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Omkrin invasjonen.
Det har alltid vært regnet for en av de mestfarefulle militære

operasjoner å foreta landgang i større målestokk  på  fiendtlig kyst.
Kystbefestninger må nedkjempes og når et bruhode er etablert, er man
for  den  videre kamp helt avhengig av de sårbare tilførselsveier over
sjøen. Under ,disse forhold og med  ryggen mot havet må de først land-
satte styrker møte de fiendtlige motangrep som.i regelen ikke lenge vil
la vente på seg. Dette tidspunkt - nar forsvarerne har fått samlet  sine
reserver, kanskje 8-14 dager etter at landstigningen begynte, er det
Jnritiske i enhver invasjon. De absolutte forutpetninger for å kunne
overvinne vanskelighetene ved en invasjon i moderne krig cr herredømmet
i.luften og•på havet. Dette hadde de allierte allerede for et år  siden
erhvervet seg lokalt i Middelhavsområdet så invasjonenav Sicilia og
Italia kunne gjennomføres med hell og forbausende små tap, I løpet  av
det år som siden har gått har de allierte tilkjempet seg overlegenhet i
luften på alle europeiske fronter og alt tyder på at de. også fullt ut
behersker de vitale maritime forbindelseslinjer. Allikevel må en være
klar over at den oppgave som nu venter Vestmaktene cr langt mer krevende
oe  vil by på betydelig større vanskeligheter enn invasjonen av Italia.
Det cr.derfor ikke å undres-over at forberedelsene tar tid. Imidlertid
har det vært rik anledning til å diskutere invasjonsmulighetene. Det
fins vel ikke det alternativ som ikke gang på gang har fått oppstillet
sitt pro et kontra. Ingen vet vel bedre enn tyskerne hvilke muligheter
som kan komme .på. tale og de hdr sikkerlig med tysk grundighet truffet
alle forberedelser til a møte enhver eventualitet. Så  e ttende  som
et invasjonsforetagende på detTeuropeiske kontinent må .,e_e  for å ha ut.
sikt til å lykkes, kan en heller ikke regne med at forberedels.:ne kan

.holdes helt skjult for fienden. Overraskelsesmomentet som er en viktig
faktor til sikring av et gunstig.resultat, har derfor lett for å gå tapt.
For å batc på dette vil sikkert en rekke skinnoperasjoner, commando-raids
og mindre invasjoner bli satt i verk for å villede motstanderen. De vil
alle bli slått stort opp for å holde uvissheten Vedlike og tvinge for-
svarerne til  å stå beredt på  mange forskjellige steder. Minst en av
disse.operasjoner må imidlertid være av plike dimensjoner at foFvareren
forledes til å konsentrere sine reserver i dette område og påden måten
svekker forsvaret der hovedangrepet etter planen skal settes inn. Lyk-
kes. først dette, skulle de optimale betingeIser være tilstede for en vel-
lykket gjennomføring av hovedinvasjonen. Meget taler for at denne siste
kommer på.Kanalkysten, ett eller sannsynligvis flere steder. Under den-
ne forutsetning kan en vente at den forutgående avledende operasjon blir
satt inn i Middelhavsområdet eller mot Norge-Danmark. Uten at-det blir
plass til noen nærmere begrunnelse skal det  bare  nevnte i denne forbin-
delse at de vektigste momenter taler for at Balkan blir skueplassen for
den storc avledende operasjon og det tørr  være  at den far slike dimen-
sjoner og fremforalt slike følger at Vestmaktene slipper invasjonen over
kanalen, som de-sikkert ikke er altfor lystne på.

Når kommer invasjonen? Dct fremgår av ovenstående at en ikke må
tenke-seg opprettelsen av Vestmaktenes nye front.som en enkelt operaSjon.
Det blir ettereall sannsynlighet en scrie innbyrdes koordinerte operasjo-
ner og.de kan ta til når som helst, ja, landstigningen i isse dager sør
for Rom kan meget vel betraktes som et ledd i denne serie, selv om den i
første rekke tjener et begrenset lokalt formål, Tidspunktet for igang-
setteisen av de større vestmaktsoperasjoner vil imidlertid i høy grad
være avhcngig av utviklingen på østfronten. Skal koalislonsstrategien
få sin fulle effekt, må opernsjonene i sør og vest ikke bare skje i nær
tilknvtning til et klimaks i øst, men tillike på et tidspankt da russerne
ennu kar muligheter for å engasjere størst mulige tyske  t Isayr.,,:er ytterlige-
re en tid fremover. Por å sikre størst mulig virkning cr det derfor
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sannsynlig at de store vestmaktsopersjoner enten settcs inn i god tT
før vårbløytenc legger hindringer i veicn for den russiske vinteroffen
siv, cller, hvis dette er-praktisk.ugjennomførlig, først settes i verk

tilknytning til en russisk vår- eller sommeroffensiv. I første til-
felle er det rimelig å vente en stor invasjon i  løpet av februar måned,
eller senest i mars. I siste tilfelle først i mai-juni.

Forholdene på østfronten gir mulighet for en viss vurdering av
det som forestar. Eer er første fase av den russiske vintereffensiv
avsluttet i og ned at sørfronten er noenlunne stabilisert etter det  storE
gjennombrudd i Liev-sektoren. Ved framstøtet syd for Rokitnosumpene
over Sarny i retning av Pinsk har ?:usserne operativt på det nærmeste
delt den tyske østfront i to. Det cr imidlertid grunn til å tro at det
usedvanlige mildvær i øst har sinket de rus2i2ke operasjoner og kanskje
hindret et nvgjørende strategisk gjennombrudd. nieget tydet nemlig på
at det i den russiske vinterfelttogsplsn innL:ikk en forsering på vinter-
føret av de store sumpdistrikter som p.g.a. de slette ko=nikasjoner  og
den utstrnkte partisenvirksomhet bare beherskes ufullstendig av tyskerne
vedhjelp av et gliSsent  oe  mangelfullt utbygd forsvarssystem. Mildvæ-
ret har imidlertid denne vinter hindret forserinen av myrstrekningene
med de motoriserte avdelinger. De russiske armeer har derfor i det ve-
sentlige nåttet omgå myrstrekningene  og  forsere •seg frem sønnenom Rokit-
nosumpene under større spill av tid og krefter. Hvorvidt dette har for-
styrret den russiske vinterfelttogsplan i den grad  at  forutsetningene for
igangsettelsen av de store vestmaktsoperasjoner i!:ke kan skapes tidlig
nok, er  det  ennu fo:s tidlig ålna begrunnet mening om for den uinnvidde.
Skulle det være tilfelle, er det sannsynlig at den russiske hærledelse
ikke lar det komme til maksimal kssaftutfoldelse i vinter, men  sparer re-
servene for en vår- eller sommeroffensiv. Operativt.kan dette gi seg
tilkjenne ved en innskrenknine av den vesentlinge aktivitet til flankene

Leningradfronten i  nord og Krim i syd. I det øyeblikk dette skrives
er nettopp slike operasjoner av  betydelie  onfane i6ang på nordfronten
der-de allerede-har  bragt -russerne betydelige fordeler og definitivt
hevet beleiringen av Leningrad. Også på Krim synes aktiviteten økende.
Dette behøver imidlertid ikke nødvendigvis å være tegn på en definitiv
utsettelse av hovedocrasjonene fra vinterfelttoget til en vår- eller
sommeroffensiv som ovenfor .antydet. Det kan også være ledd i den vanli-
gencussiske taktikk med temporær forflytning av angrepenes tyngdepunkter
for å hindre fienden fra å overfere reserver til det planlagte hovedkamp-
område. Isåfall kan man gå ut fra at generalene Konjev og Vatutin i
øyeblikket lar sine arnecr omgruppere og marsjere opp for 2. omgang i
den gigantiske omringningsmanøver mot de tyske armeer i Dnjeprbuen. Et
blikk nå kartet forteller straks at den strstegiske stilling er meget
gunstig fon russerne. Det er vanskelig å torstå hvordan tyskerne skal
kunne redde seg ut av Dnjeprbuen uten a ofre i det isinste noen av sine
divisjoner lenest inne i kneet hvis russerne har hell med, seg i sitt
neste forsøk på å trengEnover Bug og bryte den niktige hovedjernbane fra.
Odessa til Lemberg (Lwow). von -»:anstein ville isåfsll være henvist til
å redde sine divisjoner på dårlie veier og 2-3 enkeltsporede baner som
fører over den romanske og ungarske grense. Lykkes det Vatutin i løpet
av de nærmeste uker .å tvingc tyskerne tilbk.e over 3ug, ligger det nær
å vente alliert Balkaninvasjon som ledd i et sterstilet konsentrisk an-
grep på sydøet-uropa.  ret  kan  vel  tenkes at 'det på denne måte ville
være muli å rive opp  wbuken" i det stortyske rom og fremtvinge Tysklands
kapitulasjon. Hvis ikke kan målet neppe nåes uten storinvasjon over
Kanalen. Under de ovenfor fremholdte forutsetniner er det sannsynlig
at denne  store  trumf først lir spilt ut på  forSommeren, da kanskje
koordinert med en russisk offensiv mot 2olen, kniticum og kest-Prøissen.
Under alle omstendiheter vil på østfronten i de  nærmeste
uker være avgjørende for tempo or: utsikter ved Vestmaktenes forestående
storc operasjoner. -



Den anglo-amerikanske landstigning syd for Rom åpner interessante
perspektiver uten at "et blir anledning til å behandle dem nu. Det  er
imidlertid åpenbsrt at den tyske arme i Midt-Italia er kommet i. en  stil  .
ling som byr angriperun gode muligheter for  å avskjære større deler av
de tyske styrker. I ethvertfall kan man nu vente en  radikal endring
Italia-felttogets forløp.

vVv
•NS-FORREDERIET KJENNER GRLNSER.

Når vi offentliggjor et dokument som etter sitt innhold vel må
sies å være utslag av en syk hjernes fantasier, så er.hensikten først
og-rzeTst å vise hvor langt okkupasjonsmaktens leiesvenner her hjemme
er kommet i nederdrektigheti anbefaler  derjLeer_p_zså deres,partifeller
utover landet å studere cte dokument os i tide es2r&e_for  å ta  
sine forholdsres.ler tor tL.e å bli  medansvarli-  orS:3;  for dette.

Dokumentet har journalnummer 153 44 og er forsyht med minister
TSverre  Riisnæs 's forbokstaver. Den tyske-oversettelsen er stilet til
SS-ObergruppenfUhrer Derger. Den er datert januar 1944. DokUmen-
tet lyder således:

1.1Oversettes.
Jnr. 153 44 M.
SR/Th.

3

Helt siden nyttår 1942 har jeg ment og hevdet at .lorge-burde
.helt eller delvis bli mobilisert og troppene settes inn på Q:istfronten.

overbevist om at det  kan  regnes Med at den,alt overveiende del
av soldatene vil værespAliteljge. i..kamp mot.det bol•jevikiske Sovet-
russland. Det kan derimot etter  min  oppfatning ikke regnes med palite.

- lighet som slminnclig regel ved norske troppers anvendelse på andre
fronter.

Ettersom tiden er gått,og kampen mot Sovjetrussland er blitt
alltid harderc,  kan  det regnes med at -denne påliteligheten  er  blitt
stadig større. Allikevel er en mobilisering en forholdsregel-som i
tilfelle bare må tas.under -utøvelse av stor forsiktighet og iakttagelse
aV alle de nødvendige sikkerhotsforholdsregler. En heldiL 'ennomførin
avhen er absoIutt av at det på (von) allen beteillgten Diensste en  
lir vist den største diskreslen aktsomhet o. ener i. Bærlig må det

treffes tilstrekkelige forholdsregler for a hindre rømning til  Sverige.
Såfremt en vil gjennomføre en sådan mobilisering, må det skje

etter følgende hovedretningslinjer:
1. Det mobiliseres i første omgang minst 5 årsklasser (18-23  år), som
• vil utgjøre omlag 75.000 mann..
24  De norske myndigheter blir bistatt i størst mulig utstrekning av de

tyske  siVile og militære myndi s heter. Mobiliseringen gjennom"røres
ved et nøye samsbeid.
I god tid før 1.. mobiliseringsdag:
a) sperres grensen mot Sverige med det størst mulige oppbud  av mi1i .
tære formasjoner o.ppliti.
b) Oppsynet langs kysten økes.
KUnngjøringen av mobiliseringen  av  de 5 årsklasser skjer deretter
først og fremst ved  oppslag. Oppslagene  blir overalt i hele landet
slått cpp samtidig.
Mannskapene plikter innen en nærmere bestemt frist å mote  på fast-.
satt sted (samlesentral).  Fristen Må i samsvar med de lokale for- -

.hold-settes  forskjellig.- I byene og i tettbebyggede strøk  på landet
24 timer, ellers fra to til fem dager.

5. De som unnlater •å møte, blir avhentet av kommandoavdelin ser av mili-
tære oliti snarest mulig.
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6. På samlestedene siktes nnska ene olitisk. Kommunistiske elemente.
blir utskilt og anbragt i interneringslefF-rBerg, Bredtveit). Til-
stede på samlesentralene bør derfor være de stedlige tillitsmenn i

• Nasjonal Samling.
7. erae•eam1esentralene sendes mannskapene avdelingsvis til forlegningene

eog derfra så enart som mulig til øvelsesleirene i Tyskland. Det vil
være, ønskelig (men ikke nødvendig) aM mannskapene under oppholdet

:ved.faulegningene og før avreisen til Tyskland kunne
a lsegeundersøkes
b innklæs (jakke, benklær, lue, støvler, sko, strømper, undertøy,
Koppel),
c) straks settes til begynnerøvelsene.

8. De bør ikke gis våpen her i landet.  
Transporten til.TYskland må skje snarest mulig og være gjennomført
i løpet av 1 da er. .

9. 1 nnskapene settes jTrin i formasoner tilhørende Waffen SS. De bærer
• SS-;uniformer o6 bør gjøres kjent med at de ikke er tyske, men german-

'ske-soldater .. e
De-noreke.mannska er bør aldri Ut -'esre mer enn høyst 50 av vedkom-

-mende avdeling Zu-r om anie, Bataillgiwnt). De øvrige 50
bør vt-ere tyske'mannskaper. ' •

10. Por dc tre nordligete fylkerS vedkommende (Finnmark, Troms og Nord-
• land) bør om mulig transportene skje via Kirkenes til russisk Kare-

len, . hvor mannskapene anbringes i øvelseSleirer og settes inn på
fronten fra Murmensk og sydover.

11. Bortsett fra at de kommunistiske elementer utskilles og interneres,
bør mobiliseringen omfatte alle mannskaper av de nærmere bestemte
årsklasser.
Rva ang.F-Ten krigsviktige industri, bør ingen unntak (reklamasjoner)
finne sted. Det gjelder her de yngste Lreeklasuer og det er .g.a.lctisk
t t i en fa.læ , arbeidere e'lom em. Den krj,gsviktige industri

' vil derfor ikke bli berørt. b un_le det unntaksVis finnes mannskaper
Som arbeider ved krigsvileLige anlegg, må disse erstattes ved utskriv-
ning av Arbeidsformidlingen.
Mobiliseringen forUtsetter egeå at kvinnelie arbeidskraft i langt
større utstrekning enn for tiden er tilfelle, utskrives av Arbeids-
formidlingen.

Vi vet ikke om tyskerne vil ta herr Riisnæs's forslag'alvo'rlig.
Det er i hvert fall et kraftig varsko til det norske folk. hiktignok
er det ikke første gang NS-lederne leker med tanken på å mobilisere Nor-

_ges:ungdom. Når de hittil ikke her hatt hell med seg i sine bestrebel-
ser, er det fOrdi hjenmefronten har ført en så aktiv kamp mot nazifise-
ringen at tyskerne har vært fullt kler over hvor den norske ungdom står
i kampen. Vi har-ikke lov til.å utelukke muligheten'av at fienden i
krigens •iste og avgjørende runde ken gjennomføre en så desperat aksjon:
Vi nærer ikke store forhåpninger til okkupasjonsmaktens æres- ce, folke-
retts.begreper, men den skal vite at et forsøk på å gjennomføre en slik
plan vil bli møtt med en spontan motetand hvor alle midler vil bli tatt
i. bruk. De tyske milletære her sikkerlie ikke latt seg narre av den disi-
plin og selvbeherskelse sem hittil her karakterisert vår motetand. De
vet at ingen norck gutt vil la seg ta 1evende til å utføre krigstjeneste
for den r,lakt som vi er i krig med. Allikevel kan det være nyttig å stu-
derc dokuinexliet. Så langt kan altså en mann b1i drevet på landsforrede-
riets vci!

vVv

Slutt med bor ervakten  
Tusener på tusener av gade nordmenn. er de to siste månedene b1itt

utskrevet til "borgervakt" på jernbenen. c fleete her møtt fram etter
innkalling og har fUllført veljten først og fremet fardi de ikke vil1e
utsette andre for innkalline ved a unnlete å møte selv.
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Det viser seg nå at dette er uholdbart. blir tatt i tur  og
orden likevel, og en hjelper derfor ingen ved å møte fram. Men-det et.
også andre og mere vektige grunnet.til at vi nå må gjzre slutt på borger-
vakten.

Utskrivingen skjer i henhold til en quislinglav av 6. ailgust 1942
"til vern mot statsfiendtlige eller partifiendtlige handlinger". "Loven"
bestemmer at det.skal utskrives personer "sem- mistenkes for statsfiendt-
.1ige eller partifiendtlige handlinger eller som p.g.a. sin politiske
holdning antas å fremby fare for at slike handlihger blir forøvetn.
"Stats-" og "partifiendtlig" betyr, som yi vet, alt som skader  tyeke
intereSser. Uskyldige mennesker holdes på denne måten som gisler for
handlinger de aldri har tenkt å.begå. Første gang loven ble anvendt var
i september 1942 da det ble utskrevet folk til å utbedre skadene  etter
det britiske flyangrepet på Oslo. Siden er folk blitt  utskrevet på
mange kanter av landet til jernbanevakt, bryggevakt o.l. "til vern mot
sabotasje". Men det tilkommer ikke fredelige borgere å bekjempe sabo-
'tasje.Det er de tyske okkupasjonstroppers sak. Loven er  fo1kerettsstri-
dig, og har i første rekke til formål å chikanere og forfølge gode nord-
menn. Men ved å møte fram uten å gjøre noen opphevelser anerkjenner vi
på -sett og vis at vi plikter å rette oss etter den.
• Den ansvatsløse og ubetryggende,måte vakten er ordnet  pa,  viser

• tydelig nok at hensikten er å terrorisere befolkningen. Flere nordmenn
CT allerede blitt drept under jernbanevakt. Andre er blitt lemlestet på
det styggeste. Alle cr på det renc med at det hverken blir forøvet mere
eller.mindre•sabotasje om det går folk på vakt. Istor utstrekning har
-de innkalte vært forelagt erklæringer til underskrift som det er menings-
iøst å sette sitt navn under. Utover landet er Vaktene ofte blitt sendt
milevis avgårde og må være vekk fra hjem og arbeidssted på egen kost og
uten at det sørges for losji i flere uker.

Aller mest alvorlig er imidlertid de følger ået kan få i fremtiden
on vi ikke nå sørger for å gjere S.- tt på borgervakten.  Denne  gangen er
det jernbanevakt det gjelder, angivelig til vern mot sabotasje. Neste
gang blir kanskje folk satt trl å passe pd andre krigsviktige anlegg,
og  så  til slutt kommer den egentlige borgervakten: nordmenn blir plasert
på.utsatte steder for å hindre krishandlinger. Ved å sørge for at norsk
-blod flyter først tror de kanskje a kunne hindre angrep av_allierte fall-
skjerMstyrker eller andre militære avdelinger.

de siste ukene har det mer og mer bredt seg en følelse blant
folk av at det vil være uverdig om vi fortsetter å møte fram, ja til og
med stiller oss i kø som det undertidenehur hendt, for d bli utSatt for
dette overgrep,  samtidig som landemenn  mister livet ved å følge quislin-
genes direktiver. Borgervakten er både livsfarlig og vanærende. Stopper
vi den ikke  nå,  kan dea utvikle seg til  en  kamuflert mobilisering.

Farolen for alle gode nordmenn må derfor fra nå av være:
INGEN MØTF2 OPP ETTLR INNKALLING TIL JERNBANE.VAKT -1LLEh NO:LN ANN14,N FORM

-FOR BORGERVAKT !

vVy
•

" Svensk idrett nølte len e men oMsider lvenet det.  
.Slag i slag komMer-meldinger am •ensaajenelle begivenheter• i.svensk

idrett. Riksfdrbundets forvaltningsutskott,  svensk  idretts øverste styre
har meddelt.densVenske  offentlighet at  det i fortsettelsen ikke blir noe .
samarbeide mellom svensk og tysk idrett. Dermed er en lang modningspro-
seôs innen  svenek u_ngdom endelig  feldig Da svensk  idrett- ved fotball-
landskampen Sverige-Tyskland i september 1942 falt tilfote far den tyske
i';ektelse •v pasvisum for laglederen redaktør Carl Linde, som var ansatt i
Tegners avis, gjorde  svensk  idrett en så dum strek at det måtte  få  ±ølger.
Heller  ikke 9.  april. -ifjor deltok 2vensk idrett  r  den sterke Norgeshyl-
dning ttoss Sveriges samtlige store politiske partier medvirket. Idretts-
ledelsed skyllte dengang på at den stod  nøytral i dagens  politikk. Fra
sine egne rekker fikk den da ettertrykkelig h=e,at der her ikke var snakk
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om politikk og at idretten.som Sverige ellers bare hadde ett valg,
-getemellom diktatUr og demokrati. Utover sommeren følte man at demokra-
tiets venner i idretten fikk sterkere og Sterkereinnflytelse i ledelsen
og .den 3. august 1943, på Kong Håkons fødselsdag, leide sVensk idrett
ut Stockholms stadion for første gang til en fremmed nasjon. Norge
holdt.sine krigsmesterskap i den olympieske.borg under sterk tilsIutning
fra sVensk offentlighet,.ikke•minst den svenske presse. I mellomtiden
hadde også detutrolige hendt: regjeringen hadde satt en stopper for
transitteringen til .orge av tysk materiell og tyske soldater. Høstens
begivenheter i Danmark-og sist men ikke minst arrestasjonen av Norges
studenter bragte så begeret til å flyte over også innen svensk idrett.
Den seg side om.side med de undrestore organisasjoner som utve-
tydig har tatt parti for forge og 'demokratiet. Svenske Sportsmenn har
foreløbig hatt sin siste landskamp med Stor--Tyskland og landets idrett
er klart til også annen måte å ta konsekvensen  av  sitt standpunkt.
Man er nemlie,forberedt•på  at  Tyskland  nå,  vil nekte svenske idrettsmenn
visafor reiee til land som Sveits og Ungarne eller for idrettsmenn fra
disse land til Sverige. Det får eventuelt først følger for skilandskam-
pen mellom Sveits og Sverige i Ornskøldsvik i februar 1944.

Julens store sensasjon i Sverige var .den offentlige stempling
av baron Godtfried von Cramm som Gestapomann eller spion for Tyskland.
Cramm har vært_regnet for Luropas nest beste tennisspiller og han opp-
holdt seg  nå. i'Sverige som Kong Gustafs gjest og har deltatt i tennis-
turneriner rundt omkring i landet helt siden St.Hans. Opinionen fikk
til slutt slike uttrykk- at Cramm forldt Sverige frivillig. Dagene Ny-
heter ledsaget meldirecsen om hans reisc med C.en bemerkning  at  Cramms be-
slutning var heldig for hans svenske venners skyld! Man oppdager adres-
sen til aller høyestc hold. Det kongelige vennskap er ingen dårlig maske
for en Gestapomann, særlig .når man også ser s godt ut som• von Cramm.
De  typer vi i iorge, skuler sku' ikke sin opprinnelse i den
tyske underveDden.

Men ven Cramm ble ikke den eneste. For et par år siden kom den
berømte tvske løper Otto Peltzer som flyktning til Svcrige. Han la
ikke skjul på sitt nazihat, fikk klær, mat og arbeide av svenske demo-
krater, inntil - man en dag:fant ham i flott kontor midt på Skeppsbroen
i Stockholm, hVor ellers bare svenske rederifirmaer holder til. Redak-
tør Torsten Tegner forteller i sitt blad- at han da ikke lenger tvilte
på mannens men ringte til kriminalpolitiet som hentet  den  tyske verdens-
mester. Den poIitiske flyktning var spion.

Når modningsprosessen ble såvidt lang, skyldes  det  utvilsomt den
svenske regjerings og den svenske arveerins innflytelse i svensk-idrett,
merenår d,n tiL slutt ble kokende, skts1 Idrottsbladets redaktør Torsten
Teenese ha. hevedæren. Han er Nazi-Tysklands fiende nr. 2 i Sverige,
etter  Torgny Segerstedt, og tonte så tidlig som 10. april 1940 rent flagg
i sin svis med et h€.1t'Vorgcsnummer. Siden har han uavbrutt kjempet for
demokratiets linjer som det sømmer seg et skudd på Esaias Tegn6rs stam-
rile •

vihr

Svartebørsen o .-risene å landbruks rodUktene.
Gjennom hele krigstiden har det funnet sted ten større eller

mindre  omsetninrs  av landbruksprodukter, på svartebørsen. I den første
tid hadde denne omsetning praktisk talt over alt karakter ay et rent
tiltak til hjelp for den ikke-jordbrukende befolkning.  Dette  har dess-
verre etter hvert Mange steder  endret  karakter. •Først og fremst har
dette gjort seg gjeldende for husdyrproduktene: kjøtt, flesk, smør o.l.
Prisene på disse produkter har pd  s ysrtebørsen steget til rent svimlende
høyder, og det kan ikke herske tvil cm 1:;,7inde:r som forlanger slike
priser gjør seg skyldigi en-av de styggeste forbrytelser mot vårt folk

'ved å-utnytte folkets nød til å oppnå uberettiget fortjeneste. Disse
bønder er og blir etter hvert notert og blir dreett til ansvar etter
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krigen. Det vil ikke være noen hjelp å søke i å unnskylde seg med at
det fra oppkjøperes og enkeltpersoners side er blitt budt hva som helst
bare e for å få tak i varen. JJet kan nemli settes et stort s ørgmål ved
beretti'elsen'aveat'det drives-noen eomfattende handel  med  landbrukspro--
dukter på svartebørsen ":o  denneomsning  er idllfall, bare beretti et
Såfrem  dvatene :leveres  til.slike riser at disse varer først og fremst  
kan kOmme- den  nr!ndre beMidlede ogderfor  vanskeliqst stillede del av
befolknin endtilode. Straks prisene kommer su heyt  opp at  sa gett tar -
karakter av å bli en høkerforretning, må den sterkt fordømmes. Det hele

'begrenses til å være eP hjelpeaksjon og intet annet. Således  blird
det da også betraktetog praktisert av f;Lertallet av Norges bønder.

Dermed er det ikke'sagt at bøndene gkal levere varene til taps-
prisdr, 513k  som forholdet  er idag med de maksimalpriser som prismyndig-
heterie harefaStsatt  for produsenten-ved salg av kjøtt:,fiesk,smør,.ost,
egg og husdyrprodUkter i det bele  ,tatt. Ja,  selv detaljprisene fra kjøp-
menrene cr på dissc produkter stort-sett så lave at de snaut  nok  dekker
prOduksjonsutgiftene.: . vneverdig høyere betaling  enn  detaljprisene må
dog  ikke forlanges for  husdyrprodukter,  og  undes  ingen  onstendigheter for
planteprodukter: korn, mel, grønnSaker, poteter, frukt O.1. Her er nem-
lig dc fastsatte detaljprtser fullseLendig hceee nok til å dekke produksjons-
utgiftene og å gi fortjeneste.

Fra forskjellig hold er det i der senere tid reist aksion for å få
satt nedesvartebørspriSenc på lendbruksproduktene. .Vi er enige i disse
aksjener,  nen  vi må erklære oes helt uenige i det forslag som er frem-
komnet, hvori det er anfert f.ek s. følge•de priser (for selg til forbru-
ker):

Smør kr. 27,20.
Bakemel " 5,10.

Deter den rene humbü nåt slike riser kobleS sammen med talen
om å hjelpe den nadlidende og vansketillede befolknin

• Det er en kjentsak at.tyskerne ivrig kjøper  Pa  svartebørsen og
til og.med har sine egne, encrgiske "nerske" opukjøpere som ivrig taler
om betydningen av.å hjelpe den nødlidende befolkning.De.priser som er-
fastsatt i forannevnte prisliste kan nærmest gi inntrykk av å være fast-
satt av slike oppkjøpere for å  kunne  komme nee billigere til varene.

I forbindelse eled omtalen aV svartebørsprisene må vi samtidig
'advare mot .den agitasjon som fra visse hold er reist for å prøve å få
vårt  jordbeduk til å sabetere prodUksjonen, ved f.eks. å  gjøre  en dårlig
våronn.  Dette kan  ikke karakteriseres. 'S.OM fedrelandssinnet handling,
kort  og godt  ferdi  okkupasjonSmakten og makthaverne i det hele tatt for-
lodds forsyner seg.med hva de trenger og bare lar det-resterende stå til
disposisj6P til utraSjonering på det norske folk. . Okkupasjonsmakten hol-
.der cg til de-noen1Unne fastsatte oppgavcr.over den norske landbruks-
produksjon. SabOteres denne produksjonen så den blir, synderlig nedsatt,
vil iallfall ikke okkupasjonsmakten bli dczi skade1idende.

Det er også i høyeste grad inkonsekvent, når det samtidig med at
det reiscs agitasjon for å hjelpe den nødlidende ikke-jordbrukende be-
'folkning ved salg utenoetrasjoneringen, ogsd reises E4gitasjon for å sabo-
tere produksjonen Skal vårt jordbruk-kunne levere noe ute= rasjonerin-
gen,  gjøres dette først tulig gjennon en ged produksjon. Det ma være helt
innlysende at den bonde 30M trouserer dobbelt så mye som den annen på
sanne areal, har langt lettere å kunne stikke nee tilside til hjelp
for bybefolkningen m.v.

Vi  vil derfor rette følgende appell tilede norske bønder:
Hold produksjonen Op -Ok„.  så godt soYd  mulig!
Hjelp den vanskeligstillede del av vår befolkning ved å selgc av ditt
overskudd til slike priser at de lavt-lønnede kan betale det! Vi advarer
mot alt salg til høye svartebørspriser og vil sørge for at disse forbry-
tere blir notert og i sin tid straffet!

VVv.



Et trosvidne! (Svenska.Dagbladet 7. januar).
gerdet på •Kaj Munk, den danske presten oG dikteren, har opprørt

NOrdens Store skikkelser denne
mørketi-d'som faIIHsoM' off-e'r'-fkir'Planlagt .vold*,- en-ferkynner-og

fra  prekeStelen'og scenen. LikeSom de tid1igere k±is-
tneMa-±Yrerrha-rKaj T-Mnk-.15eSegletSin-tro med sitt blod-.e-Leer sann-
synlig.  at.,a -e-råTbahaitter-som S1epte ham-bort e- ja-get en kule-gjenndm-
hanS hode,:dermedebrodde å ha bragt denne saiwittighetens -røst til taus
het.. ien isåfall.har de tatt feil. De og deres oppdragsgivere skal opp-
dage at den døde Kaj Munk ikke er død, at han fra nå av er sterkere og
fort dem farligere enn noensj_nne. Ingen åndens mann har i vår tid Mer
litenskapelig og gripende enn ham forkynt oppstandelsens evangelium. Han
kom  stadig tilbake til det. I "Ordet", som nå i filmversjon spilles i
-StoCkhclm, er det spørsmål om en oppstandelse i .mnteriell forstand, men
den bakenforliggende tanke er overbevisningen om troens makt og velde.
Underet er ikke noe tidsbestemt, det er helt enkelt.en virkning av den
.tro som.kan flytte bjerge. I skuespillet "Han sitter ved smeltediglen".,
kampskriftet mot forsøke på å forvandle Jesus-skikkelsen til et verktøy
for rasehat, lar Kaj Munk den gamle biskoppen si: "La dem slå oss ihjel
på langfredagen, vi luror dem allikevel på påskedagen". Idag lyder disse
.Ord som enprofeti, 1i  like høygrad som en trosbekjennelse. Kaj Munk
har ved sin martyrdød fått denne profeti til å gå i oppfyllelse, og i
dødsstunden skulle.han kunne sagt: "Død, hvor er din brodd, dødsrike,
hvor er din seier?"

vVv-

Tyskerne bygger til det siste. På Eggemocne, mellom Ådal og
Randsfjord, skal der nå ryddiggjøres et omradc på 3000 mål til en ny fly-
plass. .En -hel del verdifull skog går fløyten. Også ved Haslemoen på
Flisabanen der anlegges en svær flyPlass. 3000 mann er i sving der.
Tyskerne kommer ikke  til  å bygge opp Kjeller flyplass med bygningene der
etter dc voldsomme si=lene plassen fikk etter det amerikansk-engelske
besøket i høst.

vVv

Dette er NS.  
Et par dager etter Aulabrannen kom der en NS-SS-mann inn til en

instrumcntmaker for å selgc to instrumenter, fagott og et strykein-
strument. Under brennen ble der stjålet to instrumenter og instrument-
makeren fikk varslet politiet. Mennen ble anheldt, men hevdet at han var
SS-mann så ingen kunne gjøre ham noe. flan ble anholdt, men senexe sloppet
ut. Saken forfølges videre. SS-mannen har eitså vært på stedet før
brannvesenet og politict kom til brannen. Dette skulle være et nytt be-
vis på at brennen er påsatt av provokatører.

vVv

Under brannen etter eksplosjonene i Filipstad 19/12 ble der-begått
endel tyverier. En sivil brannvakt knep en hirdfører i tyveri av endel
ringer og andre smykker.han hadde vært oppe i en leilighet og stjålet.

vVv

Lørdag kveld 22/1 ringte en mann til "Ljlkesmann" Hans S. Jacobsen
på Jioss og sa at det i løpet av natten ville bli forøvet et attentat på
østfoldbanen, Statspolitict ble varslet og ckstratog ble sendt ira Oslo
mcd politi. Det hendte ingenting, men denslags meldinger bidrer selv-
sagt til å gjøre NS-folkene dobbelt nervøse.

vVv

Elias Fe=lten, født Olsen, som er cn venn av Quisling gjennom
sitt ekteskap bl.a., er som kjent stukket av til Sverige. Han har under-
slått over 300.000 kr, i Grossistforbundet som han ledet i iS ånd. Hans



disposisjsner vedr. sine egne ting foreto' han så klosset at tyskerne
fant'listene over innbo og løsøre som var fordelt rundt om. Malerier og
sølvtøy etc, er bragt tilrette og Quisling har tatt seg av det for  sin
venn. Han har også fått stoppet saken for vennen. Fegerstens brødre som
var arrestert sammen med endel venner er sloppet ut. Huset til Fegersten
i Holmenvn. 5 ville quislingene ta, men det tok eyskerne rett for nesen

_på dem.
vVv

QuiSling f•ØIer seg ikke så sikker lenger på sitt millionslott
Gimle etter ekspIciajonSulykken i Filipstad'19/I2. Han bar beslaglagt -
profeador-Boaes yilia:SolstUa på Voksnlia.-;: Man venter at han skal flytte
einn snart mdd hoff Og stab. •

vVv

Piaponent P'eld Frethe'm i William Schmidt ltd. på Karl Johan er
Stornasiat, I det siste har han slått se på ganske andre varer enn
skjorter og underbukser. Han er blitt NS s store mann i grønnsaker, løk,
vin og andre . ting han aldri har drevet med før. Det er unødvendig å opp-
lyse at mannen tjener store penger på denne nye slags "manufaktur".

vVv -
Quisling har  nedsatt  et  ut-alg til "å utrede. spørsmålet om ordning

av et riksutskriVingsvcsen". Formann cr fylkesfører Balke.

VVv

NS har noen.merkelige begreper om rett og rettferdighet, 13. sep-
tefilber kjørte deto :NS-folk forpakter Nikolai Gammelsrød,i Teisen gård og
kjøpinann Torvald Løken ned en mann i fylla. HDet skjedde på Strømsveien *
etter en rangel som endte på det tyske kasino i Wergelandsveien 5. Da

forstod hva dc hadde gjort kjørte de tilbake men oppdaget at po-
litiet  Var kommet  til'og kjørte deror avsted, så fOrt som mulig. Senere
ble de arrestert og siktet for forselig drap. Saken er imidlertid nå
endt Med en bot på 200 kroner.

Fra Ballangen foreligger,også en graverende sak Der brøt stata-
politiet inn flere . steder og stjal  rsjonerlJe =er.  Senere arresterte
dc'noen  uskyldige•og tvang dem under pinsler til å tilstå tyverier de
ikke hadde begått :Dette kom myn,dighetene far øre-: og dOmmerfullMektigen
på stedet tok affære. Det skulle han iMidlertid ikke hasjort.• Politiet
trOppet opp i retten og beslagla sakens dokumenter og samtidig kom der
telegrafisk arrestordre på dommerfullmektigen fra Oslo. Han dro uopphol-
delig til Sverige.

:vVv

Nå er det også forbud mot å'bre mannsjetknapper med nerske flagg.
En Oslomenn som satt på toget fra Porsgrunn forleden blt tiltalt av en
fyr som presenterte politiskilt.. Han hadde bemerket at ingeniøren bar .
norske flagg på sine mansjettknapper og måtte be ham bli med på nr. .19
når toget kom til bycn. 'Dcr ble det først avholdt forhør, og da
ren kunne fortelle at han hadde hatt mansjettknappene også før dcn nye tid
slapp han fri. Men knappcne ble arrestert.

vVv

Det cr risikabelt for Lillestrømungdommen å spasere på jernbane-,
perrongen nar toget kommer. Det ble ±orleden arrangert innfangning av
alle unge guttex som gikk på perrongen uten å være reisende ocs  dc ble
ilagt ekstrP_ jeinbanevakt.

vVv

Jentehirden skal n.. endelig unbringes der de kan gjøre sin herre
og mcster de største tjenester. Dc skal delvis opplæres til tjeneste ved
centralbord og i den J'orbindelse pålegges det større firmaer i Oslo å



oppta dem  ved  sine oentralbord. Zn ny.form for spionasjetjeneste.

vVv
•.-

reliX  Andersen,..den nazistiske brannsjef i Akers brannvesen er en
'UdeIt.komisk fOreteelee. Da'brannene etter eksp1osjonen-19/12 raste som
verst i Munkedamsveien 66 mannskaoer fra Oslo og Akers brannvesen.utførte
et heltemodig slukningsarbeide gjemte "majoren" fra fronten seg i kjelle-
ren. Da det imidlertid  senere både fra norsk  og tysk side ble.offentlig-
gjort'rosende uttalelser om brannVesenets innsats, Skynte FelixAndersen
seg Tå rykke dpp på.siden av brannsjef Hagen. Og  han  arrangerte en stor
•eet  for sine brannmenn hvor det ble sunget'en vise  em  den tapre.Andersen
mcd melodi "Napoleon med sin  hær". I sin festtale vår "majoren" iiidler-
tid såihcldig å røpe sitt komplette ukjennskap til det som var skjedd
19. desember. Han fortalte nemlig at hans folk hadde. hatt  slukningsar-
beide.ved Bananmodneriet  nede på 1ilipatad. På  dette  sted arbeidet ikke
en norsk brannmann. Brannvesenet arbeidet i Munkedamsveien og de andre
gater hvor 'husene var antent og ute på vannet, men ikke på bryggen.

vVv

Som telegrammene har meldt har Quisling vært en tur hos Hitler i
et ganske mcrkelig selskap. Sammen  med ham reiste nemlig hans.minister
mcd speeielle oopdrag, den gamle  storsvindler .1Jf Whistf  foruten'Fugle,
sang og politiminister Lie. Turen som'har tatt et par dager endte på
Pornebo flyveplass 24. januar kl. 15  og Quisling  var etter billedene å
dømme megct smilende ved ankomsten. i Oslo verserer allerede fra ankomst-
dagen det rvkte at Berlinbesøket  står i  forbindelse ned viktige forand-
ringer i regjeringen og styresettet i forbindelsc med feiringen av 1.
februar, arsdagen for Quislings utnevnelSe til "ministerpresident".
A1lered.e f,Or_to_år.s4 .den b1i.  stateO.4“,

WhiS.t,-Månnen Som
helt har skjøvet Hagelin tilside skal  5li  statsmini.ster. Forfremmelsen
av Whist forundrer kanskje enkelte  uinnvidde som  ikke er mer ajour enn
at de vet at han for bare få  uker sideh,holdt på å  bli fratatt alle sine
tillitshverv og sitt mediemskap i .partiet. Om  det  foreligger det  brev
fra innenriksråd Dahl. Men  dc soa  vt bedre,  vet at  Whist forærte 650.000
kroner som  bestikkelsespenger til  den unge SS-ObersturmbannfUhrer Neumann
fOr å bli en mektig mann. Og Neumann greide det fordi Neumann er en av
Hitlers protesjeer og i sin egenskp av nazipartiets høyeste'tillitsmann
i INJorge og leder av den saklte.Linsatzstab Quislings nærmeste tyske
dirlrordned(J. Formentlig kan så herr Neumann sem  millionæri norske penger
forlatc  det I,Jorge sOM i sin tid- besoiste ha:riSOM tysk krigsbarn. len det
som interesserer mer cnn diese opplysninger er hva Skal.videre Skje
omkring 1. februar og  hvilke  forpliktelser har Quisling inngt på det
norske folks vegne  for å  realisere den "felles kamnånd" det tales om i
meldingen  fra  Hitlers hovedkvarter. Man tter på at Quipling vil la
Whist sette i kraft det såkalte næringstin av alle faglige organisasjo-
ner  på det  økonomiske livs område. Fra  25. september ifjor har man det
såkalte kulturting og etter konstituerin6en av næringstinget kan så riks-
tiwet sammenkallcs, eventuelt i stortingssalen. Til gjengjeld for dette
skal tyskerne naturligvis ha øket innsats fra norsk side og  det ligger
da nær å tenke at Quisling f.cks. vil mobilisere arbeidstjenesten til
fronten. I alle tilfelle venter det sikkert n e iobs'ester for det
norske folk.

vVv


