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Westfalen-tragedien en  ny  tysk krigsforbrytelse.  

En ny, rystende katastrofe har rammet den norske hjemmefront, en  ny  skjensels-

dåd er fdyd til de mange tyskerne har gjort seg skyldig

På tr,oppetransportskipet som var for nedgående til Tyskland med

ca 24C tyskere, *hadde tyskerne ogeå stu.et inn. 50 norske politiske fenger som hadde

fått plass i propellergangen, dypest nede i båten. -Fredag den 8. sept. da 'skipet

passe.rte svenskekysten u‘tenfer Marstrand, inntraff to kraftige eksplosjoner; skip'et

var gItt inn i et 'svensk minebelte,  De  norske fangene oppfdrte seg  Aolig  og disipli

nert, kom seg alle sammen på dekk langs fire bratte leidere, men ble . her mdtt av kaos

og panikk. Befal og mannskap hadde fullstendij mistet fatningen; man hadde bare- inn-

trykk av at her gjaldt parolen: redde seg den som kan! Der var ingen or:den og

og ingen.ga de ordrer som skulle gise Til dette kom at det blåste sterm,' og

at kranen som skulle svinge ut livbåtene, ikke funksjonerte. Det eneste mt hadde å

gjöre var å hoppe på sjden og klamre seg fast til bdyer, flåter og vrakgods. Skipet

holdt seg flytende et kvarters tid, men brakk så sammen og forsvant i dypet.

Av. de 50 norske fangene ble bare fem reddet av svenske merinefartdyer og los-

båter kom til alle de andre

At ,tyskerne transperterer politiske fanger med sine troppetransportskip i

så farlig farvann sem* Skagerak, er kanskje ikke egnet til å forbause når man vet

hvordan de mange ganger har drevet sivile foran sine angrepskolenner, und'er krigen i

Norge og annetsteds. * Men det er  egnet trl  å skupe en .grenselds forbitrelse at de  Aå,

i krigens siste fase, absolutt skal transportere politiske fanger til Tyskland, på eA

så hensynslds og uridderlig måte.

På mange av likene Var" det merker e-tter den tortur fangene hadde gått igjen-

nom fdr denne s5ste. Ulykken har gjort et dypt„ inntrykk i Sverige eg i begr-avelsen

i Gdteborg var den svenSke deltagelse stor.og gripende. De norske patrioter som her

måtte gi sitt liv, hörte til landets beste sdnner. Vår sorg og bitterhet gir oss

ikke våre ddde tilbake, og det er liten'trdst for dem sdm sitter igjen at de oddes

minne ikke skal bli glemt. Men det er i deres ånd at vi lar deres skjebne mane oss

til ukuelig innsats i de ålvorlige faser av frihetskampen som nå stunder

I en offisids tyek artikkel som gjengis i alle de ledende avisene, forsikrer

en kjent skribent at TySklands seier ikke bare er sikker, "men også. i virkeligheten

meget når". Påstanden er* .utvilsomt egnet til å virke everbevisende på det tyske fork,

det må lenge ha hatt en felese av det er slik sammenhengen erl

I löpet av sommeroffensivens tre-fire måneder er tyskerne blitt utmandvrert,

revet opp og kastet tilbake på alle fronter med samlede tap som kommer opp i ca. 2

millioner mann - så å si hele Frankrike og Belgia og en vesentlig del av er

befridd det tyske system i SdröSteuropa er brutt fullstendig sammen - de vestalli-

erte er.trengt inn i Tyskland og holder på å forsere Siegfriedlinjen foran Ruhr den

rdde har fra utgangspunkter dypt inne i Hviterussland trengt fram il den dst-

preussiske grense - "robotkysten" som det tyske folk knyttet sine siste irrasjonolle

håp til, er i de al“ertes hender tre-av de gjenvärende fire vasaller er falt fra

og to 3V dem, Romania og Bulgaria har erklårt Tyskland krig - 4/5 av Slovakia eA i

hendene på patriotiske friskarer - det er avslört en vidt forgrenet sammensverge,lse

mot Hitler, omfattende en rekke av de ledende generaler - de alli-erte har herr'eddmmet

i luften over Europa - ubåtenes saga er ute - den tyske forsyningsbasis skrUmper fare-

truere inn for hver dag, en hungervinter står for dören i det overbefolkede sitadell

Tyskland, en tredjedel av eljeforsyningene er gåtet) tapt i Romania og det allierte

flyvåpen.har ved sin bombing av de syntetiske fabrikker ddelagt en annen tredjedel

eller mer, de östpolske, rumenske og franske matvare-baser er i fiendens hånd 6g det

ene ndytrale.land etter det andre nekter Tyskland import av livsviktige metaller og

industrivarer... I sannhet, seiren er ikke bare sikker, den er meget meget nkir.

'..stfronten„ S'en vi antydet sist, kunne ikke tyskerne stanse sin retrett för

i Siegfr.iedlinjen. De alliertes seiersmarsj gjennom Norddstfrankrike fortsatte i'et

lyes-tdt som på et par dager befriade det meste av Belgia i begynnelSen av m'åneden,

samtidig som en diversjon mot Kana'lkysten inAesluttet en vesentlig del av den 15.'

tyske arme og gjorde slutt . på uvesenet med de flyvende bomber mot London. Enkelte

stdttepunkter ved kysten holder ennå stand, men det kan bare våre et spdrsm.å1 om kort
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tid når de .t2YSke garnisoner  her  må gi seg i fangenskap eller blir tilintetgjort. En

rekke viktige kanalhavner er alt i engelskmennenes besiddelse: Le Havre, Nieuwport,

Ostende, Blankenberghe, LeebrUgge og Antwerpen; denne . siste og stdrste av havnene

ble tatt overraskende i uskadt stand,  men  har ennå ikke kunnet brukes fordi tyskerne

fremdeles behersker Scheldemunningen. Den kanadiske 1. og en.gelske 2. arme. (general

Dempsey) har også gått over Albertkanalen og stdtt inn i Holland, Breda og Eindhoven

er tatt og briterne Står allerede ved grensebyene Nijmegen og Arnhem, mens 1. ameri-

kanske arme (general Hodges) har gått gjennom det sdrlige Belgia, tatt den viktige

fastning  liege,  passert LuXemburg og den 12. sept. stdtt  inn  i Tyskland ved Aachen

og Trier. Tredje amerikanske armj (general Patton) som i eugust gjennomfdrte de sto-

re, avgjörende omfatningsbevegelser med sine enorme panserstyrker, er bremset noe

opp i sin frammersj av det gamle franske festningssystem ved Metz-Nancy, men har for-

sert Moselle og vil snart kunne settes inn i et stdt .direkte mot Siegfriedlinjen og-

så i denne sektor. Den 7. amerikanske arme (general Patch), som gjorde landgangen

i Sdrfrankrike sammen med de Tassignys store franske styrker (300 000 mann), har

uten å mdte alvorlig 'motstand kunnet forsere Rhone-dalen og har nå fått kontakt med

3; arme i Dijon-Besancon-området, slik at den tyske retrettvei gjennom Belfort-åp-

ni.ngen (Do'ubsd.tlen) er stengt.

Under den uordnede- tyske retrett mot grensen ble styrkene ille tilredt

forfölgende  rly  og panseravdelinger, og store forband ble fanget i feller (ved Com-

piegne, ved Mons, ved Kanalkysten osv.), slik at tapene er blitt enorme. Man regner

at armjgruppene i nord har satt ut av spillet over 600 000 mann i falne, fanger og

sårede, mens invasjonsarmjen sdrfra har klart 75 000 og de frenske innenriksstyrker

50 000; hertil kommer de innesluttede garnisoner i Bretagne, på Kanalkysten m.v,  som

man regnar teller vel 100 000 mann. Med en samlet årelatning på ca. 800 000 mann er

de tyske veststyrkers sammenbrudd totalt. At de tropper som har kunnet bringe seg

i.sikkerhet, har måttet la sitt materiell i stikken, gjör katastrofen enda verre.

Det er den tyske Wehrmachts elite som her er tilintetgjort.

Det tyske forsvar i vest er nå knyttet til Siegfriedlinjen og dens forlen-

gelse langs den hollandske grense til Kanelen, Denne linjes stridsverdi er meget

tvilsom, da den er 5-6 år .gammel og neppe er blitt modernisert, tvert imot er visst-

nok atskillig av dens artilleri demonert og enten satt inn ved Atlanterhavsvollen

eller i öst. Vestvollen er ingen helt sammenhengende linje, men består av forter,

bunkers, stridsvognssperringer o.l. i et  belte  som er 5-600 km. langt og her en dyb-

de fra 50 til 100 kM. Allerede disse dimensjoner rdper en av forsvarsbeltets mest

idynefalle.nde svakheter i den nåvårende situasjon: det krever en st5rre mannskaps-

styrke enn det for tiden er teneklig at Tyskland kan stille i marken. Man regner at

noenlunne full bemanning vil kreve en arme på ca. 700 000 mann, og at hele den styr-

ke Tyskland fdr invasjonen hadde til rådighet i vest, andro til 1,2 mill, mann. Når

disse tropper er redusert med ca. 800 000 mann, står ikke mer enn 400 030 igjen;

dertil kemmer hva den nye "supertotele" mobilisering i Tyskland ken bringe til veie -

det.blir sikkert ikke tilstrekkelig, og i alle tilfeller blir det her tale om alt

annet enn kampvante, harefJre og velutdannede tropper. Alt tyder også på at de

allierte foruten en ganske betydelig tallmessig overlegenhet rår over en knusende

materiell overlegenhet (artilleri, fly, panser, flemmekastere, .pionerutstyr osv.).

Når de under et angrep fre sjdsiden - ansett som den vanskeligste ev elle offensiv-

former - kunne slå hull på den flunkende nye Atlånterhavsvoll, er dat ikke 'sennsyn-

lig at de i lengere tid vil bli hindret av Siegfriedlinjen som svarer til kravene

fra 1938. Cerfor kan kaepene bli ganske harde; tyskerne kjemper jo nå med ryggen

mot ve.ggen, og de allierte har ikke lenger fordelen ee samvirke med partisenevde-

linger i fiendens rygge

Pausen foran offensiven mot Tyskland ble forbausende kort. Alt etter vel en

ukes oppladning - etter en offensiv som hadde tatt pusten fullstendig fra motstande-

ren - kunne de ellierte'armeer. samle seg til de fdrste stdt inn i Tyskland, et impo-

nerende vitnesbyrd om deres revolusjonerende transport- og forsyningstjeneste. Å

ddmme etter de operasjoner som hittil avtegner seg, er de alliertes plen i fdrste

omgang å omfatte og bryte linjen i den nordlige flanke. Hovedstötet hittil har satt

inn ved Aachen, som er omringet og passert. 1. amerikenske arme her her nådd Deren,

bare 36 km,—fra Kdln og Rhinen. bgså ved Trier og på en rekke punkter mellom Aachen

og Trier er harde engrep sett inn, og i Holland har de britiske styrker, bl.e. gjen-

nom en storstilet landsetning ev tropper fra luften, trengt videre nordover i Til-

burg-Eindhoven-området. Hensikten med disse operasjoner later til å vere å rette

et stdt mot Siegfriedlinjens sikkert langt svakere, provisoriske forlengelse fra

wesel langs den hollandske grense, enten det nå er meningen å forsdke et gjennom-

brudd veo sammenfdyningsstedet eller å omgå den tyske flanke helt i nord.



I en stbrre sammenheng kan man Skjelne de fbrste linjer en stor dobbelt

omfatningscepera,sjon rett.et mot Ruhr-området, "Tysklands industrielle hjerte", Den

ene del av kjAmpetangen skyter ut mot Kbln-emrådet fra en basieslinje mellom Aachen

eg Trier, den,annen peker fra Limburg-provinsen over Maas-buen mot Rhinens ldp i

grensedistriktenee

Ostfrenten. Krigsskueplassene I bst er for nordavsnittets vedkommende iee
fdrste rekke preget av en'overordentlig oppladning for den hovedoffensiv som etter

alt å.demme skal koordineres med angrepet på Siegfriedlinjen, mens utviklingen på

Balkan.etter Romanias og Bulgarias kapitulasjon og påfblgende oPpslutning ved de

alliertes.side .er preget.av trmppebevegelser som har avskåret retrettlinjene for de

.tyske Hellasearmeer og en ikke liten del av de styrker som står i Jugoslavia; i alt

regner man med at ca. 20 divisjoner er avskåret.

Den siste tids begivenheter på det nordlige hovedavsnitt kan meget vel våre

fdrste ledd i den avsluttende russiske offensiv. Russerne har for det förste slått

inn en truende kile i Bug-Narew-området hvor bl.a. det viktige knutepunkt Lomza er

erobret, og har etter et forbigående tilbakeslag ved Warszawa igjen trengt fram til

Weichsel i dette avsnitt  oe  bl.a. erobret den polske hovedstads forstad i öst, Praga.

De posisjoner russerne har tiltvunget seg, åpner muligheter for et farlig dobbeltstbt

mot dstprelessen og det sentrale Polen. På den baltiske front, som tyskerne har satt

meget  inn  på å holde, er det i de siste dagene satt inn kraftige russiske angrep et-

ter hva.tyske meldinger sier; Russerne står nå ikke mer enn omtrent en mil fra Riga,

og man kan utvilsomt regne med heftige kamper i Estland og Latvia i den nårmeste fram-

tid. For russerne lokker den mulighet å likvidere den store tyske Baltikum-arme på

over 200 000 mann, som har fått sine forbindelseslinjer landverts så godt som avskå-

ret, og erobringen av Balticum vil gi dem betydelige sjdstrategiske fordeler i Oster-

sjeen. For tyskerne gjelder det först og fremst å holde disse stillinger inntil isen

hindrer krigsskipenes bevegelser, men det er vel et stort spörsmål om ikke krigen er

avgjort innen det skjer.

I bruhodet ved Sandomierz på vestsiden av Weichsel kan man i den senere tid

egså konstatere bket russisk press, eg  man  må formode at det her kommar et hovedstbt,

i förste offigang rettet mot Tarnow-Krakow, i annen mot det overordentlig viktige Ovre-

schlesiske industri-område. Også p'å den . galiziske front, langs grensen til Tsjekkes-

lovakia, er russerne offensivt virksomme, et faktum som ikke.minst har interesEe i

samband med den alminnelige reisning i Slovakia; patriotene behersker her en  e esent-

lig del av den viktige Vah-dalen og slettelandet ast for Bratislava. Hvis russerne

trenger inn,over Karpatene og Beskidene vil det her meget snaet kunne oppseå e:tua-

sjoner som blir hdyst alvorlige for tyskerne; veien til jsterrike og Bbhmee er ikke

lang. Og bryter det tyske system sammen her, får det katastrefaie fölger for de

styrker som alt  nå  har hendene fulle i Ungarn med å bremse opp •de russisk-rumenske

tr ppers framrykning over dst-Karpatene og de Transsilvanske Alper.

I Romania er den russiske besettelse praktisk talt ejennomfdrt i si e  helhet,

og den rdde arme har i traktene sdr for Jernporten fått kontakt med Titos jugoslavis-

ke partisaner, slik at de tyske styrker i Hellas har fått sin retrettlinje opp gjen-

nom Vardar-dalen og vieere via Nisj-Beøgrad avskåret. Den annen mulige retrettvei,

gjennom Struma-dalen over Sofia er også ubrukelig etter den russiske besettelse av

Bulgaria. Dette land sekte frell med vestmaktene (det hadde ikke krig med Scvjet) på

grunnlag av at det skulle vende tilbake til nöytraliteten etter i vel tre år å ha

vårt Hitlers lydige vasall og hjelper på Balkan, samtidig som det antagelig sdk:e å

få beholde noe av det territoriale rev det hadde sikret seg i aksens storhetstid,

De allierte var imidlertid ikke forndyd med et slikt tilbud, og det endte  mec  at også

Russland erklarte Bulgåria krig. Bulgaria kapitulerte omgående og erklårte Tyskland

krig, og russerne har nå besatt praktisk talt hele landet. Dermed er alle veier nord-

cver stengt for de tyske styrker i Hellas, og oet tjener neppe neen hensikt at de nå

,:msider har fått ordre em å rbmme Kreta og dyene i Egeerhavet.

Den russiske oppmarsj på bstfronten ser slik ut: Lengst i sdr (Romania, 3u1-

garia, Transsilvania) står Tolbjukins tredje og Malinovskis annen ukrainske arme.

I Sbrpolen, på den galiziske front, står Konjevs fdrste ukrainske arme. Pi  det  polske

midtavsnitt står Rokossovskis fdrste hviterussiske arme, i Lomza-avsnittet Sakherovs

annen hviterussiske og ved dstpreeussens grense Tsjernajakovskis tredje hviterussiske

arme, I Balticum står fra sbr mot nord 1.-3. baltiske arme, under Bagramian, Jere-

menko og Maslennikov. Det er 8 russiske arMeer på i alt 170 divisjoner el1er 2 mill.

mann, og det forlyder at russernes siste oppmarsjbevegelser har brakt fram til fron-

ten ytterligere 1 million mann i friske tropper; til dette kommer etappe og reser-

ver. I alle tilfeller er det på det rene at russernes oppla.dning er av dimensj)ner



som stiller al1e deres tidligere anstrengelser i skyggen. Hva har  tyakerne å  mdte
dem med? Man regnet fdr sommeroffensiven med at tyskerne på de  sent pale frontavsnitt

i dst hadde 1 3/4 - 2 mill, mann,  men  alt den russiske offensiv i Hviterussland fra
23, juni av fdrte til en katastrofal irelating av disse styrker; på seks uker tapte

tyskerne 591 000 i falne_og 200 000 fanger. Legger man til  de  hardt sårede, kommer
man til det resultat at tyskerne på sentralavsnittet bare har 1  willion mann

igjen, og det stiller seg sikkert ikke gunstigere med styrkeforholdet i aldr, i Ungarn,
Jugoslavia og den russiske offensiv mot Romania i august fbrte bl.a. til at
hele "Heeresgruppe SUd" under Friesner ble tilintetgjort, og det er lagt en forsvar-
lig sperring mellom Hellas-armeen og de tyske styrker i sentralavsnittet. Når stor-
men fra dst setter inn for alvor, kan man derfor vente seg en ganske rask og sensa-
sjonell utvikling.

Om det i tillegg til en russisk storoffensiv på sentrwlavsnittet og i Bal-
tikum vil komme et stdrre angrep fra sdr, gjennom Ungarn mot Osterrike, Tsjekkoslo-
vakia og Sdrtyskland, er . ennå ikke klart, heller ikke om en slik offensiv i tilfelle

vil få deltagelse fra större vestal.lierte styrkers side. Militärt sett har denne
stdtretning den ulempe at man må operere over lange bakre forsyhingslinjer
hvor kommunikasjonene er meget mangelfulle, men politisk har fronten den fordel at

man spekulerer i. et ungarsk frafall fra Berlin og regne både med komplikasjoner i

Osterrike og tsjekkoslovakisk  pa'rtisanv-irka-omhet av betydelige dimensjoner. Situa-

sjonen i Ungarn er meget labil; landet er kommet i en fortvilet situasjon ved den

tyske okkupasjon og Romanias skifte av side i krigen. Ungarerne hadde håpet å kunne

bli de fdrste som sluttet fred med de allierte, men landet er i stedet blitt Hitlers

siste vasall og har ved  sin  sendrektighet og passivitet everfor den tyske besettelse

i våres fått oppleve at arvefienden Romania har fått ldfte om en vesentlig del av

det omstridte Transsilvania og nå-holder på å sette seg i besiddelse av det med rus-
sisk hjelp. Situasjonen fdrte til regjeringsskift-e i Budepest, idet general L'akatos

avldste quislingen Sztojay. Den nye regjering er hverken utpreget protysk eller an-

titysk, den betyr nårmest en ungarsk konsentrasjon, et militår-regime som har fått

den ytterst delikate oppgave å redde landet ut av et håpliest dilemma. Det kan hende

at det derfor kommer til å spille et hoyt spill. Og tyskernes situasjon i Ungarn,
,med 3 divisjoner å stanse angrepet sdrfra med og et regime de ikke kan stole på, er

lite misunnelsesverdig.

Som en refleks av det tyske sammenbrudd på Balkan kom også endelig i nord
den lenge ventede finske anmodning om våpenstillstand den 2. sept. Ilden opphdrte

den 4. sept. Russerne stilte som betingelse for overhodet å forhandle at finnene
skulle bryte med.Tyskland de gjorde) og sdrge for å få de tyske tropper ut av

landet innen 15. sept. Denne siste oppgave har finnene hittil ikke ldst, og det la-

ter til at tyskerne i nord akter å sette seg til motverge hvis deres langsomme re-
trett mot norske-grensen blir hindret. I hvilken utstrekning russerne vil forlange

finsk våpnet innsats og finnene vil imdtekomme dette krav, er ennå uklart, men situa-
sjonen er i hdy grad spent. Russerne vil neppe finne seg i at tyskerne blir i landet

ut over den fastsatte frist, og finnene kan vanskelig ddalegge sine forhandlingsean-

ser ved bare å våre tilskuere. Aksjoner fra vestalliert side m.ot Nordnorge for å
avskjåre de retirerende tyske styrker er også en ganske nårliggende mulighet.

Betydningen av at Finnla.nd går ut av krigen ligger på det nåvårende tidspunkt

kanskje först og fremst på det psykologiske område; det er et enormt prestisjetap

både overfor den tyske hjemmefront og overfor det vaklende Ungarn, fordi Finnland

var den siste noenlunnde frivillige vasall Hitler hadde, Russerne vil også etter
likvideringen av den lange finske front få frigjort styrker, og under det forestå-

ende slag om Balticum, hvor tyskerne er så avhengig 3V sjöverte transporter, kan det

få stor betydning om russiske flåtestridskrefter bryter sperringen i Finskebukta og
går ut i Ostersjden.

Italiafronten. De al lierte styrker har slått hull på Gotha-linjen i Adriater-

havsavsnittet, men framrykningen er langsom og vanskelig, ikke e  minst' p.g.e. terreng-

forholdene. Fronten i Italia er imidlertid i den nåvårende situasjon av temmelig se-
kundår betydning,  men  det er verdt å legge merke til et vestallierte styrker - både

sjd-, luft- og landstridskrefter i ganske stor målestokk er satt inn på Balkan via

Dalmatia og på meget effektiv måte understdtter Titos operasjoner. Innsatsen av
markstridskrefter er så stor at det fra alliert hold er blitt talt om en invasjon

på Balkan, •

Luftkri2en. De si.ste uker har brakt et nytt voldsomt cre.scendo i de allier-

tes flyinnsats, og utviklingen er  nå  kommet så langt at man faktisk kan si de har
luftherredommet i Europa. Over frontene i vest er den tyske flyinnsats så svak at

den ikke engang kan ldse rekognoserings-oppgaver på en tilfredSstillende måte, langt
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mindre gripe.ibn i operasjonene på bakken eller rette slag mot de eniertes oppmerSj•-
linjer-os transportveier.. På den annen side har de alliertes taktiske fly ydet styrke-
ne På bakkere ee uvUrderlig stette; eonsentrerte bombaredementer, hvor bombevek'ter på
5-6000 tonn ad gangen ikke er noen sjeldenhet, har åpnet veien for panser og infanteri
hvor- tyskerne har forsdkt å bite seg fast, de tyske sambandslinjer er blitt fullstendia
ddelagt av bembingen, og troppekolonnene under retreten har vert Wonstant forfulgt øg
rengrepet på det fdleligete fra' luften. Samtidig har de allierte'med minimale tap kunnet
ePprettholde en strategisk bombing av tyske industrimål på heyde med de heftigste angrep

i tiden fdr invesjonen, og angrepenes tyngde kommer til å vokse i takt med overtagelsen
av franske og belgiske flyplasser tett innpå den tyske grense.

Östen. I Stillehavet dker de amerikanske feamstdt mot dee indre japanske for-
svarsbelte, med flytokter mot Bonin-byene, Filippinene oe til dels også selve Japan

(YaWata-stelve•kene på Kiushiu), og de siste dagers'landgangsoperasjoner mot Molukkene

(Halmahera), Jep- og Palau -dyene betegner det siste forberedende skritt för den store
operasjon mot Filippinene sette.r inn.

v V v
3 paroler fra Hlemmefrdntens Ledelse:  

Til bjndene.
Ernaringssituasjonen har stadig forverret seg for det store flertall av folket

er nå med man-gel på poteter blitt kritisec. Det gjelder derfor om' at folkets potet-

forsyning sikres og det straks potetene tas app. Sdrg derfor for at alle anvisninger
til eet sivile forbruk blir omgående ekspedert. 'Jo raskere potetene kan komme frem til
forbrukerne desto sikrere og beedre. Alle bdr bm mulig få det de har rett ti/.

Sdrg videre for betryggende lagring og sikkerhet for det kvantum dere skal ha
til dekking av eget forbruk og til settepoteter'. Gode frostfrie jordhuler som er hdve-
lig ventilert er.et godt, brukbart lagringssted.

Fotetavlirrgen . er i år liten, og derfor skal feerst ag frems.t.det elminnelige si-
vile forbruk og settepotetkvantumet -dekkes og

Arbeidsmobiliserin2en.  
I disse -dager har en rekke bedrifter og etater fått'en meddelelse fra Reichs-'

komessar om at vedk. be'drift som ansees liysviktig skal fylle ut et skjema med navn og
data fer alle som t'ilherer årskl.. 1924- for at Reichskomissar kan sdrge for at disse ikke
,lir utskrevet. Demne.ne,gative registrering .tyber på at det_for.ester utekreevning av
årskl, 1924. Henvendelsen kan se bestikkende ut, men den må ikke besvares da fronten
dermed kan brytes. Myndighetene-ken veei disse oppgaver skaff2 seg oversikt aver hvor
mange eldre det må skaffes for å erStatte de unge, og dette vil leAte makthavernes re-
gistrer.ingsforsdk. Blir endel årsklasser utskilte, vanskeliggjdr dette situasjonen

for de andre. - Krigs-- og 1:1sviktige bedrifter bJr ikke sdke å skaffe seg 2enere1l  

fritakelse for sine funk'sjonerer, men oppta arbeedet med å anke og seke å få hver enkelt
fritatt. Dette vil også gjere fronten bredere. De mange anker vil skaffe registrerin-
gen masse arbeid. Parolen er: Ingen spersmål om registrering til nasjonal arbeidsinn-
saes besvares, intet skjema fylles ut. Gi ör felles front mot registreringen.

Til knottprodusentene.

Drivstoffsituasjonen for okkupasjonsmakten her i landet er nå ytterst prekår.
Tilfdrslene av drivstoff utenfra stopper opp, og de tyske lagre av'bensin og olje innen

landet er blitt sterkt minsket av de mange vellykkede sebotasjeeksjoner. - I begynnelsen
ae denne måned .rekvirerte okkupasjonsmakten 165 le00 hl.' generatorknott.. Den har i disse

dager forlangt ytterligere 65-0 000 hlt Dessuten skal Vinmonopolets la.gre ev sprit, ca.
850 000 liter plus en overveiende del av den ldpende spritproduksjon -denatureres og hru-

kes til motorbrensel. På bakTreenn av dette må en lese kuengjdring fra Landbruksdepar-

tementet av 25. august em å åpne adgang for flere til å begynne fremstilling av genera-

torknott. - Det må våre klart for enhver at drivstoffene er av aegjdrende be-

tydning for tyskernee De knottfahrikker som i sin tid ble anlagt for; tilfredsstille

vesentli.g norske behove må nå våre klar over den endrede situasjon. Det er enhver pro-
desenes og forhandlers plikt å sabotere tz.ske leveringer i störst mulig utstrekning, og
på den annen side sbirse for at transperten av metvarer, brensel etc..til den norske be-

folkning kan fortsette. - Nstartin2 av knottfabrikker, ellec  utvidelse av produksio-
nen på de fabrikker som er i 2ang, er forbudt, ,De som bryter denne parole vil i når

fremtid få 'et alvorlig oppgjör med norske myndigheter.

vVv

Fra Hiemmefrontledelsens bondegruppe:  

Svartebbrs,

Vi har tidligere flere ganger advart oe bbndar som ågrer med sine produkter.

Denne ågring er en forbrytelse, og den skader den norske bondestant sterkt ved innen de

andre befolkningslag å opf,areeide en motvilje mot bonden. Vi blir ikke lenger bare stå-



en.de med advarsIer, men sÖrger nå for at disse ågerkarler blir notert for å dra dem ti.

ansvar etter krilen. Dette blir besdrget av representanter for det store flertall av

bdn'der som ikke driver med Svartebbrs og som er fullt klar over de skjebnesvangre fdlger

.denne svartebdrsvirks&mhekan få for den norske bondastand i fremtiden, selv om disse

Agerkareler bare utgjdr et lite mindretarn

Ou bonde som driv'er denne avsWylige 'ågring, har ingen akseptable unnskyldninger

for din handi.emåte. Du vet godt at salg utenom rasyoneringen bare kan forsvares når

dette skjer til de vanskeligst stillede deler aV befolkningen som en ren hjelpeaksjon,

oe du eeet godt hva edte med rimengKet må ha for varene for å dekke produksjonsomkostnin-

gene. Tår du mer e'r 'du en forbryter som vi i den samlede bondestands interesse skal

vite å ramme i sin tid.' bu . pIikter å vite at når du har basert din jordbruksdrift på å
sel.ge en vesentlig del av disna produktor utenom rasjoneringen for å oppnå en god for-

tjeneete, da har'du på denne.måte tilvandt deg en kapital som ikke er din og som sam-

funn-e't: etter krigen ikke bare har ratt til, men også plikt til å inndra. Din omsetning

utenom rasjoneringen- skal bare våre en hjelpeaksjon. Det gir deg selvrespekt og et godt

omddmme. Driver du det for vinnings skyld, er du ute i sumpen og ikke verd å båre nav-

net norsk bonde. En dag henger du også gjerne nede ved en tysk leirplass og selger dine

varer til fienden. D3 er du blitt en uforfalsket landsforreder. Hold derfor opp med

•din ågring.

Flertallet av de norske bdndee .forakter de som ågrer med matvarer likegyldig en-

en det er bdnder, handelsmenn eller andre. Oe forakter også den stOre flokk som trå-

.ler'bygdne og kjdper'prakti,sk talt til hvilkensomhelst pris. Man er klar over at disse

og de som 4grer_er jevribYrdige ferbrytee. Disse oPpkjdpere ar vanskeligere å få no-

tert, men_også dette skejer for å få et renslig oppgjdr. Mange driver som oppkjdpere

efor fienden .og fordeå:svartebbra som betjener seg av tjuveslakterne.

Odnder, sett er; stopper fOr dette uvesen1 Noter den sdm driver med åger og den
soa fristee med dee hdye betaling. Gi dem den behandlIng de fortjener.

Det er-det 2ode forhold melloM land o2 by som står aå saill. Derfor vil vi og-
så feste oppmerksomheten ved at i bdnder skal effektivt bekjempe den nokså utbredte

misbruk fra handelsmenns side veå å forlenge å få kjdpe våre produkter utenom rasjone-

ringen for å selge bonden'varer mot alminnelig anvisning. Dette blir, så merkelig det
'kan hdres, også lagt bOnden til last.i det'alminnelige omddef;ie: Hån kan nemlig ved hjelp

ay sine produkter skaffe aeg Slike varer soM det alminnelige folk ikke kan oppdrive.

Bendereeebeklemp.es,iartebdrsen, men hiela der dere kan 62 det tren2s1  
vvv

I den  fdrste fase av okkupasjonen ble den sivile motstand stort sett organisert

innenfor de enkelteeirkere Dette vår en naturlig fdlge av at iyskerne og deres norske

håndlan.gere prdvde å gjdre yrkesSaMbandene til sine redskaper i nazifiseringen. Hvert

y:rka;kb-m derfor til å fdre sin'egen kamp etter sine speiielle rethingslinjer. Denne or-

e.genisasjonsferm hadde ein store verdi. Medlemmene av.yrket kjente hverandre, de visste

_ hvilke menn var best skikket til å lede'motatanden,'de Var bundet sammen ved gammel
solidaritet, og de ei'sste 'hvor lengt en 'kunns gå. Men den faglige oppbygning av hjemme-

fronten 'hadde'også sine farer. Kontakten'mellom de enkeltayrker var ikke alltid den

.b.este, og noe av den gamle laug'sånd snek seg . inn i vår kamp. Folk aksepterte de paroler
som gjaldt deras eget fag, mens de fdlte seg langt mindre forpliktet av dem som var ret-

• tet til hele det norske folk. Etterhvert som kampen skiftet karakter og hovedtyngden

ble. Iagt på de nas.jo,nale paroler, skapte denne innstilling ofte de st6rste venskelighe-

ter for hjemmefrontens ledelse. Vi vet' hvor lenge det varte fdr f.eks. parolene om er-

be.i.dsinmsatsen tren'gte igjennom og ble fdlt som bindende.'

- . j. de siste månedene har krigen rykket oss nermere inn på livet, og den innsats

som nå krev.es, er i stdrre monn enn fdr en krigsinnsat•. Dette sjelder både den passive
imetstand som vI hittil har fdrt, og den aktive som er forberedt og nårsomerelst kan set-

tas. inn.' Den påssive motstand går nå vesentlig ut på å hindre fienden i å utnytte vårt
_ menneskemateriell og våre dkonomiske resurser til sine fo'rmål. Vi nekter å la oss mo-

bilisere enten det: er til krigstjeneste eller tyskerarbeid, og vi gjennomf'drar konse-

.kvent, den stilla sabotasj.e i alla 'dens former.

• Samtidig må vi innstille oss på kravene om aktiv innsats. For mange vil et

kra.v komme som en forlesning. Vi ecen .ikke-vente, og .gode nordmenn vil'heller ikke

bnske, at vi skal få vår frihet tilbaka Leten egen ffiedvirkning som en gave utenfra. Vå-

re hjemmestyrker står ferdig oppsatt og venter båre på signalet til aksjon. Vi vet at

de hver dag håper at dette signalet vil komme, og at de da vil gjdre sin plikt. Men

også de andre som ikke er militärt organisert, må i nstille seg på at hjemmefrontens
ladelse eil sette igang eksjoner av 'en voldsommere karakter enn dem vi hittil har opp-

levd, Våre fiender er trengt opp i et hjdrne, de er desperate og kan gripe til despe-

rate midler. I så fall må vi svare i det eneste språk de forstår. Vi kan.ikke forholde



'oss passivt om tyskerne går til mobilisering, til massehenrettelser, eller massedeporta-
sjoner av norske borgere, til omfattende bdeleggelser av våre dkonomiske verdier osv.

Et'våpen som-i slikse situasjoner kan komme på.tale, er generalstreik.
,Overfor slike muligheter må grensene mellom 'yrkene falle. I dag er vi ikke ar-_ø

heidere, prester, advokater, lårer osv., ideg  er  vi f6rst og fremst nordmenn, og vi plik-

å sette inn alt, ogs•å'utenfor den krets hvor vi sedvanlig arbeider. Det, er godt å
fdlge parPlene, men'det'er ikke nok.' Heer mann må gjdre sin" inns4ts for også å få andre
til å fdlge dem, og han mi forberede seg i tide på å kunne gjdre dette effektivt. Dette
e:e:iSSe-en stor handlingS det er en enkel plikt mot vårt land.

vVv
Vari,g fred?--

.Feedsproblemene kommer stadig mere i forgrunnen. De forenede nasjdner han lenge
arbeeidet med.dkonomiske, polftiskee sosiele og kuSturelle epdrsmål. Men alle er de av-

hengige ,av det sealtrale prnis'leme Hva kael det .gjbres for å sikre en varig fred?

21- august iår Mdtt'es 'r:epresentanter fore de tre storMakter Storbritannia, USA

øgeSovjetunienen-.1 Dumbar:ton daks, Washington, for å drdfte dette epdrsmål. Vedtak om
en slik konferanse ble truffet under konferansen i Moskva i oktober 1943 mellom de sam-

me staters utenriksministre'. En representant for Kina skulle ha deltatt, men det later
til at denne fdrst kommer til å delta i drdftelsene etter at de 3 andre "store" er blitt
enig om det forslag'som skai førelegges deres regjeringer. De små stater er ikke re-
preeentert ved konferansen, noe som'har, vakt sterk kritikk fra mange .hold. Det har
midlertid vårt gitt fOrsikringer oh, bl.a. av utenriksminister Hull, at den plan som dé
"store" blir enig om,•vil bli forslagt de forente- nasjoner som så skal treffe endelige
vedtak. Programmet for konferansen innskrenker. _seg vesentlig til å skape en fredsnr-
gamisasjieh.

Forhandlingene i Dumbertnn Oaks har-vert. meget heMmerighetsfulle. Man kjenner
bare til -hovedtrekkene i de't amerikanske og engelske forslag, og at det russiske for-

slag er.meget lite detaljert, mens det kinesiske er mere detaljert enn noen av de andre.

Den britiske og russiske delegasjon er,kommet til enighet'om forslag til en fredsorga-
nisasjon. StatsSekretåren i det amerikaneke.utenriksdépartement, Stettinius, har ut-

talt at forslaget tkke gir det amerikanske direkte tilslutning. Det britisk-russiske
forslag går ut på-å opprette en forsamling anrepresentanter 'for alke fredselskende na-
sjoner, bygget på firinsippet oM suyeren likestIlling." Videre skal det opprettes et

råd, med få medlemmer. Ved siden ay representanter for st'ormaktene skal rådet også ha
rrioenperiodisk vtnevnte delegater for andre staeer. ForSvrig skal det ekapes effektive
midler til bilegging av tvister, bl.a. en internasjonal domstol. Disse punkter er i

full overensstemmelse'med det amerikanske forslag, så den'avvikelse som. Stettinius har
nevnte må ligge- leunkter som det ikka er offentliggjort noe'om. Amerikanerne foreslår
at rådet skal kontrolleres av de fire store. Det understrekes et USA ikke har planer

nm verdensdiktatur av de,fire store, men mener at forsamlingen sbm skel ha med represen-
tanter for.alle nasjoner', bdr'ha begrenset myndighet. Denne fersamlings oppgave skal
våre å stdtte radet når "dette krever at alle land deltar" for å gi rådets handlinger

virkning. .Rådet skal ha fire permanente madlemmer (de fire store) pl.us 7 andre. Det
skal i fdrste rekke våre a'nsvarlig ,for fredeli.g bilegg'ing av internasjonale tvister og

for nasjonenes sikkerhet.I spdrsmålet om-forholdsregler mot aggresjon må de fire per-
manente medåemmer våre 'enige og det må dessuten v.åre flertall i rådet. Det dperinnelige
engelske forslag avviker fra de't amerikanske i at rådet bare skal ha fem medlemmer, de

fire store og .Frankrite nnå'r landet atter trer inn i stormaktenes krets". Rådet skal
"i hovedseken ha rådgive'nde befbyelser", og også etter dette fmrslag bovedsaklig for-

hindre agresjonsforsdk. Det sovjetrussiske forslag er som nevnt meget leite kjent, men
en kjent sovjetautoritet i internasjonale spOrsmål, N. Malinen, har i en russisk pueli-
kasjon gjort rede-for sitt syn på erbeidet med en fredsorganisasjon, og man kan vel gå
ut fea at.dette syh også er det •ffisielle sovjetrussiske syn. Også han understreker,

at "ansvaret for freden ikke'skal deles opp mellom 60 stater men hvile på de fire etore
nasjoner".-

Det er åpenbart meningen at dröftelsene Rå dett,e stadium skal behandles med
diskresjon. og mere ellsr mSndre lOerevne uttalelser feea ans.varlige kretser er selvsagt

ikke ment som bindende tilsagn. Hva det synes å våre et sikkert resultet av dröftelse-
ne i washington er dette: Tanken om et Nasjonenes Forbund opprettholdes. Forbundete
•rganer blir rådet og førsamlingen. Rådet beherskes av Storbrittania, USA, Sovjetuni-
onen og China. Spdrsmålet om de små staters representasjon i rådet er ennå ikke avkla-

ret, Rådets fornemste oppgåve er å avverge agreejon fra.steidbare stat'er. I forsamlin-
gen er alle nasjoner med.- be'rls f'unksjon ec temmelig uklar, meh det synes som em den

vesentlig er tildelt en rådgivende •ppgave. Videre synes det å vere enighet om opp-
rettelse ev en intersesjonal domstol, mens tanken om en internasjonal politistyrke er
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helt oppgitt.

Spdrseålet em det denne,geog skal.lykkes å skåpe en god varig.fred avhenger for
det ferste,ae_enighet og.godt samarbeide mellom-stormaktene og for det annet av et gelt

forhold mellom stormaktene og emåstatene.: Lösningen av det fdrste'spdrsmålet er en ab-

solutt betingelse for-varig fred. Lidees det fdrste spdrsmålet, men ikke det andre, vi/

det kanekje kunne.skapes en forholdevis varig fred,.men ingen geld-fred, ikke ;:fir- 8

kelig fred.. lykkes det eldse begge spdrsmåle vil,freden-bli god og varigere:
bet dmme punkt i eoreeldet mellom st/ormektane er forholdet mellom Sovjetunionen

på deh  ene  side og Seoebritennia og USA på den aenen. -F&-tre584 aNi dee gede samårbeide

unddr krigen er det neppe tvil om at SovjetJfeemdeles'er temmelig mretenksom deeefor

vestmaktene. Storbritannias og USAs nektelse ;ae å godkjenne dst  nye Russland,  utesteng-
ningen fra Folkeforbundet, ignoreringen av Russland ved MUnchenavtalen osv, er nok-eleke

glemt. Og en vet ikke.om omvurderingen. ay ,Resslan.d 1 England cegekmereka vesentlig er

et krigsfenomen, det sr igjen meget eavhengig av em modifiseringen av det euesiske syn

på månge områder . er sv ... aktisk eller, prinsipiell karekter. et'e-llegg de sterke in-

teressemotsetninger .det alltid vil veree melkom stormaktereeommer elte'A 'også de ulike

livssy.n. 'Men tress moteeteningene tyder ålt på al etsemaebeed eellOM Seormektene frem-

over skal kunne lykkes. Viljen synes å våre god og det er  de;t.  Swgjeireende. Meskvakon-

feransen og konferansen i Teheran var kraftige seeg i den riectegee eeteningene

Det.er natureeg at det er det annet epdrsmål, forholelet- melTom stormaktene og
småstatene soe ligger de små nasjoner meet, på heertet.- eterre•n glemme at et

godt forhold . stormaktene mellom er eel-sbsolutt betingelse fore,frade ' SmåStatene* må der-

fer av all mekt Sdke å jevne ue eloesetnengene:me.11.oM etormakten-e., Wg de små haejOner

har sikkert også store Muligheteres.om--bealgebry4fere hvis de -ler:sin-ute.neikspolitriek be-

stemme av dette  syn.  .Den_fdrste b2tingelse for at emåstatene-sksi-kUnne bidra til

lese denne oppgaven, er full suverenitet. Intim tilknytning til en bestemt stormakt må

også unngås.hvis dette går .ut over en annen-stormakts inte.resser. Det.er langt Vikti-
.

gere at det oppnås enighet og etableres etegodt samarbeicnmed de storeeenn at de små'får

våre med i dröftingen av.fredsorganisasjon fra fdeste stund. ,Dersom'etormaktene på

de'tteetidlige stadium enskee.å dedfte ee, fre:dsorganisasjon.alene for leetere å komme til

enighet og legge et:bedre grunnlag for videre drdftinger påbredeee beses, bdr de smt
nasjoner ingen . iMnvendinge'r reise mot denne fremgangsmåten. SkUlle 50-60 stater-delta

i disse'preliminåre drdfeelser eille.ejangsene foe,enighetevåre uhyre småe' ,Cet ee felt

en rekke uttalelser'fra ansvarlighold.som går ut.på at de firestormakeerikke hår tll

hensikt å utdee noe diktaeur over de,små stater. Roosevelt ogsårlig.Hull er vel'de

som sterkese og oftest har gitt.uttrykk for dette. Som tidligere nevnt-ee dette syn

uttrykkelig understrekat i dee amerikanske forslag. I entale-6Aov5mbejl943uttalt e

Stalin at Sovjetunionen sammen Med sine allierte skulle hjelpe'Europas folk med å gjee-
opprette sine stater og gi dem full rett og frihet til selv å velge ein,stetsform. Sov-

jetunionen skulle våre med.På å "opprette et vaeig,dkonomisk, politisk-og kulturelt sam-

arbeide mellom Europas folk, et eamarbeide som er basert på gjensidig tillit og.hjelp".

Eden har uttrykkelig sagt at det ikke er fare eor noe stormaktsdiktetur og Churchill
har gitt uttrykk for det samme, i beslutningen fra mötet e Teheran mellom Roosevelt,

Stalin og Churchill heter det at de representerte makter "kommer'til å sdke samarbeide
og vente hjelp fra alle land, store og små, likesom våre egne i hjeree,og.sinn dnsker

å rydde ut tyranni og slaveri , undertrykking og.inteoleranse." Dette ekulle våre klare

uttrykk for vilje til samarbeide og til respekt for de små-lands rettigheter. Det er
rimelig og rikeig at de små stater har vårt på vakt oveerfor de store, -men det synes ikke

å våre neen grunn til.å mistenkeliggjdre seoemaktenes arbeide for å skalee grunnlag for
en varig . og virkolig fred.

Ved en lunch i den ueenlandeke presseforening i London den 7, juhi iår uttalte.

kong HAAKON: "I  den  nye organisasjon ekal alle stater, storee som små, spille sin rolle,

men vi må bli spurt og vi må delta i beslutningene og ikke stilles overfor fuilby'rdede

fakta. Vi er dog rede til å ka de store statene spille dem rolle som de har rett til."

Kong Haakons syn er det norske syn på sakene Oet blir sikkert delt av alle eJe små len-

dene, og skulle ikke komme i motsetning til stormaktenes interesser. Glir  den nya

fredsorganisasjonen bygget på et slikt prinsipp, skulle det vere godt -håp' oM en vSeig

fred.
v V v

Fransk friejerin.e.  

De alliertes streeende seier i slaget om Frenkrike skyldes iikke minst det ypper-

lige samarbeid mellom invasjonstroppene og den franske motstandsbevegelse, både de.akti-

ve militåre gruppee og befolkningen fordvrig. Deres uredde, velorganiseree "leg disipli- •
nerte innsats bidro i hey grad tel å sette de  tyske  styrker ut av spillet, gjorde det

mulig å gjennomfere befrielsen på forbausende.kore tid o reduserte be-ety:deli-g dens



omkostninger både i menneske.liv og materielle verdier. Bortsett fra området ved selve

bruhodet i Normandie, hvor det "gikk sterkt ut over enkelte byer, kostet felttoget for-

bausende lite av franske liv og fransk eiendom. Det viser betydningen av en vel, forbe-

redt motstandsbevegelse i alle okkuperte land, og eksemplet fra Frankrike kan gi også

oss mange verdifulle lardommer.

På grunnlag av direktivene til den franske motstandsbevegelse og meldingene om

dens innsats kan man danne seg et ganske godt inntrykk av hvord2n det hele löp av.

Straks-invasjonen begynte, ble det fra den allierte overkommando sendt ut generelle for-

holdsregler for befolkningen i Frankrike (som i de andre besatte land); disse retnings-

linjer gikk ut på at befolknin2en i förste om2an2 skuIle holde Se2 i ro og utföre sitt

vanlige arbeid, hvis man ikke hadde fått sårlige instrukser ad annen vei. En forhastet

reisning av hele folket kunne forsinke frigjdringen i stedet for å påskynne den. I et

opprop fra den provisoriske franske regjering i Alger (de Gaulle-myndighetene) het de6

at alle franske menn var mobilisert for frigjöringskampen fra og med invasjonsdagen, men

de sivile ble heller ikke her oppfordret til å gripe åpent inn i kampen. De skulle ha

som oppgave å sabotere i det stille, de skulle hjelpe innenriksstyrkene og de allierte

fallskjermjegere og ellers sinke tyskerne dersom det var mulig.

De aktive militäre styrker i Frankrike - "Armee de la Resistance" og "Le Maquis",

nå slått sammen under betegnelsen "Forces Frangaises de l'interieur" (FFI) - fikk  sine

spesielle instruksjoner, dels gjennom kringkastingen, dels direkte og hemmelig fra den

allierte overkommando gjennom de spesielle organer. Både de åpne direktiver og rappor-

tene om FFIs virksomhet viser tydelig at hovedangrepene ble satt inn mot de tz.ske sam-

bandslinier, jernbaner, veier, bruer, lokomotiver og annet rullende materiell, olje-

lagre, telefon- og telegraf-linjer osv. I endel tilfeller - sårlig i kampens senere

faser - ble det også satt inn angrep fra FFIs side mot tyske troppeavdelinger direkte,

men det hovedinntrykk man får, er at de indre styrker etter den allierte overkommandos

mening egner seg bedre til å forsinke tyskerne enn til å drepe dem og at de gjdr best

nytte v e:d den mer indirekte innsats.

invasjonens fdrste kritiske fase, da det gjaldt å sikre bruhodet og hindre at

tyskerne ved å kaste fram sine operative reserver i en fart fikk drevet de allierte på

sjden igjen fdr de hadde ordentlig fotfeste, spilte FFI en meget viktig rolle ved siden

av og i samarbeid med det allierte flyvåpen når det gjaldt å bryte de tyske kommunika-

sjonslinjer og sinke framfdringen av troppene på alle måter. Et viktig trekk man i den-

ne forbindelse bdr' merke seg, er at alle franskmenn som arbeidet i transport-etatene

fikk ordre om å sabotere tyske tr.,ansporter i så stor utstrekning som overhodet mulig;

en kan derfor närmest- regne disse grupper av folket med til de aktive styrkene. De

åpne instruksene fra general Eisenhower begynte elt selve invasjonsdagen og ble gjen-

tatt og supplert siden. Funksjonarene og arbeiderne i jernbane, veivesen, kanalvesen

osv. fikk ordre om med alle midler å hindre tyske transporter, enten de gikk fram over

hovedlinjene eller ble forsdkt presset fram over sidelinjer. FFI fikk ordre om å hjel-

pe til med dette arbeidet, men alle andre ble bedt om å holde seg unna og overlate ar-

beidet til "fagfolkene". Senere b/e ordrene differensiert noe: lernbanefolk i kamEso-
.
nene ble således skilt ut som en egen gruppe, de skulle ikke sette alt inn på å sabote--
re til siste öyeblikk, men trekke seg ut av kampen og holde seg skjult slik at de kunne

stå til de alliertes disposisjon så snart området var befridd. Det samme gjaldt f.eks.

dokkarbeiderne i Cherbourg, fabrikk- og verkstedsarbeidere og fabrikkeiere; de skulle

forsbke å hindre tyske ddeleggelsesverk og ellers forsöke å komme seg igjennom kampda-

gene så de kunne stå til tjeneste for de allierte etterpå.

I en senere fase av slaget om Frankrike, da bevegelseskrigen var kommet i gang

og de allierte gjennomfbrte sine store omfatningsoperasjoner, spilte også FFIs angrep

på sambandslinjene en meget viktig rolle, 1) fordi de hindret tyskerne i å gjennomfdre

de raske troppeforflytninger soe var nodvendige for å mdte stadig nye trusler i flanke

og rygo, 2) fordi aksjoner mot telefon, telegraf osv, sterkt reduserte effektiviteten av

den tyske underretningstjeneste, slik at.overledelsen - som bare i liten grad kunne nyt-

tiggjdre seg flyrekognosering p.g.a..underlegenheten i luften - for en stor del måtte

treffe sine disposisjoner i blinde, og 3) fordi den tyske hårledelses muligheter for å

få sine ordrer raskt og hemmelig fram til de enkelte forband ble sterkt beskåret, noe

som i hdy grad vanskeliggjOrde et samlet, planmessig forsvar; betydelige styrker måtte

treffe sine eisposisjoner på egen hånd og uten oversikt over situasjonen i sin helhet.

I en ennå senere fase av kampene kom FFIs aksjoner direkte mot tyske styrker til

å spille en stor rolle. Det var sårlig etterat det tyske forsvar var begynt å bryte

sammen. Ved å gå til angrep mot tyske nökkelstillinger, f.eks. trafikk-knutepunkter, og

besette dem, avskar FFI ofte betydelige tyske styrker fra deres retrettveier. Likeså

har det vårt av stor betydning at opprenskings-operasjoner (overfor både tyske avdelin-

ger og franske quislinger) i stor utstrekning har kunnet overlates til FFI, slik at de
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.a:1Lierte styrker'ikke he'r beh.dvd a avse folk og tid til disse oppgaver, men'har kUnnet

-,TdreeffenSiVen videre i ful1t tempd. At franske organer de fleste steder straks har

-a ktinnet verta siViladiniitistraSjOnen bar virket i samme retning. FFIs befrielse av Pa-

naturligvis muliggjort ved inasjonsstyrkenee operasjoner som truet med å om-

ringe byen, slik at tyskerne alt hadde oppgitt tanEen på å holde den i noen lengere tid

da friskarene sld til. Men også denne aksjon<er et vitnesbyrd om hvordan et okkupert

lands underjordiSke arme kan ax;leste invasjonsstyrkene og.om at resolutt handlinl i det  

rette dyablikk både kan påskynne befrielsen og skåne såvel liv som eiendom. Et frental-

:-.angrep mot Påris utenfra vilie ha medfdrt dets mangedobbelte offer.

•-BlantTandre coppgever-de Stjirker har ldst i. Frankrike og Belgia, er direk-

-sabotasje mof den tyske 1<rigsindustri. Det er bl.a. meldt fra Frankrike  et  FFIstyr-

k;ene har sprengt fabriker i luften flere .steder, men denne side av virksomheten er

ikke blitt* vidt sårlig stor oppmerksdmhet: i kdmmumikeer og instrukser. - Av stor betyd-

.ning har det dgså 1 • rrak.jellige ti ifeiler v.årt at friskarene har kunnet: hindre tyske  

ddeleggelseearbeider under retretten (sprengninger av bruer, havneanlegg osv.) på tids-

-punkter da de allierte tMopPer umidcielbart etterpå har kunnet myttiggjdre seg dem.

Alt i. alt viaer begive,nhetene på, yestfronten hviiken betydni-mg friskare-opera-

sjoner i fiendenS rysg kan ha under frigjdringen et besatt land. De ofre motstands-

: bevegelaen må te—På seg, dp"pveies lanSt av de fordeler både de allierte tropper ng

alandets egne innbygger& har av 41jelpen. Heller ikke skal. man undervurdere den betyd-

- ni.ng det•her lor'et lands selvakt-else og nasjonale bevissthet at dets: egne styrker

fx5.gjdringsverket., bårer sin de1 av byrdene, og ikke bare mdttar frieten

og aelvstenai-gheten- soM  en gave Jtenf.ra. De franske friskarers bedrift i Paris har vel

enn noe annet bidradd til å gjengi franskmennene selvtillit og selvaktelse etter

kaa c.,-Fa'a.'en.i 1940 og'den forsmedelse som er knyttet til navnet Vichy.
LL er'gruMn for oss i Norge til.å legge oss,disse erfaringer på sinne. Vår

:+ime  kan  også snart komme. Det er enhvers plikt.å ferberede seg så godt det er gjdr-

lig, både fysisk og 2.sykisk. I ventetiden gjelder det framfor alt å vise beherskelse
•

eg overeMsatemMelse med ordrene fre overkommandoen, unnlate overilte aksjoner

Som'p et for tidlig tidspunkt kan avdekke organisasjonene og utsette dem for å bli

r:.evet.opp'. Disiplin er det förste bud. Men når så dagen kommer, gjelder det at også

offerviljen er tilsteCe.

v Vv

Ne:rj -ea  friSjdring.

Hva med Norge? Den allierte overkommando har meldt at ogaå frigjdringem av

Werge.närMer seg. Det er :clem som har oppfattet dette som et varsdl om invaSjon, Men

hverken ordvalg eller sund fbrauft . gjdr en slik sleutning berettiget. • Overkommandoen

rdper selvsaSt ik'ke planene for en eventue1.1 imvasjon_i Norge. Vi gjdr nok derfor rett

frem'deles å regMe med  di 'sse. 3 mu,lighetene: 1) Alliert invasjon, 2.) Tysk kapitulasjon

og 3) Tysk eVakuerinS.

1) in asjon .Det er klart at . en invaajon j.kke kan gjennomfdres av de norske

.strker En l'nvasjon av Norge må gjdres av allierte tropper hvor de norske styr-

kene inneår Som en del, og ele norske landstyrker vii sannsynligvis bli i sterkt

Vi skal huske at det bar vart legt stdrst vekt på utviklingen av vår marine og

v å.rt flyvåpen mens de atyrker som "syns," mest ved en besettelse, landstyrkene, er kommet

mere i b'J,k`grunnen. .b. Morske landstyrker er på langt, når store nok til å ta op- kamPen

mot de 200' 000 tyske soldater som står i Norge idag. Når. Finnland er evak;rer'.. vil

tallet sannsynligvis komme til å öke ':etraktelig.

2) Kapitulasjon.  Det er tenkelig, men ikke.sannsynlig,.at de tyske tropper i Norge ka-

pitulerer fdr en alminnelis tysk kapeltulasjon finner stedVi kan regne med en samti-

Cio kapitulasjon over det hele. Vil norske styrker da alene kunne overta Norge? Nei,

egdå i'ået tilfelle er det nddvendig med langt.stdrre styrker enn dem vi rår over aten-

for ladets—grenser idag. Selv Med den kontingent norske "politistyrker" som utdannes

Sverige strekker ikke norske krefter til.

En kan ikke stole  På  tyskerne. Selv om de<kapitulerer, kan de legge feller'for

de alliertestyrker som'kommer til landet.. Utslagene  av  den tyske desperasjon er  ube-

regnelige. Landgangsstyekene må derfor,gå fram med forsiktighet og de må.våre sterke

nc 1 a slå ned alle t'yske foredk pa kamp. Selv nm de militare sjefer holder ord,

'kan isolerte tyske avdelinger Operere på egen hånd. Og vi har faren for vepnet mot-

stand'faa Gestapo, hirden og andre desperate NSgrupper. Det er sannsynlig at Wehrmacht

tilfelle kapitulasjon inntil videre vil bli_pålagt å opprettholde ro og orden, men

et  slikt krav til WehrMacht er ikke det samme som at den vil og kan gjdre det. Vi må

ikke la Sas narre  av  den disiplin hos de tyske soldater vi hittil har iakttatt. En

slager hår er ikke det samme soM en har som "seirer på alle fronter".  Den  allierte

overkemMand6 er 2nsvarlig for at tyskerne i hele Europa er under kontroll og vil ikke



t3 sjangsen.på,at:,eLån. tyske Wehrmacht er istand til å opprettholde ro og orden i Norge

inntil avvegningen- kan finne ståd. Det.vil Neåre altfor nisiecabelt å oveelate denne
store oppgave til de fåtalTige norske styr-ker alene. Selv i tilfelle av tysk kapitu-

lasjon må'gjenbe.settslsem i noen monn ligne en militår lån.dstigningsoperasjon - og ta

sin tide D.e allierte Må' 'unngå br'åk fra tyskerne ved å si.kre ssg utgangspunkter for be-

settelsen,  men  en.kan. r.egne måd et:de troppene sbm .sendes er knapt tilmålt og vil komme

i porsjoner. eDe.t,b1. ir r,helle:r ikke 'nddveridig med så store styrker som til en invasjon,

for da velger de,a1.1'ker'te ti'dsPUnktet, kapitulasjon velger tyskerne det.

Traneportene til alle de oyiliåder nom skal besettes kan ikke ligge ferdige på minuttet.
Hovedoppgaven blir å.få full kontroll-Over Tyskland,og et så perifert område som Norge

må komme i annen rekke.

3) Tysk evakuerini. Ved tysk eVakuering-av Norge vil situasjonen til en viss grad bli- -
lik den som.oppstår vedlkepitulaSjOn - med Ce unntak-som fdlger av at storkrigen går sin

gang. Også i dett'e tilfelle vil tyskerne selv velge tidspunktet, og de.alliarte må hand-

le uten å kunine liggs klar.på startStreken. De må avgjdre om de vil ndye seg med

"fdlge etter" tyskerne eller . påskynne flukeen.- I begge tilfeller reiser det seg spdrs-

mål om sikring 3V baser - sj'd egieller'leuftbaser til bruk for de fortsatte operasjOner

i og utenfor Norge.

Vi må altså gjdre oss fortrolig med en bessttelse av Norge uansett hvilken ut-

gang det tyske herreddmm.e får. Det vil ta noen tid å "avvikle" et så stort antall tys-

kere. Det er. nok å nevnå trnnsportproblemet. Men våne allierte vil ikke Cli stående i

Norge lenger enn hdyst nddvSndi:'g; de har andre eoppgaver i tiden fremover.. Ovekommando-

en i kronprins Olavs hender og'en korrekt holdning fra det norske folk skulle våre ga-

ranti for et godt samrbeide med våre alliertei den tid besettelsen varer.

VVv

Våre klempende landsmenn utee

Etterat den norske landhåren kapitulerte i juni 1940, ble de nordmenn som fort
satte kampen, delt i to leirer, utestyrkene og den gryenee hjemmefronten. De her måttet

gjöre sin. innsats,.hver på sin kant med lite samband seg.imellpm. Kan hende er vi

blitt noe, opptatt ev os's selv her hjemme i disse. årene. Hendingene i Norge htir krevd

så mye oppmerksomhet.., og London radio hae em og om igien rost hjemmefrontens innsats.

Våre interesser .ut..ever h'ar 'ftinst dg fremst gått til de store krig.steatrå, der stormakte-
ne spiller hovedrollen., 'og våre sgnes innSetS i den ,kampen er kommet i Sagrunnen.

Slik ser det ut; og det Sr ikke fOr tidlig  em  vi nå, med utsikt til felles inn-

sats i Norge, viser vår tekknemlighet eg beundrc.ing for utefrontsn. Vi fylles med

stolthet når vi.h.drer at norske skip fraktet en stor del av, troppene og fonsyningene

over Kanelen, og at det fårste transportskiPet som sette invasjonssoldetene i land var

norsk. Og vi föyer de siste'beegdene til de-mange, mange som handelsflåten hår 'dket

våre store sjbfartstradisjoner med. Slaget om Atlanterhavet og Storbritannia var i like

stor mone en norsk'seir som våre alliertes..

Den norske marine er bygget igjen og er sterkere enn noen gang fdr. Det
har tyskerne fått merke både i Nord-Atlanterhavet og ved.norskekysten. Da Scharnhorst

gikk ned, v.ar det slutt 'ined den tyske marines offensive kraft. Slagskipet fikk den

fdrste salven fe-a et lite norsk krigsskip som seilta epp på kloss hold.

Det vesleflvlå,Enet vi hadde i 1940 ver en like lett skive for 'vittighete'r som
det var et lett bytte,for ..t:yskerne. Idag er det våre jagere som ferfdlger die' Luftwaffe

og våre bombeflyvere har for.lengst gjort epp regn:;-e-pet for Kristiansund og Bodd: En

norsk.jagersquadron er'ideg "toppscOrer" blant ds alliertes, jageravdelinger, og en norsk

bombeflyver er en av verdens beste. Det er ikke lenge mellom hver gang en norsk flyver

får en hdy utmerkelse..

Marine og flyvåpen her trengt så mye 'mennskap at landstyrkene i.Storbritannia

ikke kan bli store, og ennå ikee'vårt i ilden. .Men vi vet et karene har kvali-

tet. En norsk fallskje'rmhOpper gjdr.ikke mange treningssprang fdr han er utläist. De
har hoppet fdr mange av de guttene-. - De har hatt-ventetidens store påkjenning, mange

kom like fra kempene i 194e Og klddde etter et nytt.mdte mpd tyskerne. Forståelig nok

har mangs bedt om kbli sett inn på Vestfronten., men her hjemme ser vi helst at flest -

mulig av våre egne blir med på frigjd.rinsen av Norge. Disiplin og utholdenhet  hdre:r  til

de viktigste eganskaper .under en krig, og i så.måte er våre landstyrker ute et godt

forbilde for styrkene i 'hjemlandet:

Borte i Svertge går det friskt' for seg i de norske forlegningenS. Nesten 10000
gutter blir utdannet til fdrsteklasses poUtitropper og r11,1 eå igjennom hård, fysisk tre-
ning. Disse styrkene kan konMe til å spille en evgj'Srende rolle i siste runde av fri-.

gjeringskempen„

Ikke alle av våre landsmenh ute her,fått delta i da ektive styrkene, men har
måttet gjöre sin.innsats i administraSjon dg.flyktningeorganisasloner. Der sitter det

mange som tidligere kjempet på hjemmefronten, og bittert ver det for dem å dru fra Norge



12 -

for å ta fatt på nytt i fremmed land. Noen av utekj-emperne har kunnet fortsette i sit\

yrke, f.eks. soM vite.nskapsme.nn, og har gjort de allierte uvurder1ige tjenester ved å

stille sitt talent om på krigsbehov.

Alle de der ute lengfer sårt hjem, og hele det norske folk vil gi dem et hjer-

terig velkommen hjem. For mange hjemmefrontskjempere blir det den stdrate gleden på

seirens dag: gjensynet med venner og med arbeider fra utefronten. Mange av . dem var

våre kamerater allerede för krigen. Ennå flere av dem ble det under kaåpen her hjemme,

fdr de måtte reise. Men utestyrkene fortjener noe mer enn bare vår beundring og en

god måttagelse. De må ha mere håndgripelige vitnesbyrd om vår takknemlighet og respekt.

Sårlig for dem blir det vanskelig å stille sitt liv om til fredehs arbeide. De har så

mye å ta igjen, slik arbeidet og utdannelsen er blitt forsdmt i krigsårene. Det er ikke

mer enn rett og rimelig at det blir gjort alt mulig av samfundet og den enkelte for, å

hjelpe dem. Utlendigheten har også gitt dem et vell av nye erfaringer. La oss ikke

mdte de hjemvendtes meninger med snever horisont og uforstand, men med lydhdr vilje til

å låre. Når det gjelder vårt forsvar i fremtiden, vil de kunne si avgjdrende •rd. Det

er den beste gav'e fil utekjemperne at også freden blir idealistisk handlihg og ikke

hastemt prat.

UNDER HAKEKORSET.

v V v

Danmark. 29. august, dagen "da Danmark fant seg selv", ble manifestert av hele landets

befolkning med 2 minutters stillhet kl. 12 middag, Alle sporvogner og biler stoppet

på slag'et 12 i Kjdbenhavn, og da rådhusklokken slo sine 12 middagslag stod tusenvis av

mennesker samlet på rådhusplassen i andaktsfull ro. - Danskene i Sverige feiret dagen

sammen med representanter for de forenede nasjoner. Blant de allierte som var offisi-

elt representert var England, USA, Sovjetunionen, Norge, Belgia, Polen-Tjeekoslovakia

cg Kina. Hilsningstalen ble holdt av den danske professor Stephan Hurwitz.

Den danske kirkes primas, biskop Fuglsang Damgaard, kjent for sin holdning mot

okkupasjonsmakten, har vårt utsatt for et attentatforsdk. Man frykter for at biskopen

skal komme til å dele skjebne med.Kaj Munk, og har derfor tatt sårlige forholdsregler

for å beskytte ham.. I det hele går utviklingen i Danmark mere og mer i retning av

"norsk'e tilstander". Gestapo har i det siste foretatt hundrevis av arrestasjoner over

hele Danmark og fremstående embetsmenn, politikere, politimenn osv, våger ikke å sove

hjemme. Men danskene lar seg ikke skremme. Etter initiativ av Danmarks Frihetsråd

gikk de lördag 16. s_eptember til en 48 timers generalstreik som protest mot .deportasjon

til tyske konsentrasjon'sleire av 200 dansker og mot tyskernes hensynslöse opptreden

15. september, da de begynte å skyte villt på folkemassen på rådhusplassen. ,Tyskerne

har svart  med  å erklåre unntagelsestilstand over hele Danmark. De har til og med for-

sdkt å "kidnappe" kong Christian fra Amalienborg. Men slottet ble forsvart av kongens

vakt og danske patrioter så tyskerne ga opp og forklarte aksjonen som en misforståelse.

Tyskerne forbereder seg febrilsk på å möte en alliert invasjon i Danmark,

Tjeekoslovakia. De hittil underjordiske tjeekoslovakiske innenriksstyrkene har begynt

å fremtre åpent og bekjemper nå sammen med slovakiske partisaner de tyske troppene i

Slovakia. Den tjeckoslovakiske arme', sendte 30/8 ut sitt fdrste krigskommunike. Tys-

kerne har erklårt at innlandsstyrkene blir å betrakte som opprdrere, og bIir å behandle

deretter. Over halve Tsjeokoslovakia er nå befridd av partisane-ne. De ledes av "ge-

neral G-amma".

Nederland. Store br-itiske luftlandetropperdaler ned over Neeerland. De nederlandske

jernbanearbeidere har fått ordre om å legge ned arbeidet og opprop b‘lir sendt ut til

den nederlanCiske befolkning. Det er grunn til å tro at dette er siste gang Nederland

figurerer UNDER HAKEKORSET i "Krigsoversikten".

JugoSlavia. Serberne er gått til alminnelig opprör. Pavelitj" marionettregjecing er i

opplösningstilstand og det er erklårt beleiringstilstand i Zagreb. Kong Peter holdt

for en uke siden en radiotale til sitt folk og oppfordret alle serbere, kroater og slo-

vener til å slutte opp om befrielsesarmeen under Titos befal.

Pelen. Den for tidlige reisning i Warszawa har ytterligere tilspisset det allerede

fra, fer dmtålelige forhold mellom den polske regjering i London og Sovjetunionen.

General Bor, som leder oppstanden i Warszawa, ba, da russerne var blitt stoppet foran

byen, Sovjet om hjelp, men da hjelpen uteble ble polakkene temme/ig bitre og  sterke i

sine uttalelser. Dette vakte voldsom harme i Moskva, som mistenkte den polske regje-

ring i Londo'n for av taktiske  hensyn å sdke  å komme russerne i forkjdpet i Warszawa.

Beskyldningene fra polakkene om at russerne med hensikt hadde unnlatt å komme opprd-

rerne til unnsetning, gjorde selvsagt ikke saken bedre. Forholdet var nå blitt slik

at M,skva nektet amerikanske og britiske fly, som kastet ned våpen og annen" utrustnine

til de polske &tyrker i Warszawa, å lande på russisk jord, noe som selvsagt både mirske, .

effektiviteten av en lbjelpeaksjon og som dker livsrisikoen for pilotene. Den ulykkele-

- . e›  ,'"1 lett



ge motsetning virker selvsagt sterkt inn på de polsk-russiske relasjoner, men vil lett

også kunne influere på aet gode forhold eellom de store allierte. Senere er det  imid-

lertid meldt at også Sovjet hjelper polakkene med våpen og annet materiell og man får

håpe at en del av den ulykkelige motsetning er ved å utjevnes.

Unprn: Den nye ungarske regjering er et rent militårkabinett. Regjeringssjefen, gene-

r:l Geza Lakatos har tidligere aldri fremtrådt for offentligheten, Hensikten med re-

gjerings.skiftet har vårt å få et regime som kunne formå den ungarske arme til å kjempe

for Siebenbergen, som alltid har ligget ungarerne varmt på hjertet. Den kompromiterte

quislingregjering Sztoyay var så upopulår i Ungarn at den ikke hadde noe håp om dette

og det var Horthy klar over. Ungarn og Romania er nå i krig. Tiden er altså ennå ikke
moden for noen fredsregjering i Ungarn.

BEFRIDD.
vVy

Polen. Den polske nasjonale befrielseskomite i Lublin her vedtatt dekret om en agrar-

reform, som er godkjent av det pclske nasjonalrådet. Det heter at da en betraktelig
,del  aV Polen ennå ikke er befridd, kan man bare foreta en delvis utskrifning av jorden.

Endwl'hovedprinSipper er dog vedtatt. Statens jordeiendommer, eiendommer som tidligere

-har tilheirt tyskere og samarbeidsmenn, samt jordeiendommer i privat eie som utgjdr over

50 hektar åkerjord, skel utdeles til fattige bdnder  oe  jordbruksarbeidere med 5 hektar

på hver. Regjeringen kommer ikke til å godtgjere den jord som eksproprieres.

Frankrike. De Gaulle har omdannet sin regjering, de Gaulle blir stående som statsminis-

ter. Utenriksminister er Georees Bidault, den kjente Monsieur X, den eeenske motstands-

bevegelses hdyeste leder og fremste organisator, feir krigen chefredektdr for den kriste-

lige sosiale avis L'Aube. Regjeringen består av 8 medlemmer av motstandsbeveeelsen, to

tidligere senatorer, seks tidligere deputerte som også har tatt del i motstanden og no-

en av de Gaulles fSrste medarbeidere. To medlemmer av regjeringen år kommunister. 1-

fdlge velinformerte politiske kretser i Paris kan regjeringens prog eam sammenfattes i

fdlgende fire punkter: 1) lede Frankrikes krigsinnsats, 2) gjeninnfdre republikkens lo-

ver, 3) begynne gjenoppbygningsarbeidet og 4) forsvare Frankrikes ieteresser i utlandet.

De rapporter som hittil foreligger om livet i Frankrike etter befrielsen er få,

men da det her gjelder forhold som er av sårlig interesse for oss nordmenn, skal vi i

korthet sdke å gi et bilde på grunnleg av iakttegelser av en svensk keerespondents rei-

ser i Normandie: StemninE: Man mdter nok dem som virker reserverte i sin måte å kommen-

tere befrielsen på. Men det er forbldffende hvor mange flere det er soe aksepterer öde-

leggelsene som den selvfblgelige forutsetning for at Frankrike iejen skel kunne bli

Frankrike. "Alt dette er uhyggelig, men man glemmer det for nytelsen av igjen å kunne

ånde fritt." Det fins ikke et barn i Normandie som ieke ldfter armen til V-tegn når

en militårbil ruller forbi. Man föler seg dypt imponert 3V den atmosfee som slår imot

en. Don er ran, frisk og ldfterik. Pefrielsestroppenet, Amerikanerne har vist seg som

store diplomater på fransk jord. De er klar over at enten en inv,IsjDnssoldat kommer Som

venn eller fiend& er hans stilling dmtålelig, De amerikanske solaeteee muligheter for

å handle mes de "spesialfeenes 11  som er utstedt i kmerika er uhyre begrenset. Tanken er

at den amerikanske arme skal fb seg selv på fransk jord. Få få unneagelser når får de

forlagte tropper ikke besdke byene. Det er eksempler på at meget hdye offiserer er

arrestey‘t fordi de har slått seg ned på en restaurent. - Materielle vilkår, De forskjel-
lige distrikter lever adskilt med meget derlige forbeleielser og leveseandarden er derfor

ytterst forskjellig alt ettersem ödeleggelsene er, Enkelte steder er det en skrikende

mangel på alt, mens det andre steder kan synes å våre normale forsynirger. Imidlertid

er det en slik uoverensstemmelse mellom lenninger og priser at folk ikke her råd til å

kjöpe. Gjennomsnittsfranskmannen som ikke er selveiende bonde, men leensmottager her

vanskelig for å holde sulten fra dbren. - Åndelige interesser: Interesser for bdker er

liten. Europas kanskje mest politisk interesseree folk fdr krigen, ereoe byeblikket på-

fallende lite interessert i politikk, i allfall betydningen pareipolit:kk. "Hva vi nå

trenger er pusterom og rom. Vi hae ikke tid til noen politisk debette. De  eaulle: Han

er uhyre populår som symbol for fransk motstandsvilje, mens fransemennene foreldpig

ikke har noen mening om ham som leder og menneske av den enel.e grunn at de ikke kjenner

ham. - Forholdet til quislingene: Som kjent har det forekommet at kvinner som har hatt

forbindelse med tyskerne er blitt snauklippet. Om dette sier et ungt meelem av motstands

armeen: "Vi synes ikke om dette med snauklippingen. Vi gjdr hva ei ken for å hindre

det. Menforsdk å sette cere inn i fdlelsene hos en bybefolkning, som her lidt og er

blitt plaget gjennom fire lange år og er blitt nödt til å se på hvorledes visse personer

av deres egne har opprettholde vennskapelige forbindelser med de uteelendske plageånde-

ne. Jeg synes dere i stedet burde undre dere over at excessene ikke e3r entatt langt

verre former.

Bel2ia: 4. september rykket belgiske tropper inn i BrUssel og byens i -,rby;gere var ville



av glede og stolthet. En så hurtig innrykning av belgiske tropper etter befrielsan

var muliggjort gjennom e.t emt.enksomt arrangement mellom de kommandwrende generalene

.fer den kanadiske og britiske andre armeen.

Den belgiske regjering og medlemmer av del b,elgiske nesj_onalforsamling er

vendt ti'lbake til Brdssel, og den belgiske nesjonalforsamling holdt 20. september sitt

fbrste mdte siden

KAPITULERT.

vVv.

Bul2aria. Den bulgarske "fredsregjering" med Murevijev i spissen ,fikk ikke lang  leve —

tid. Som kjent hadde Bulgaria erklårt seg nbetralt,  men  russerne godtok ikke  en slik

erklaring, bl.a. fordi de bulgarske tropper ikke var trukket ut av Makedonia  og geesk

Trakia, som Bulgaria gjdr krav på. 5, sept.. erklarte Russlend Bulgaria krig og rykket

nver den bulgerske grense, 5 timer etter krigserklåringen ba den bulgarske regjering

om våpenstillstand, men Russland besvarte ikke anmodning og fortsatte besettelsen av

landet eten at de bulgareke tropper gjorde motstand. 8, sept. meddelte Sovjet at det

hadde akseptert andragende om våpenstillstand og etter !•.rav fra russerne erklärte Bul—

garia Tyskland krig. Kimon Georgijev dennet  ny  regjering, regentskapsrådet ble avsatt

.ognye medlemmer ble oppnevnt og generalstabssjefen ble skiftet ut, Forhandlinosdele—

'OaSjdnen i Kairo er reist tilbake til Sofia n

Romanie. VåreAeti.J.Istan.rsbetingelsane for.Remania er nå offentliggjort. De inneholder

.19 punter. De viktigste bestemmelsene er:-Romania skal fdea krig på du'alliertes side

mot Tyskland og Ungarn med 12 divisjoner. Grensen mellom Soviet og Romania skal  trek —

kes ifdlge den russisk rumenske overenskomst .av 28/6 1940. (Bessarabia og  store deler

av  Bukovina kommer igjen i ressiske hender). Enten hele eller en stdrre del av Trans—

sylvani'a skal fdres tilbake til Romania. Ro.manerne skal i Idpet av 6 år betale 300

mill,:amerikanske dollar i kapit.elyarer til Sovjet, Skadeserstatning til andre alli—

arte nasjoner skal senere fastsettes. Ronansk rivilfårvaltnin.g sk-al gjenopprettes i

hele det rumenske territorium som 1igger minst 50—.100 km. fea frontlinjen. Romania for—

Plikter seg til samgrbeide med den russiske ooeekomeandoen ved eerestering av krigsfor—

brytepe, Senere meldes det et statssjef Aet.onescu er arrestert. Tase har betegnet

ham som lerigsforbeyter.

DE NOYTRALE.

Sveriae og Schweiz har erklart at de ikke vil gi krr.gsforbrytereasylrett.

vVv

HJEMMEFRONTSNYTT.

vVv,

Sabotasle. Orkla gruber i Tröndelag peodueerer en mengde svovelkis. S‘rovelkisen

transporteres på Tamshevnbanen, som hadee 4 spesialbygee lokomotivee.  Sv-ovelkisleve —

ransen fikk etterhvert uhyre stor betydning for deL tyske krigsi.ndustri. Den no-rske

.overkomMando fant derfor å måtte atoppe den. — f vienter komenmindre gruppe norske

commandos til Orkla for å ta seg ay•saken- Dan anep transpor.tens dmme punkt, — lo—

komotivene. Ved an vellykket sabotasjeaksjon:ble tre av .de fire speciallokomotiVer

fullstendig ödelagt, det fjerde sterkt ekade':, og svovelkistransporten stoppet. — Ska—

den på det siste lokomotiv var imidtertie ikke stdrne enn at den tyske overingenibr

fant det verdt å reparere. Dette lokomotivvar dssuten deL etdrete, Reparert kuene

de klare  en  stor del av transporten alene. To dager etter aksjcnen begynte tyskerne

transporten av vraket til reperasjon på Skaoos jernbaneverkst.p4 ved Os1„o. — På ddren

til lokomntiyhallert . fant tyskerne oppslått en lapp: "Beklager, — men vi.kan komme

igjen". "Commandos". — Lokomotivet har i flere måneder vårt under eeparasjon av specia—

' 1ister.på Skaboe jernbenevognfabr3.kk. Det var nå omsider i tip—top stand igjen,

klar til å sendes tilbake til gruvene onsdag 13. sept. Tirsdag 12, sept. om natten

.gikk lokomotivet i luften. Det eneste.spor ettar gjerningsmennene som tyskerne kunne

holde seg til, er at tre unge menn i Commandesuniform ble observert når åstedet ved

Skdyenbroen umiddelbart etter eksploejonen, plus en lapp som ble funhet på dbren til

hallen: "Et ldfte er et ldfte, vi kom igjen. Dessuten, bedre sent enn aldri".
"Cemandos".

-vVy

Undervieningsrådet regietrerer -;'or tiden artianerne fra ige og ifjor. Natt til 16.9.

ble lietene over artianernes-eksemeosresultater $tjålet. Men dermed er ikke risikoen

.for utskriving eliminert. Der er andre kilder til artianernes data,
ee

Handelsskolene. Ingen gutt eller jente 0Or 17 må sdke å bli opptatt som elev ved

handelsskole, da man nå må ,få sdknaden godkjent av arbe:dskontoret. De som er opEtatt

allerede, må slutte snarest. — Denne parcle her hott meget god virknihg: Ved Oslo



4lande1sgymnas begynte i hdst 3 studentklasser. Samtlige sluttet etter noen dagers for-

ldp. Ved Oalo K mmunale Handelsskole har det meldt seg noen få elever over 17 år, der-

av noen invalideP, Ved Treider er elevtallet sunket til ca 45 %, ved Wangs til ca.

50 %. Om sdkningen til handelsskoler utenfor Oslo kan foreldpig opplyses: Drammen,

Tdnsberg og Fredrikstad håndelsgymnas har ingen studentklasser, idetdet har meldt

seg for få elever, eller disse .har trukket seg tilbake etter å ha fått vite om parol-

en. På Hamar fikk handelsgymnaset ordre fra arbeidskontoret om ikke å begynne skolen

för 10- sept., da arbeidskontoret fdrst ville se hvor mange det trengte til annet ar-

beid. På en handelsskole i Skien hadde elevene fått lov av arbeidsformidlingen til å

begynne, men så snart  de  innfant seg, ble de utskrevet til arbeidsinnsats.

vVv

Nasjonal arbeidsinnsats. En rekke forretninger, sårlig manufakturbransjen, blir nå

beordret Stengt. De som er rammet, har fått fdlgende meddelelse:

Deres forretning vil bli beordret (er blitt beordret) stengt av arbeidsformid-

lingen. Hensikten er å skrive ut Dem og Deres personale til arbeid for fienden.

Hvis De önsker å bli ansett som en god nordmann, fölger De Hjemmefrontens paroler og

instrukser. - De som er aktuelle for Deres tilfelle er vedlagt.

vVv

Fra Kirkefronten.

15 -

A.ksjonen mot Det Norske Misjonsselskap går videre. Samtlige selskapets hoved-

styremedlemmer har fått innkallelse til arbeidstjeneste. Etter pålegget skal de sen-

des på vedhogst for å sikre Stavangers brenselsforsyning. De har ikke etterkommet inn-

kallelsen.

Den kjente legmannshdvding Ludvig Hope slapp ut fra Grini 30. eugust. Profes-

sor Hallesby sitter der fremdeles.

Tallet på forviste prester i Lillehammer er nå 38. Det er kommet 27 statspo-

litimenn til Fåberg-distriktet. Man allitar at de har til oppgave å overvåke at de for-

viste Prester fblger de bestemmelser som er gitt for dem. Reglene om meldeplikt er

innskjerpet.

UNDER SOLKORSET.

v Vv

I konsentras.jonsleiren Berg ved Tönsberg frister de vel 150 fanger  en  kummerrig

- for ikke å si dyrisk tilvårelse. Matrasjonene er på et absolutt lavmål og kvalite-

ten av maten er elendig. Arbeidet er hardt og utspekulerte og raffinerte straffer.

Leiren har tre avdelinger, en for politiske fanger, en for jdder og en for svartebdrs-

handlere. Sjefene Vakestad, Lindseth og Hytten er alle tre kjent som moralsk defekte

individer, tidligere straffet for fyll og tyveri, en av dem også for voldtektsforbry-

telae. Vi husker navnene på disse tre - Vakestad - Lindseth Hytten.

vVv

Gårdbruker O.P. Flagstad, Vang, Hamar, kjent trelastbaron og tyskerhåndlanjer,

feiret nylig sin 60-årsdag. Det var innbudt ca. 70 gjester, såkalte gode jdssinger

sammen med nazistsjefen fOr AT i Hedmark, kaptein Alfred Såhlie, nazisten Slagsvold

fra Romedal og entreprendr og brakkebaron Lysell. Listen over gjestene var utlagt på

f~nd. Ingen av gjestene hadde moralsk mot til å utebli. Gjestene fra Hamar var:

Christian Platou, disponent Ivar Ldvseth, Gunnar Knudsen, Lars Larsen, Olaf Bdrve og

Sverre Omberg.

Vi har mottatt en lignende forstemmende meddelelse fra Rdros. Under "jubileet"

der ble det holdt en stdrre midcag hvor noen av bergstadens fremtrende menn, som anser

seg for å våre gode nordmenn, festet sammen med nazistiske arrangdrer hele natten og

langt ut på formiddagen neste dag.

vVv

En makaber historie fra grensepolitiets "liv og virke". Det er en kjent :ak a

de fdrer et liv som ikke sjelden går ut over deres virke som menneskejegere. Store

"fesligheter" hdrer ikke til sjeldenhetene. Politikonstabel Myhrer, som på en eller

annen merkelig måte var blitt hengende bak en båt som han og hans kolleger var ute og

rodde i på R6denessjden, mistet taket uten at kollegene merket det, og da han ikke

kunne svdmme, gikk han til bunns. Det ble forsdkt sokning, men uten resultat. En kar

som  hadde sans for besk humor, innbilte den druknedes kolleger at hvis de kunne få tak

i en kalkun og ro med den over sjden, ville fuglen skrike når de passerte liket. Gren-

sepolitiets bil ble sendt ut for å få tak i en kalkun. De trålet de omkringliggende

bygder og fikk endelig tak i en. Menkalkunen skrek ikke. I mellomtiden var historien

blitt kjent og vakte voldsom munterhet. Vår kilde sier 3t han må medgi at historien er

utrolig, men står inne for at den er sann.

vVv



I.(

UNDR:BESKYTTEN2E...VINGEN,...

eeptember avsperret tyskerne:etamråde iA.illehammer og arresterte 40:50

peroVier som oppholdt,eeg  På  gStene.innen dette;område.. De,arrestebte ble fdrt til

5Mestadmoen.; Ildpet av dagen og  naste  dag'ble kvinner og harn.sluppet ut, skolegutter,

einre''Telk og slike,som yar i  "IiVsviktig" vlrksomhet. Etter legeunnersdkelse  ble de

restere-n:de 31 eennt til "erbeidsinneats":i gruver i Nord--TrdndeJag".e Noe tilsvarende

fterenet.--sten-i, Hamar.

vVy

56 dörer er det gått med Terbovens nye -tilflukterom på Skaugum. Kanskje

fusttnieri ska-1 •forsvares til siste mann .og siste patron. Eiler kanskje han fdlger

revens eksempel.:

•
•

yVv .

.Det Ser:ut.til,et også Rediess er iferd med å,gjdre.klar_en "pinnsvinstilling".

SiM residens-i Glitnegården.lagger han et stort sandschikt i överste etasje. I eta-

sjen under er kontdrene rdmmet og'gjort om til fast oppholdssted for 40 politikonstabler.

vVv

25, august rbmte den tyske komMandant på Oscarsborg sammen med. 7 underordnede

offiserer i bil..Såvidt man vet er rdmlingene ikke grepet.

. , • vVV

Tet går en stadig,strdm  Sv  sivfle -tyskere til.Tyekland.fre_Norge. Humdret er• . •.
på nullpunktet og det berettes om sceåer ved avreisene, som  ikke  tyder på noen glede

"over'å reise tilbake til fadrelandet.

-vVv

FREDSBEREDSK4P'.  

En hbrer  så  ofe hva det."Skal skje når-."freden kommer". Da skal det spises

meget og godt, e skal det kj3Pes. klår, då skal tyskerne•sparkeS,ut edskillig fortere

enn de kom inn, da skal . nazistene'få sin bekomst osv. Det . er ileke å undre Seg over at

disse tanker fyller oss. Men det er ikke så enkelt. Kampen for å  V.inne fredan kan kan-

skje bli like hård og vanskelig som kampen for å vinne krigen. I de'n'keMpen er det

den rå brutale kraft, som verdensynes  å  våre så rik på, som •teller. Her kreves

• det egenskaper. I krig er fanatismem Verdifull. Og vi _he'r Fleiet denne egenska-

Pen-under keigen. Det ican ikke . nektes at den famatiske, hate,fUlle og intolerante er

en-god soldat, og,hem.trenger vi under krigen. Med Gestapo og landsforredere med hele

maktp7,aratet i,sin hånd her'disse egenskaper utfoldet,seg.helt natUrlig og vi har lite

gjOet-for,å-metarbeide deM.. Ndktenhet og,toleranse har liggei i dvaIe. Mer disse

egenakaper-kanvi-ikke og skel'vi ikke la sove når det skal kjempes.om.feeden. Hellig

vrede er berettiget og tiltalende, men kan ta makten fra en„,fordi den dreper evnen

til rommelig menneskel,ig bedbmmelse. .Det er nddvendig med en omstilling i vårt eget

sinn. En slik omstilling betyr i'kke at man bLir "realpo.li.tiker" i ordets slette be-

' tyd.ning. 'Det bntyr heller ikkeat Man lar krigsforb.rytere o.g landsforredere ldpe. De

Skal ubdnnhdrligest.å til regnskap for ,Kv .a de 'har forbrudt.. 0,1 det betyr ikke at man

er villig til å gi fi.enden en'fred som Skaper vilkår for my _krig  ng . nye ulykker. Men

det er nddvendig å finne tilbake til et menneskelig syn på egen og medmenneskers ulykke,

til å se på tingene ed större ndkternhet'enn vi har vårt vant til i de lange og tunge

krigsårene. ,Da ervi beredt til å vende tilbeke til normalt iiv,  og  da kan vi vinne

'freden.

vV y


