsont sleg. Russerne
angriper brohodet ved Nikopol, den tyske sperreetilling ved Krivoi
Rog og har likeledes satt igang et kraftig angrep lenger vest ved
Tsjerkassy, midt mellom Krementsjug og hiev, tydeligvis i den hen-
sikt å avlaste de russiske divisjoner mellom Slitomir og Kiev for
det svære tyske nress. Slaget på  østfronten  befinner seg i øye-
blikket i en kritisk fase som blir bestemmende for den nærmeste
utvikling av operasjonene i øst.

På tre kritiske stadier i den  store russiske  sommer- og høst-
offensiv har den tyske hærledelse søkt å vende utviklingen til  sin
fordel og tilrive seg initiativet. Første gang var i begynnelben
av august da tyskerne ved en motoffensiv forsøkte å redde Kharkov,
men uten hell. Annen gang var under Dnjepr-slaget i ektober da
von Manstein ved sin motoffensiv mellom hrementojug og KriVoi Rog
stanset det russiske forsøk på å inneslutte den  tyske aringi Dnjepr-
buen. Den tredje motoffensiv raser i disse deger mellom Sjitomir
og Kiev. Den har hittil vært den mest vellykkede av de tyske
mctoffensiver forsåvidt som den her ført til gjenerebringen av den
viktige by Sjitomir og presset de russisku linjer 50-60 km. tilbake
fra denne by. Dermed har von Manstein foreløbig avverget den al-
vorlige trusel i ryggen på den tyske armt:: mellom Xiev og Kherscn.
Ennu er det for tidlig å si hvor vidtgående mål von Manstein har
stillet seg med sin motoffensiv, nen bere en gjenerobring av Kiev
kan vesentlig bedre tyskernes utsstte stilling inne,i Dnjeprbuen.
Skulle imidlertid resultatet av de nupk:å.enCL(,operasjoner bli en
temporær stabilisering av fronten noenlnnde etter de nuværende
linjer, ville fordelene utvilsomt være russiek side. For det
første medfører frontens konfigurasjon ikke 2en forkortning som
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tyskerne hele tiden har tilstrebt. For det annet byr den• strate-
• giske situasjon rike muligheter både i sør og i nord - for den
vinteroffensiv som sikkert inngår i den rusciske felttogsplan.-
Det er tilstrekkelig å antyde: .1. Med Kiev som utgangspunkt kan et.
• russisk framstøt mot sydvest over Vinnitsal eventuelt kombinert
med.et angrep i Kherson-avsnittet, føre til en omklamring av hele
V-ast-Ukraina. 2. Kombinerte operacjoner fra Gomel-området.mot nord!-
vest eg fra 1.1evel-avsnittet over Polotsk m ot sydvest kan true
hele den tyske midtfront oE det vestenforliggende Hvite-Russland.
3. Et.framstøt mot vest fra Nevel-Velikij-Lui-avSnittet i. retning
DUnaburg-Riga kan bringe hele den tyske. Ieningradfront i fare. •
De nærmeste uker vil avsløre de russiske planer som sikkert henger
intimt sammen med de beslutnin_ger som er truffet for Vestmaktenes
fdreståande operasjoner i sd vest. ka  nødvendig forutsetning
for at• Vestmaktenes innsats skal kunne eet nodvendige omfang
oge den  nødvendige  slagkraft, er en gun,stig utvikling av
Sly_krigen.  Her.har de ciste 6-8 mneder Sragt oppmuntrende resul-

- tater for de allierte, M.h.t. ubåtkrigen er det nok å neke på at
150 ubåter er senket i de seks m.:ineder frå mai til og med oktober,
derav 60 i  den siste halvdel av perioden, tiltross for at antallet
-av Ubåter i virksomhet sikkert var betydelig redusert i det tids-
rum, Etter Churchills uttalelse er det senket flere ubter enn
hande1sskib a. den periode.- Fra alliert hold advareS  det-imidlertid

-mot den oppfatning at ubåtfaren skulle være overvunnet og fra Berlin
forlyder det at stor-admiral Dønitz akter å utvide ubåtenes opera-
sjOnSområde sterkt i håp om derved å  tvinge de allierte til å  spre
sine eskortefartøyer mer. Den diplomatis;Ss seier engelSkmennene

sinnkasserte ved at Portugal åpnet dem adgaag til å benytte Asorene
som basis, vil imidiertid sikkert is store sjømilitære konsekven-
ser og by på særlig store fordeler i ubL'itkrigen ved i høy grad å
lette flypatruljeringen i et av de viktigste og vnnskeligst til-
gjengelige owåder. av Atianterhavet. Oppgavene over sde aliertes
Siklbsbygning i første halvår taler ogsd sitt tydeligp sprog, ikke
minst  pt  bakgrunn av senkningskurvens sterkt fallende tendens. An-
tallet av nybyggede handelsskib i USA, Storbritannia og Kanada
stiller seg slik for de første 6 mnd. (I parentes er tilføyet tal-
lene på senkede skib i de tilsvarende  mdneder etter tyske  oppgaver):
.T.anuar 907 (522), februar 1068 (577), mars 1245 (926), april 1367
(423), mai 1448 (430), juni 1321 (149). Churchill anga i en tale
nylig nettooverskuddet av nerbygget tonnasje til 6 mill. bruttotonn.
Dermed vil snart alle allierte skibstap under krigen v=e erstattet
og den nødvendige forutsetning v=e tilstede for at de l'orenede
nasjoners Produksjonsoverlegenhet skal kunne 7irke med sin fulle
vekt.-

Hva sjøkrigen 2:::orøvrig angår er det.japanerne som bærer an-
svaret for de mest sensasjonelle "de  feJA  slag ved
Bougainville" skal de angivelig Isa ::,enket en rekke slsgskib, han-
garskib,,krysSere og tallrike  mindre  krisfsrtøyer, ialt omkring

• et halvt hundre. At amerikanerne ikke har innrømmet disse tap be-
høveX jp ikke nødvendigvis å bety at de er uten realitet. Men når
japanerne hevder at de amerikånåke tap er like store som ved Pearl
Harbor der jananerne påstod de hadde senket  storsteparten av den
aMerikanske flåte, virker det påfallende at de selv etterpå bebuder
store forestående sjcslag ved Salomensøyene og at  amerikanerne desse.
uten i disse dager "under beskyttelse av-sterke sjostridskrefter"
er  gått i land Mde Gilbertøyene og Marskalløyene omlag 2000 km.
nordøst for Salomonøyene. Alt taler for at amerik=erne Lar sine
ord i behold nåx de melder at deres tap ved BouAainville cr rela-
tivt små så meget mer  som de  stadise holder og utvider sine stil-.1
linger pa denne største og nordligste øy i Salomougruppen.

•



- 3 -

B1ve måneder av 1943 er seart tilende. Grunnlaget er
disse måneder lagt i øst, syd og vest lor de forenede nasjoners
koalisjonsstrategi. /brberedelsene oe, oppmarsjen nærmer seg sin
avslutning. Store begivenheter fores--tLr

vv-v

Angrepet  på Berlin 22 nov.  er det sterste byen 1Lar vært utsatt for.
2300 tonn bomber ble sloppet nee p en helv time.

-kPlv

Moskvakonferensen.
e Den radika1e endring i dei militære dituaejon i løeet av det

siste året skapte mange nye politiske problemer og ektualiserte
.andre som midlertidig vsr ekjøvet til eide. Dak . debatten om.de
litære og politiske epøremål kunne en etterhvert skimte større og .
mindre interessemotsetninger coM aksemektene,- i bevisstheten om
at leerelå nu deres Sneete chance etter evne pustet ti1 og søkte
.å utnytte til det ytterste•i sin propeganda. Fårruseisk hold
klaget man især. over at en, front  nr.-2.så lenge lot-venteesegy—
mens vestmaktene på sin side •var miefornøyd med ruSeernes
het til nærmere å preSiseke'sine krignmå1  og'politiske'aspiraSjoner..
Krigen  var etterhvert kommet . i den fase da politiske beslutninger
kunne være av like stor betydning for krigens gang som de rent  ni-
litære disposisjoner. Det var allerede tegn som.tydet på at den
usikkerhet som rådet innen de allierteeeleir m.h.t. de fremtidige
politiske retningslinjer, virket hemmende 1) utviklingen av de mi-
litære operasjoner og kritiske komMentarer kunneleses både i Moskva,
London og  Washington. 'Under diese omstendigheter er• det .forståelig
at Moskvakonferensen mellom de tre utenriksministre ble tillagt den
største betydning•og resultatene hele verden over imøtesett med stor
spenning,  innen de allierte nesjoner ikke uten en viss engstelse
i betraktning av de mange innvikIede politiske problemer eom forelå
til behandling.

november ble Moskvakonicrensens beelutninger offentlig-
gjort i et kommunike der det heter at alle spørsmål som var fremlagt
.av de tre regjoringer, ble drøftet. I enkelte spørsmål ble det truf-,
fet endelig avgjørelse, i  endre prinsipielle beelutninger hvoretter
.den endelige behandling ble henlagt til nedsatte utvalg eller av-
gjørelse addiplomatisk vei. De viktigste reeultater kan oppsum-
meres slik:
1. Grunnvollen  ble  lagt for et intimt militært Semarbeid. mellom
Sovjetunionen, Storbritania oe USA. D. nødvendige tiltak for å
forkerte krigen mot Tysklsnd ble utteemende diskuttert. •
2. Opprettelse av et rådgivende utvalg med sete i London som
organ til formidling ev et dntimt samerbeide mellom de.tre regje-
ringer om de europeiskG spørumål som aktuelle etterhvert som
krigen skrider frem.
3. Enighet om å føre krigen mot aksemaktene til betingelsesløs
.tulaSjoa.
4. Gjenopprettelse av Østerrikes frihut og selvstendighet.
5. Eter fiendtlighetenes avslutning skal de militære styrker ikke
anvendes innenfor andre lands territorier uten for å fremme de
deklarasjonen angitte formål og•etter fellee rådslaning.
6. Fortsettelse av samarbeidet etter  krigen for L na en alminnelig
overenskomst m.h.t. regulering av rustningene i etterkrisDerioden
og fremme landenes politiske, økonomiske og soeiale venerd',
7. Avstrafelse av krigsforbrytere. De ocm her ensveret for eller
har tatt del i grusomheter, •m ssakrer og ekeekteejoner skal clmmes

de land der forbryteleene er begått  or streles etter disse
lands lover.



Kommunikeet fra tremsktskonfereneen er blitt motthtt med
.-stor tilfredshet i alle frihets- og fredselskende land. Kommen-
tarene fra Lendon og Washington viser tydelig at resultatene har
overtruffet forventningene. De tyske kommentarer taler også sitt •
tydelige sprog. Skulfelsen over den oppnådde enighet et apenbar
nar Berlin i sine kommentarer fremholder at krigen ikke vinnes
ved konferensebordet, .men på slagmarken.

Det faktiske forhold er at den militere og politiske betyd-
ning sv Moskvakonferensen neppe kan overvurderes. Fra nersk -.og
alle okkuperte lands synspunkt er det beslutningen om intimt mili
tært samarbeide for hurtigst mulig svelutning av krigen i Europa
som vil vekke den mest umiddelbsre glede og tilfrejshet. Men Sett
på  litt longre sikt er kanskje beslutningen om opprettelsen av et
fellesutvalg i London av ends større betydning. Et viktig skritt'
er dermed tatt til å bringe Sovjeteuesionen ut av den iEolasjon som

s i Mellemkrigetiden ikke helt 'eten grunn - holdt mistroen og mis-
tilliten levende hos de sevjetrussiske ledere es derved hindret
det samarbeid C30 kunne reddet verden ire den katsetreie Hitlers:

' 2yskland har styrtet S'olkene ut i. Man rk ha lov til . å håpe at
den intime kentakt son gjennom Lenden-utvelgt kommer istand mellom
Sovjetunionen og Vestmaktene vil skape det beste grunnlag for et

- forståelsesfullt samvirke også etter krigen. •I denne forbindelse
det også være tå  sin  plass å understreke den betydning tre-S.

maktskonferensens holdige  utfall kan få for hoosevelt i hans.kamp
• mot de ameriknnske isolasjonister som etter Pearl H=bor nok ikke

har latt høre så meget fra seg, men ikke destomindre er temmelig
aktive bak kulisseese. -

Det er ikke for meget sagt at " ioskvskonferenSen represen-.
terer det viktigste skritt til sikring av en virkelig fred. Det
håp om splittelse blant do allierte stormskter som skSemsktene i
det lengste har klynget seg til, er gjort grUndig tilskamme. Yi
er Jeommet til siete kspitel f-"Mein E-Ikzpf".

vVir
"Arbeidsinnsatsen" og registrerings

. Alle M.Z—være oppmerksom 13.1 at den vanlig2_folkeregietrerg
Oslo og andre steder kan miebrukes til utskriving til. "arbeide-

innsatsen". Spøremål om livsstillin. etc. ma derfor enten ikke
besvares eller i nødsfall besvares svevende
1"-Wjemaet for Osle gjeller dette punkt

vVv

Universitetsstriden
er fremdeles uløst. "Jdinister" Skancke nar ifr. G unnet det oppor-
tunt å svare på fakultetenes reglementforslag eg den
"rektor" Hoel driver sitt forsiktige dobbeltspill overfor Nez og
Universitetet for cm mulig å redde i det minste. - stumpene av H
Da de srresterte prefesserer og helv-eueldre studenter sitteT rem-
deles - nu i konsentrasjonsleiren-ved Tønsserg - nsr og
de følgende dsger cs. 2500 sttdenter sendt individuee protester
til kirkedepsrtementet sv denne ordlyd:

"I anledning av st le universitetslæreres:egver 40 stu-
denter hsr sittet fengslet i 4 uker og har fått sikringsdoM for 6
måneder, uten rettslig grunn, vil jeg uttale st jeg fullt ut.Elut-

• ter meg til•fakultetenes erkl=inger i anledning dette overgrep
mot vårt universitet  og  til henstillingen om st de A.sigslede blir
frigitt uten opphold”.

Etter dette grep NS straks til det eneste argument som
står til deres rådighet, og lot ststspolitiet srrestere ytterligere,
10 studenter.



Her er Svenska Dagbladets kommentaretil Universitetsstriden:

uI Soria Moria slott".2.
"Blant Asbjørnsens eventyr, kjent og elsket av alle nord-

menn, inntar eventyret om Soris Moris slott en hedersplass. Det
er her gutten Halvor fjniner sin endelige lykke, langt borte fra
verdens"tarvelighet og ftvlan". Er det berøm te,gyllene slott ikke
til sist blitt Vidkun Quislings residens? Alt hva denne mann, i
egne øyne inkarnasjenen av på samme tid moden vishet og nerek
guttelynne, foretar seg har karakteren av uvirkelighet og fantas-
teri. Det ser ut som han ikke vet hva klokken er slsgen som em
han skulle være ful.lkommen ubekjent med verdens gang siden han ved
den famøse.komedie på Akershue ble utnevnt til ministerpresident.

sine, taler har han røbet tilbøyelighet til å søke seg til "saga-
tiden" eller det skumringens grenseland som ligger mellom den nevnte
tid og den dokumenterte historie. Fra å være vitende om at hans -
skare representerte'en kvalitativt betydningsløs minoritet av det
nørske folk, er han nu grepet av overbevisningen om at bare en
prosent av folket står ham imot!

Karakteristisk for hans ubekjentskap med virkeligheten er
hans inngripen mot Universitetet i Oslokye statutter er blitt
utarbeidet for dette, selvfølgelig av utpreget nszistfsk innhold
med mulighet for vedkommende til å utelukke lærere og studenter
på politisk grunnlag. Det cr den av naziomen skapte motsetninp;
mellom en partimessig "Weltansehauung" og den fri forskings og
sannhetssøkings prinsipp som går igjen. Det onpstod selvfølgelig
en konflikt, hverved den opportunistiske rektor Hoel, ansztt av
Quisling, søkte å finne en modus vivendi ved a love lærerne ikke
A anvende statuttene mot studentene. 1;lektigere krefter grep imid-
lertid'inn og Quisling forsøker nu det kunst2tykke ni samme tid å
umuliggjøre Universitetcts virkscmhet og å forby det å innstille.
Tradisjonelt - fristes en til å er nyordningen inslcdet med
arrestasjon av opposisjonelle lærere eg studenter. -;rn svensk
akademisk hold er som bekjent uttnit protest mot dette for all
vesterlandsk kultur uverdeLe inngrep mot en fri undervisnings- og
forskingsanstalt.

Den svenske akademiske verden har enUedes talt (),; reddet
sin  sjel, Noe inntrykk på "føreren" gjør vel dette ikke, før
kanskje en dag oppdnger at hans Soris Moria slott er en blind-
gate, der hans skjebne skal besegles."

vVv

Fl-ancire ene tirsdag 16.  og torsdag 18novembere
irsdag 16. november kl. 11.28 gikk flyalarmen over nele det

sydlige Norge. Angrepene gjnit Vemork, Rjuknn og Knsben gruber.
Det deltok 200 amerikanske  flv  disse sngrepene. To nmerik' _enSe
fly gikk tnpt, tyskerne miste't 7, På Vemork (Ilydro) ble 3 av 10
rør i rørgaten ned frn fjellet ødelagt, sessuten ble 'Vsunsteff-
fnbrikken, som er en bygnjng på 10 etneer, delsvis ødelngt, enge-
broen fra Vannstoffen over til fnnksje:nsboligene ble ts—t. Krait-
stasjonen ble ødelngt. Pn :d.junn ble emballasjefnbriki:en, som
nå brukes som lager rnmmet, plsteverlwtedet, jernbansanlegget fikk
større sknder. Kraftstnsjonen vnr utsc ott for voldsom steinsprut.
Tårnbygningen som består av 10 trn eg sem er byget ennnen til en
stor bygning fikk trefferc og to tLnn ødelnn.t.

På :Heryn var mnndsg 15.11. driften satt insng pd den fa-
brikken soM ikke ble rammet under det store nngrepotj_ juli, .rL.en
denne fabrikken må nh s-tcpT)es i ien dn den får sine hnlvnbr'lksta
fra Rjuksn. Ved Knaben gruber ble alle anlegn: som fsntes evenjord
ødelagt, brakkene,Tkon7.tonene,.kulemollen, opptnkshuset eto. KUle-
møllen mnler molybdenen, dette er det siste leddet i nredn' jonen.
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Grubene må stanse driften etter bombingen. Molybden er et høyst
krigsviktig stoff for tyskerne, til herdning av-stålet. Forrige
gang grubene ble bombet og transformatorstasjonen ble ødelagt bl.a.
sendte svenskene nye maskiner til grubene. Denne gangen håper  alle
nordmenn at svenskene ikke vil rekke tyskerne en hjelpende hånd.

Onsdag 17.11. var amerikanerne over Rjukan og Vemork og foto-
graferte skadene.

Torsdag 18.11. gikk amerikanerne til angrep igjen, denne
gang på Kjeller flyplass, like ved Lillestrøm. De angrep med 80
fire-motorers fly og kom inn over Østfold i tre bølger. Angrepet
tok sin begynnelse klokken 10.50 og skjedde midt oppe i tyskernes
ganske stort anlagte militærmanøvrer som skulle foregå den dagen
og dagen etter. En rekke høyere offiserer overvar manøvrene som
gikk ut på  at en avdeling skulle angripe Kjeller og en.annen. avde-
ling forsvare plaseen og onleggene.der. Ikke før var tyskernes bi-
ler av alleslags typer kjørt inn på flyplassen før bombene begynte
å regne ned over plassen og anleggene. Ett fly gikk ned i 1000
meters høyde og la en ring om omrdet, derpå kem bombeflyene i
3-4000 meters høyde og kastet sin bombelast mot hangarene, verkste-
dene og andre bygninger. Tre store hangarer foruten endel mindre
gikk opp i luer, dessuten to verksteder bl.a. motorverketedet, en
nybygget offisersmesse ble også luenes rov. Hangarene var nybygde.
Blant annet var den gamle såkalte 100-meteren, som tyskerne bombet
i brann 9. april 1940, bygget opp pånytt. Til å begynne med ble det
ikke skutt av luftvernet. Et batteri på en høyde ved Øieren ble
bragt til taushet temmelig fort, Luftsirenene klikket, d.v.s.
de blåste en lang tone, forvarsel, istedetfor faresignaler. Dette
bidro til at selv tyskerne trodde flyene hørte med. til øvelsene.
Det oppsto svære branner rundt plassenog brannmannskaper ble til-
kalt fra Oslo og Aker. Utp ettermiddagen eksploderte tyskernes
bensinlager ved plassen ca  det ble en ors2attende brann etter eksplo-
sjonen. Utover plassen lå det strødd masser av tyske lik. Blant
de omkomne var sefsmekaniker Ldtke. I Sorenskrivergården holdt
sorenskriveren pa å vie et par de alarmen gikk. Alle nåtte i
kjelleren. Dernade falt grunnmuren inn og brudgommen ble drept.
Han skal være NS. Skaden på Kjeller var 70%, og amerikanerne viste
tyskerne  sin  overlegenhet t luften. På Kjeller gikk intet tysk fly
opp•, En hel del fly i hangarene strøk med, bl.a. 6 nye Messer-
sehmitter som ennå ikke var tatt i bruk. .0msider kom noen få tyske
fly, antagelig frn Gardemoen, 7 tyske fly ble skutt ned. Amerika-
nerne mistet 8, d.v.s. tre nødlandet i Sverige, to ved C,rebro og 1
ved Trollhattan. • Fem ble iset ned på hjemveien eller ble delvis
skutt ned. På Østlandet er intet nedskutt fly rapportert. Etterat
angrepet var over, det varte bare et kvarters tid, skjente en av
flyverne ned i 2-300 meters høyde og føk plassen rundt på høykant.
Derpå stakk han rett tilværs og var borte. Tyske offiserer innrøm-
met at amerikanernes angrep var mesterJig gjennomført.

vVy

Don såkalte "nasjonale" arbeidstjeneste er langtfra populær.
Det hender stadigvekk at de com er utskrevet må hentes av politi  og
sendes under eskorte til den tyske arbeidsplassen. Hus parolen!
Møt ikke frem til registrering_ ta legeundersøkelse eller t'eneste.

vVy

Grosserer Feg.ersten som har vært NS stcre hjelper i lengre tid,  er
dradd til Sverigc for å redde sitt skinn. Før han reiste solgte
han to større byeiendommer, en hel fjellgrend, villaen og alle stats-
obligasjonene sine, - Flere og flere tar til å ro. Blant annet har
den tekniske lederen ved Kringkastingen, Gythfelt, meldt seg ut av
partiet. "Gencral" F:sslich Hansen forteller nå til alle som gidder
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høre  at han aldri har vært NS. Han har bare arbeidet med A.T. for
å hjelpe til å bygge landet o.s.v. Gavene han har overrakt  "føre-
ren n  og selv har mottatt, er kanskje også et ledd i dette byggende
arbeid?

vVv

På togene har nå Gestapo plasert kvinnelige spioner. Tyske
kvinner som snakker utmerket norsk. De innleder gjerne samtaler
om hVor forferdelige tidene er, hvorpå de kommer inn på tyskernes
redselsfulle opptreden her i landet. Og så hender det at en og
annen røper seg og begynner å utøse seg. Det gjelder derfor å holde
tett når en reiser på morske jernbaner for tiden.

vVv

I Stavern rømte i begynnelsen av november syv russiske offi-
serer. Den tyske ortskommandant utlovet 20 flasker brennevin eller
500 kroner til den som kunne fortelle ham hvor de befant  seg.

vVv

Tirsdag 16. november om kvelden kolliderte to tyske militær-
tog på Fåberg stasjon i Gudbrandsdalen. Kollisjonen skyltes den
svarte kvelden. Lokomotivføreren på toget fra Oslo kunne ikke se
signalet og kjørte inn på stasjonen. De to lokomotivene ble øde-
lagt og etpar vogner gikk av sporet, men ingen ble drept. Noen
mindre skader oppstod, men ingen alvorlige. Kollisjonen bevirket
stans i driften til skade for tyskerne som kjører to ekstratog fra
Trondheim hver natt med ca. 1000 mann foruten masser av utstyr.

På sakkyndig hold regner en med at omlag 80.000 tyske solda-
er kan ha forlatt Norge i hest. Omtrent en fjerdopart av dette

tallet er kommet inn. Som et eksempel på hvordan tyskerne tømmer
kadrene enkelte steder kan nevnes at Domås som før hadde en garnison
på 15.000 mann har 1000 tilbake, Otta hadde 1000, nå 10-12 mann.
Slik er det flero steder..

vVv

NS-folk har mange svin på skogen. Sist er en disponent i Halden,
Ola Dahl, dømt til 8 måneders fengsel for svarteborshandel. Dess-
uten har han fått 10.000kroner i bot og varene inndradd, og han
taper stemmeretten. Denne Ola Dahl var selv hird og deltok i sin
tid ved undersøkelsene av skikkelige folke matboder. Han har på
fire måneder kjøpt svartebørsvarer for 15.000 kroner, varer som
vanlig var verd 1200 kroner.

vVv

Hele Oslos beholdning av bensin er idag 200 tonn, en liten
brøkdel av hva byen ellers pleier bruke selv i krigstid. Tyskerne
har tatt bensinen fra læger og,jordmødre.

vVv

I Kviteseid i Telemark beslagla NS i mai Brokefjell hotell,
men det ble først tatt i truk i høst som stenografiskole for NS-
kvinner. Disse skal puttes inn i departementene som spioner.
En jøssinglærerinne som nektet å -andervise ved skolen ble arrestert
og er sendt til Tyskland. I Kvitescid er der også opprettet en
frontkjemperskole med 60-70 elever.

vVv

Tyskerne har tatt 50 av Oslos beste trikker.

vVv

. Som før meddelt har tyskerne beslaglagt alle Oslos bokbin,
derier til innbinding av 800.000 soldatbøker, vesentlig med karter.
Tyskerne er nå gått til bestilling av 1 million nye soldattøker
av annet innhold ved narske trykkerier. Ved finske trykkerier



skal.der trykkes 1 million av den semme boken og i hollandske
trykkerier 2 millioner. Nå foran jul må alle være oppmerksom på
at en ikke k'ø er bøker fra nasiforlag. Disse er følgende:
Atlantis,ledes av nasisten Peter Hansstein, SS—soldat og farlig
på alle måter, sNorden, et nytt forlag som drives av nasisten Finn
Myklegård og typograf Knutsen, som før drev Evamagasinet, 31ix,
Stenersen, Viking, Kamban, Gyldendal, Centralforla et.

vVv

Oslo •Irfabrikk og Bergen Fjærfabrikk har fått beskjed em å inn—
stille fra nyttår.Disse fabrikkers maskineri skal overflyttes
til en ny fjærfabrikk i Fredrikstad som eies av en nasist.

Filatelister — hold-fronten!
•Ingen god nordmann må kjøpe "frontkjemperfrimerke","Vinter—

hjelpmerker" eller andre NSemerker. Huek at  inntekten gjelper for—
rederne i deres undertrykkelse av det norske folk og i deres kamp
mot våre allierte.

vVv

Fallne NS—størrelser.
NS—sportsredaktør østreng i Aftenposten er død umiddelbart

etter at avisen  hadde sag. t hem ppp etter ordre av Charles Hoff og
sløydi=er Beggerud. En av ankene var at . han nektet å bruke den
nazistiske multiplikaslonstabell på tilskuerantallet ved NS—stev—
nene.

Harr Høst cr blitt løet fra Sitt verv som ordfører i  Sta—
vanger og erstattet med advokat Sophus Smedsvig.

En annen fallen størrelse er den såkalte riksjegermester
Holm, som i sin iver for at det iallfall skulle være noen jakt i
høst nedla seks renedyr som tyskerne hadde tatt . sikte på. Tyskerne
forlangte ham øyeblikkelig parmittert .xtter jakten og NS måtte som
sedvanlig lyde sine herrer og mestre.

vVv

Hele det t ske folk er sk-ldi .
En engelsk feltprest som nettopp er kommet hjem„ til  England

• etter flere års krigsfangenskap i Tyskland, 3)astor Grundy fra Great
Yarmouth uttaler følgende om tyskerne ved sin hjemkomst: Det er
nonsens å skille mellom nazister og tyskere. Det fins bare tyskere

Tyskland og Hitler er deres avgud. Tyskland er Hitler. Bismark
gjorde dem til en krigernaejon. Hitler har fermet ungdommen, som
nu regjerer Tyskland. De er ikke bare stolte over det de gjør, de
vet også hva de gjør. De søker å vinne verdeneherredømme for Tysk—
land. Det fins bare en løsning, nemlig å la russerne okkupere
Preussen i tre måneder. Det ville nok vise seg å være tilstrekkelig.

Nor e o kriP-sferbr terne.
I forbindelse med utnevnelsen av Andreas Aulie til rikspoli—

tisjef og øverste sjef for hele det norske politi etter krigen opp—
lyses fra Lendon at arbeidet med organiseringen av en norsk politi—
styrke utenfor hjemlandet pågår for full kraft. Norge tteffer alle
forberedelser for  a  sette i verk de bestemmelser om avstreffelse av
krigsforbryterne.som ble-vedtatt på  Moskvakonferensen.  De forbry—
telser tyske borgere og quislinger har begått i Norge rammes av
norsk lov. Den norske straffeloven er skjerpet på flere punkter og
innsamlingen av bevismateriale er i full geng. Terboven, Quisling
og Rediess her gjennom sine uttalelser fjernet enhver tvil om sin,
skyld for mordene på norske borgere, men også de som har mmrt med-
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vVy

vVy
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virkende .v4.1 bli ansett som medåhsvarlige. Den norske regjering
sitter inne med navn på de fleste av dem som har drevet tortur i
fengsler og konsentrasjonsleire, og det er opprettet et eget
kontor'i London som arbeider med å samle bevismateriale for oppgjø—
rets dag. Utnevnelsen av rikspolitisjef dllerede nu skyldes ønsket
om å ha en centralisert politiledelse i Norgeallerede fra første
dag, slik at det altså'blir det noreke politis umiddelbare oppgave
å sørge for ro og.orden, såsnart tyskerne og qUislingene takker av.

vVv

• Fra Telemark.
Bo,Meieri veier inn mellom 2000 og 3000 liter melk daglig,

men voksne får ikke melk lenger. Melken sendes tiI Xragerø. Smør
finnes ikke. Osterasjonen lar' vente på seg.

.Innbyggerne i Vinje,"vinbyggene",  er  et stridbart felkeferd.
Nå  har.de tatt kverken pa en ordfører til, Gårder. Denne Gårder
er, selv innenför NS's rekker, et papir av de sjeldne. I Vinje
siterer folk en tysker som var der på  en  slags inspeksjon for en tid
,siden. Tyskeren sa om daværende ordfører Gårder: "Avsatt sakfører,
avsatt lonsmann, avsatt politimester, (); blir muligens avsatt ord—
•fører.". Og nå har det altså gått troll i disse ordene også. —
Ordfører i Rauland, Linar Vågen, skal nå også ha erdførerarbeidet
i Vinje.— for kr. 3000 om året. Det kdn bli interessant å se hvor—
dan vinbygene kommer til å ta ham.

yVv

Godt te
Fra bygdehoId meldes at NS—folk nå plutselig er blitt  Så

vennlig  stemt overfor jøssingene. De vil gjerne  sIa dv  en prat  os
vise:dt de står til tjeneste.

vVv

• VIS FORSIJCTIGHET  meL  VAR IKKE REDD

VÆR FRIMODIG selv i motgang I BLVISSTHETEN OM AT DU KJEMFER FOR

FRIHET og RETTFERDIGHET.
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NS vånde.
esere av Aftenposten vil kanskje ha sett et par artikler

nylig med overskriften "Dere arbeider jo for tyskerne mens Aorge
og Tyskland er i krig". Disse artikler skalbety å være et svar .
på en advarsel som for kort tid siden ble'sendt ut til NS. Da
artiklenes forfatter ikke har våget å sitere så meget sem et ord
av-varselsbrevet, gjengir vi det.nedenfor i sin helhet. At man
på NS—hold•finner å måtte svare på advarslen er et nytt tegn på
det vi ser over hele landet, nemlig at NS nu befinner seg i full
eppløsning. Interessant er-det også å legge merke til at de ikke
nøyer seg med å la en eller annen av sine "rikstalere" og —skrivere
besørge arbeidet, men en representant-for •-den samme "Høyesterett"
som i sin  tid måtte stå fadder ved Quislings 5nnsettelse som "minis—
terpresident". NS finner det altså nødvendig å gripe til sine
høyeste autoriteter for å verge Seg mot de alvorsord det nerske
folk- nu retter til forrederne.

Den naz/stiske "rettseksperts" svar viser en slik begreps—
forvirring at det er fullstendig unødig å innlate seg i en.polemikk.
Vi overlater rolig til det norske folk å gjøre seg opp en mening om
denne jurist, som etter åsha innrømmet at Norge og'Tyskland .
krig, påstår at krigstilstanden er opphørt fordi krigshandlingene
"faktisk" ikke finner sted på norsk jord, og som videre benekter at.
Tyskland er vår fiende, men har rett til å anvende Haagerkonvensjo—
nens landkrigsreglement art. 43, som handler "Om militær m ndi het
å denftentli c e stats område".! Selv en "justitiarius"i.

det nazistiske "høyesterett" burde dog vite at krig farst er opp—
hørt når fred er sluttet. Vi merker OS8 -"høyesterettsdommer" Mohrs
åpne tilståelse av at NS samarbeider med ekkupaslonsmakten. Vi
.nordmenn harfåt-6 Merke at det.fe samarbide også oMfatter alle de
folkerettsstridlge handlinger som okkupasjonsmakten har foretatt
mot oss. jånt samarbeide heter på norsk landsforrederi. De quis—
linger som kan føle seg fristet til å la seg berolige av hans på—
stand om at de gjør det p.g.a. bolsjevikfaren, må vi bedrøve med at .
vi ikke har glert at NS begynte sitt samarbeide med okkupasjens—
makten på et ticispunkt da nerske tropper kjempet for livet mot
tyskerne, mens Tyskland og Russland ennu holdt seg til sin venn—
ska akt.

Det er dog utakknemlig mot "høyesterettsdommer" ivlolir å av—
slutte denne epistej uten å takke ham for at han på en så overbe—
visende måte har demonstret det juridiske nivå i den nazistiske
"høyesterett". Skulle de lærde herrer i denne institusjon føle
trang til litt hodebry, kunne vi foresla følgende spørsmål tatt opp
til behandling: Er Norge i krig, og i så fall med hvem?

Her kommer så advarselens ordlyd. Skulle du kjenne noen
som du mener vil ha godt av å lese den, så klipp den ut og -autt den
i hans postkasse.



HVEM ER  ANSVÅRLIG?  

Norge, 1943,

TIL NS I AIVORLTS SISTL TIAL!

NS har i dag  to slags medlemmer: De blodtørstige og  de be-
dratto.

Du hører kanskje mcd til  de  bedratto, og du føler deg kan-
- skje- også skuffet over jøssingene som ikke vil skjelne mellom de
aktive og passive medlemmer i nnrtiet.

Det spørsmal som er stillet oss i alvor.og som her skal bli
besvart i alvor, er dette:  Kan  slike medlemmer i NS ennå gjøre noe,

• om ikke for- å redde sitt  skinn, s. iallfall for  å-redeie sitt sinn?
La oss først ha  noen  viktige ting på  det  rene.
Du har stettet et parti_som snmarbeider. med den stat, som

den 9. april overfalt Norge og som siden i all sin  gjerning har
vært vår fiendt. Vi skal minne  deg om hva en av dine egne førere
har sagt:

KST. STATSRÅD MEIDELLS VÅRSKO.

Under den  redselsfulle  unntagelsestilstnd i Oslo i sentember
1941 ropte Meidell ut i radioen:  HÅR DERE GLEIT AT NORGL LR I KHIG •
MED TYSKIAND?! Hans hensikt Var/å skremme de nordmenn som gjorde
motstand mot fienden. Det  han i,,kke  forsto, var at han i samme stund
skrev  ildskriften på veggen for:ses, () sine partifeller. Ingen av
dem kan siden si  at de har glemt eY.ler  ikke trodd at deres fedre-
land'var i krig med Tyskland. /Gang  pA  gang har tyckerne celv under..
streket det, nå sist med arretssjonen av våre ofilserer. Da på-
kalte Falkenhorst fo1keretten/og as at de var  krins banFer. Hvis -
falskspillere og  kortblnndere prøver å innbille folk . noe nnnet enn
at Norge  og Tyskland er i krig, er  nllikevel din samvittighets-
røst tilstrekkelig klar.  Den  hvisker: Jeg har viss't det hele tiden.

HVA ER DLT DU HA-2 VÆRT MED PÅ?  

Vi har ikke her plass ti;1, a-regne opp alle de -lerbryte1ser
du og ditt parti har i;jortmot  det nornke folk. Vi skni nøye oSs
med å slå fast, at uten  din og  dine pnrtifellers hjelp hadde det,
ikke vært mulig for fienden å utfere en rekke av de skjendselsgjer-
ninger han har øvet mot/ass.  s  NS har mange-gode nordmenns liv  na sin

• samvittighet.

,
Krigen har forlengstntatt en slik vending at du ikke kan unngå å
spekulfre ovier hvilken straff du får,for dine misgjernnger. Du
vet hvilke 4trnffer vre lovex setter for den som hjeloer fienden.

LDe  kan  værethArde n,k. De av oss soM i dag hur innfly=telse.i norsk
samfunnslivOnskersat dere skal straffes individuelt etter loven.
Men om det•bir mnilig, avhengeinav C.cre selv. Tar ikks du og de
andre menige i pairtiet straks - i handling - avstand fra Quislings
videre planqr,  via  jngen av Oss kunne hindre at follset tar lynsj-
•justisen  1  pruk./

Hvis(idu  er  den mann vi tenker  pa,  så vil du ikke først og
fremat spør e: Hvordan kan jeg komme unna? Vi forstår til en viss
grad at du eier: Har jeg vært me‹, hittil, så får jen ta resten også.

Men )avhenger ikke dut av hva resten  blir? Ditt egentlige
spørsmål ef.,defordette: Kasn jeg komme til å  -1:1  ennå mere og ennå
verre ansv r?! i

Du Inr ofte tenkt 1:„ dettc. Du tenkte på det da 1\13 onpførte
seg som dj 4er ot jødene her i landet. Du ijorde det da dine
partifelle  nå  k'noene i Oslo jublet tå.1 "ylkesfører" Rogstad



soni kom for å forlyste dere med mordene dere hadde hjulpet tyskerne
med i Trondheim. Du gjorde det nå sist da ditt parti med kaldt
blod myrdet den politifullmektig som sto på rettens grunn og nek-
tet å arrestere unge norske piker for at de skulle bli sendt til en
tvilsom tjeneste.

Men hva hjelper det om du "tenker"? For hver dag øker din
ersonli e medsk ld. Uskyldiges blod kommer oså over ditt hode.

OG HVA VIL BLI DET NESTE?

Dine desperate "førere" har lenge forstått at slaget er
tapt.. Nå prøver de bare å rive så mange som mulig med Seg i elen-
digheten.. Du skjønner nå at lederne er "galle". Ser du da
ikke at de er gale ved hjelp av deg?

Du har hørt Quisling si til frontkjemperne den 10. mai i år
da de sto på geledd med sine rifler, revo Vere og håndgranater:
"Skulle det komme til å røyne på her heim så vil\vi kalle på dere .
frontkjempere, og da vet jeg at dere vil.komme."

Det er noe han forberedex når han nå også har gitt de uan-
svarlige jyplingene i hirden revolVeren i hånd, og når han skal gi
det samme til alle mannlige partimedlemmer  sa  langt det går,
Det er MORD han planlegger. I ly av fienden skal hans parti nå
utvide sin virksomhet fra å bruke angiveri, fengsler,tortur, de-
portasjon, utkastelse av hjem og stilling - til også omfatte gis-
selmord og gatedrap av landsmenn.

"Men slikt vil jeg ikke for noen pris være med pL", sier du.
Du kan ikke først la tyskerne utruste Quisling og gi dine

partifeller de drepende vapsn, du kaa ikke føst la Quisling og
hans hird og "politi" og frontkjempere få legge børsepipen an på
dine landsmenn og så, når de begynner å skyte, si: "Dette er jeg
ikke med på". Da er det for sent.  

HVA SKAL DU GJØRE?

Det er  ikke  vår sak å si deg dette. Bare to ting i alvorets
siste time.

Du kan ikke si at når du har snsvar for det som er gjort, så
kan du like godt ta ansvar for det som kommer. Også i rettergang
har det betydning om en var med på å fullbyrde eller em en i siste
liten rygget tilbake for,det en 1:ladde vært med på å gjøre mulig.

Du kan ikke skylde på at nå er det livsfarlig å bryte med
det som er ditt livs forbannelse. Behøver vi fortelle deg at de
hver dag har satt'liv og frihet  pa  spill, alle de nordmenn som i
disse årene har stått imot det fieldtlige Voldastyre? Det er din
fordel at Quisling i også truer sine e.gne. Han har satt dere
under krigsloven i sitt grunnfalske lovmakeri av 14. sugust 1943.
Men dette gir deg nettopp mulighet til å vise at du er villig til
å ofre for å gjøre det som er rett.

vVv


