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SLUTTIV. AM EN

Den artikkelen som «Friltelen» gjeng[r
fra tidsskriftet “Håndslag” som koilinter

t i Sverige. hur va,re en alvorlia advmsel
til alle nordmenn. De kreHer her i
lei som fremdeles ligger under fur
oppfatning at •ndre nasjoner
uten noen storre anstrengelser fra var
sidr. hor hurtigst mulig revidere sin me-
ning og innrette seg pà en mer aktiv
ilm.mts for det er for sent.

Dc.n alvot hge situasjon laudet vårt -star
overfor. må vekke hele det uorske folk
til aktiv innsats.

Vi ma ga ut fra at hjemmefroutledeben
har truffet sine disposiajoner ogift iii fro
det dystreste alternativ. at i forberedelser
er gjort og planer Lagt. Likevel er en ting
forsnmt. Samordningen og inikjuring,-n
av alle inotstandarupper den novAr
Itjemmefront er ikke helt effektiv
len ae den ntest aktive gruppen ikke er
representert i FljennueFroutirdelsen.

Når det kreves at kommunislen  r.  nia
rripresentert i Hjemmefroutledelsen

oa i Den frie Arbeidernes faglige Lands-
organisasjons sentrale er det

fordi  at  de bure er en betvdning-;-
fnll gruppe av hoy kampverdi og sont rr
ng iii ir av nunnværlig helydning for den
konnuende kamp, ruen også fordi at kom-
munistene av de hredeste lilg av befolk-

ninttelt Forlengst er tin e rkj  (fl il SOM  fike-

verd ige elementer i fridomskrigen og
fordi at de saninte hrede lag av befolk-
ningen har gitt tilliitiiimt til den
aktive politiske linje sunt hommunist-
partiet har stil i seg i spissen for.

Gamle motsetninger fordommer ma
b-gge: når så meget otår po
Kommunistene har vist den aller slorste
vilje og evne til negennvItig innsats for
land og folk. Det viser de tor tan •oon
lLlritt har hatt_ • blant dem kint flere
av deres fremste menn

Norge står i dag overfor den meRt
na skjehnesvangre periode

historie. Folket teue..; nted ittrvddelse og
hungersnod, landet med odeleggelse.
Kampen mot de nazisliske andertrykkere
ug deres lakeier går hin i sin siste og
avgjorende fase. Ansvaret vil falle tungt
på den ledebe .:out i to stik sitnir.jon
ikke Itar ninyttel adh- muligheter for å
berge land og rolk meta inu lig uskadd og
med minst tup gjennorn ragna-
rekk. Det er undig at hendingene vil få
et annerletles: forlop enn det er skildret
i ,liandsIag». det er iiiii li g at det er hrukt
nue dy,stre fargt-r i skildringen. men det
ville være en forbrvtelse ikke i innrette
seg etter ethvert ulternativ som kan
tenkes sanasynlig.

F.0  kan hape det beste, men man må
forlwrede seg på det vf:Le,te.

Den sluttkatmien sont nå står for døren
ma finne hele det ttorske folket sveiset
sammen til en fast niot stattdslikkk under

enbetlig ledelse rued hele folkets

131 GN 1 Nt.; S A 1{11 II I lER FOInn:NDETS
N-YE I.LDER I ViRKSOMDET

BygnIngsarheiderforbundets nyv kom.
iske leder, itill7gere kon orsi et.

har sammen med Hermansen allerede
ltegynt en fehrilsk virksonthet. Deres
forste oppgave blant andre er å f ;91 med-
leinmene til å opphore ined kontingent-
sabotasjen av naziforhundet. De er alle-
rede i gang med Ei reise rundt til de for-
skjrllige fagforeniager i distriktene for
å få medlemmew. sg tillitsmennene til 'å
lin.te blokaden, De intlhalLer også tillits-

ute fra distriktene inn til 0.4o for
ta dern untler behandling.
Dette er nye formk fra nazistenes side

for a få fagforeningsmedlemmene til å
nuderstotte naziforhundet. Men de fag-
nrgalliserte vet hvordan (h. kil mote

forgok. Vit nt'videt salmtasje og
Idrikade an forbundet cia nazistene i
Larodsorgara jonin p.I den nie side, og-
en forsterLdse av den illegale innsam—

deri ;t1:nen Lade. ma bli ,4varet.



NOTISER

llimmler mister rnpen i
En hel del vapen som nvlig deltes ut

t'l follirstormmennene i Berlin er for-
svnnnet. Himmlers «Sikkerhetstjeneste',
har ved undersokelser kunnet konstatere
at winst 1200 pansernever og et itar hun.
dre maskinpistoler savnes bare i Berlin.
Man tror at vapnene er overlevert de
ntrnlandske arbeidere. som umiddelbart
har gravd dem ned eller gjemt dem på
sikre steder inntil oppgjorets time med
naziregimet slår.

Den frcsnslcc imiustri Jabribkrild.
Fahrikkråd som skal kontrollerp de

sosiale innretningene og foreslå forbed-
ringer i spørsmalet produksjons- cig ar-
beidsforhold. skal ifolge en regiering.-
forordning opprettes innen a:le bandels-
og industriforetagentler som har minst
30 ansatte. Rådet skal besta av fore-
tagendets sjef og mellom 5 o 8 turd-
Irmmer. snun velge: av de ansatte. slik
at de representerer alle grunner inuen
bedriften. Ruidet skal tilsendes en arlig
eapport om bedriftew virksomhet, eg i
endel tilfelle ha adgang til regushapene.

Virhys pulitimester knehet.
Tidligere politimester i Viehy. Jarours

Marsae, ble for en hl siden Ivnebet av
en opprom folkemengde i Dijon. Retter.
gungen mot Marsar_ som har sittet arre-
stert siden for en tid tilbake. auklaget
for santarheid med tyskerne_ var ntsatt
av domstolene i Dijon til etter krizen.
Det var store demonstrasjoner i Dijon.
folkrmassen Tuarjerte til fengselet, por-

At Guneriussen og Flermansen vissmak
ikke er ointllemmyr av NS, har ingen-
ting wed saken a gjore. De ma hetraktes
sorn ove-laperr og ferrædere. Det skal
ikke bli bare med at Ilvgninzarbeider-
forhundet far skiftet nv ledebze. Planen
til Kare Rein er at også i d- aurlre for-
bund skal de kom.iske ledere sonl rr tord-
lemlnor FIV NS hyttes med andre «fatr-
foteningstillitsinettn., eom er
stille seg til tjeneste for nazistene.

At nazistene tror de kan oppnå nor
med dette. far 1,1; deres sak. De fag-
organkerte har gitt imi dom. net gjel-
der likesùvrl forrnstlore or 0‘ rinprre
soin NM-raellletoniette.

tene ble Aatt [op <)gMarsar ble slept ut
og lynehet.

IJet meldes at genr.ral Lindernann har
va” t ntsatt for et jernhaneattentat Dette
vur ikke rettet direkte mot generaleas
solung. opt. Inor hau uullijil bor, men
ruct hanelegemet. Ndr gerwral Lindc--
manns tog stadig mselt FrIr folgene av

mmer det av at handisse attentater. ko
ut:tanselig reiser rundt ornkring i landet
i sitt spesialtog.

Denne sabota:je inutraff i Sæby. Gene.
raleo skulle fortsette en eeke fra denne
hy til Skagen. da han fikk brskjed U111

at nordg;temle linje ilzke gikk pa grunu
av itreogningor. Lindentann ga da ordre
til at toget skulle snu og kjure sydover.
Straks etter at Itnrtt rtied uoneralrn
Itans, stah hadde =tartet. ble også snl-
gåendr linje sprengt. Da tok generalen
itt Itil og kjorte til Skagen.

11Ied dan:ke frihetskretser som kilde
foreligger na cii oversikt over den dan-
;ke jernbadmsabetasje. Det er bemerkel-
sesverdig at okingen av jernbanesabe-
tasjen ble koordinert med den allierte
landstigning i Europa den 6. juni 19-14.
onutillg som motstanden i Danmurk da
ble &-kjerpet. Oversikten ser for evrig

ut,
Ilt i alt er 725 aksjoner gjennomfort.
i 1942. 27 i forste balvtkl av 1913.

I 1.6 i annen halvdeI av samme år. 56 i
forste og 272 i annen halvdel av 1944.

de 2 tm•itteder av 1943 som rill er gått
er tlet foretatt 247 jernhanesahotasjer.

I disse tall inngar selvfolgelig ikke
sehaiburgattentater eller attentat som er
foretalt på tvsk initiativ.

Fornmtmen i Den faglige Landsorga-
nisasjon, Knorad Nordahl, er kommet
Sverige for a konferere med Landsorga-
nkasjonens sekretariat. Faghe‘egelzen
representeres formen iii Lin dsorganisa-
sjon ens ..ekretariat i Loadon, forst og
frmust a Norsk Sjomannsforhood. som
fornten avdeling:kontoreue for krigen
nå har opprelt Avrielim:skontorer

a. i  Sidney. San Pedro, Kalifornia,
Ilaltimore. New Orleans. Flalifax. Liver-

pool og Glasgow. Foruten 20 000 sjafolk
er alle fagorganisertf. nerske arlo-i(lory
tilsInttet forbundet. Dette er et praktisk
krigs-atrangement_ det Ikke har vatt
mrmiuliga opprette :ekretariater for de
foNLienige fagl'orhowl.



SLACET OM NORGN

Fra liandslags gjengis. sterkt for-
kortet, felgende cppsiktnekkende ar-
tikkel:

Fra en synsvinkel kan en ü Nurges
framtid med trygg optimisme. fler truer
ingen borgerkrig, ingen forgiftende stor-
maktsinnblanding. ingen opplosning av
dentokratiet. Men fra en annen s.ns-
viukel tret Norge fram som et nv de
merkeste punktene i den europeishe si-
tuasjonen. Nazismens siste krannietruk-
ninger kan — under hestemte forntset-
ninger — rainme landet med den uhygge-
ligste katastrofe snlen -svartedauena.

g en skul holde seg klart for nye at
siet i forste rekke vil vitre noesk Iteslutt-
sonillet_ samhold og disiplin som kan
redde landet. Ilva cn må holde fast, er
at sely om utviklingen i Norge kan korn-
1111: tl å arte arg annerledeg enn den blir
skildret i denne artikkelew rr det dette
liystrestv perSpektivet en in i forherede
seg pa. 1 dag er det bare skadelig a dekke
over den faktiske sitaasjon. Forholdet til
de allierte stormaktene er så godt som
en i det hele kunne håpe på. Den norske
innwtsen i krigen. og mvudighetenes
stm Li. konstittisjonelle tiIliiig Itar gitt
Norge en sterk posisjon blant de forente
nasioner. ug de avtalene med Storbritan-
nia. Sovjetsarneldet og De forrote Stater
sow ble inugåtti mai i fjor ont forholdene
under aden militære overgangstidens. er
gunstigere enn for andre okkuperte land.
Canske spesielt bar de mistroiskr kretser
411.111 fryktet for at rosserne hathlr idanee
ont å utstrekke sitt maktunirade til Nord-
Norge. fått utvetydige Iteviaer for at rus-
sisk utenrikspolitikk ikke har inten som
helst slags interesser overfor Norge ut-

vr landets befrielse fra det tyske herre-
»tonte. Det har da også vbt sig i Finn-

tuark at russerne sted overhevisende
knitsekvens bar nnulatt  a  blande seg

norske forhold. Sikkert er rlet
at det ikke foreligger niten soni hebt fare
for at det i det hefridde Norge skal hlusse
opp stridigheter an metfattende og vold-
soIll kankter. slik som det har skjedd
andre land. hvor de sosiale motselningene
fet: krigen var storre. Nt det politiske div
i Norge Også frannichm sil Idi prrgel
as stridbarhet og nenighet, er klart men
i den nasjonale kampen har frorden 1111.

i dag Pll sturre enhetligliet enn i de aller

fleste land. Dette sil og il gjore det
tere for Norge hortig ui finate sio plass
i den internasionale sammenhengen. 1
prlitisk heoseentle gar Nargr en trygg
framtid i mote, innad og utad, i den
politiske og sosiale fram4kritts and som

Ut i land etter land. Sa langt
alt lera — men det er hare den eur side
as Itiltlet. Frie norske mymligheter
usertatt et halst hundre tusen kvadrat-
kilemeter as Norges jord. men det er en
avsvidd. herjet ug hlosliur jonl. Vil det
Norge hvor frie nordmenn igjen skol rå,
i sin belhet }31/ iii like uhyggelig odes
mark? I oser fire ar har det norske
folket ventet pa den allierte invasjon av
Norge. Itse.,set sine vapen og holdt seg
rede for kampen.  1 dlig ver  man  nt denne
inra,:jenen ikka knnun  Oni ikke okku-
pasjonstroppene hoflig tar avskied turd
sine verter og seiler hjem til riket vil
mirdnil'11111~ Intit P befri seg  seIn. Norges
strategiske og krigsokonomiske hetydning
for den tyske krigforingen har vært om-
steidt, men det er vel ti faktum at okku-
pasjonen av Norge fra ikke har
elonnet seg Na er simasjourn en belt
annen. For det forste har landet fått
en langt storre hetvdning ,ann forsynings-
basis etterat Tyskland hur mistet nesten
alle sine tinrader utenfer grousene. Den
lange nor4e kssten er samtidig ell noen-
landesikker tilflukt for de tyske Mokade-
brvterne sem tross alt ennå kommer inn.

For det andre Itesk.tter den
bastionena den t,ske nordsjokysten og
hindree at en alliert ak:jrtn på denne
fronten sikrer seg flankrbeskyttelse ved

opprette haser i Norge. For det tredje
anser tyskrrne det ikke usannsynlig at
Sverige i krigens siste fase kan komme

noytrallteten, og det er
grunn til tro at tyskerne da vil brukc
de sterke troppestyrkene i Norge til
1/V1' press pa svenskene. Ingen av disse
grunnene er imidlertid litstrekkelig ii å
forklare aju tyskt,rite i daa vil ofre sa
meget på Norge. Den sektigste grunnen
har vel siu rot i mer virbrekkende over.
veirlser: Ftter som skruestikken tem

Tyskland skrues tettere sannuer. vil den
ivske krigsledelsen nesten automatisk
bli stille rserfor et valg: enten a holde
de nasrert nde fronttr i oit 131. ye!•I sa
lenge som nuilig, eller om kort tid

gi opp brle Nord-T,skland. trd,kr



tilhake til de sorty.sko t3g 33sIgr-

7.1 !•3 he og yte bardnakkei mut-
...A(1 aed. ,It-Ekt- natorligo• forsvarsstil-

linger ihap den allierte knali4jonen
litt etter litt vil smuldre ben. en slik
plan  få.r  .<1Pstningen Norge4 cii ganske
spesiell plass. Ved â holde en slik for-
svarsoy med en lang Atlanierhavkyst.
kan de gjenværende nazistiske kadrene
skaffe seg et åii clelinli ut til verdens-
havene, med u-hater få inu de molven-
digne forsyninger, crUPTI fra Japan eller
ved frihyttervirksombet. :411111 sii med
transportfly kan frakteu III den beleirete
fesiningen i Sor-Tyskland. Det er munge
ting som tyder pa ut det lit ttopp er drite

•

er Himmlers ag Inms selskups plan.
Det er i dag flere hundre tyske n-hater 1
Norge (dessuten flere lette krys.ere og
et stort antall jagere og andre mitulre
kriguskipl i overordentlig vel beskyttede
n-hathavner: det bygges freuttlelrs nye
n-båter, samtidig som havneanleggene
utadig ntvides og gauske storn oljelager
legges opp. mens oljetnangelen Tysk-
land selv er så skrikende at det knapt er
e t tysk fly i luften. I denne arlikkelen
skal det dystreste perupektiv framholdes,
fordi det er alt annet etin asunns nlig og
fordi det er nodvendig at en ser situa-
sjonen i oynette. Det er da ingen urime-
lig tanke at tyskerne vil kunne ludde
Norge omtrent likesa lenge s(1111 det
hodet fins organisert motstand i Tysk-
land. det vil ui: temmelig lenge em
man ikke finner fram il metoder for a
knekke fienden i landet. Orn det ikke
lykkes. kan enhver tenke seg bvilke fol-
ger det vil fa for det norske folket. 1
derp  siste desperate fe,.:i av kampen
det fra tysk side ikke bli tatt nue liens-yn

til 11113 Ilordmennenr lever eller dor. Drt
avgjmende sporsmalet blir da: Hvordun
kan Norge befris innen det er fersent og
uten al landet blir ede som riler
et kjempemessig ukr‘d.:' Itio+serne but-
allerede erklært ikke er i stand til
å fortsette det norMturske relt togtt. og
det er ogsu uten videre klart at de

•

i dag ikke har rey.surser til nor

 

kostbart sem eu lambt;gningak,jon
in den sterkt befestede norske k,stett

•

ilmralmo-r et lett fors  arliart ter-
reng. Sporsmalet er da otn nurdmetnene
sely vil kumme drive tvilverne ut is sitte
huler Norge har en forbohl,visterk
krigsflate og et bra flyvåpeu. men bort-
selt fra at detir delvis allerede

neet for de felles allierte ,dfonsivplanrne_
er det naturligvis hell milstrekkelig for
en landstigningsoperusjon. sont krever
hangue.kip, lunge krigsskip og et meget
stort antall nor,kr styrkene i
Sterbritannia er gigua alifor fa i antull,
det dreier seg om antall
,pesialutchmorde ellietropper.,,eou er ot-
merket egnot for landstigninger. Inen

soni Irdd i mer ornfattende opern-
sjener. Heller ikke i1i nonke politi-
styrkene i Sverige og riunmark kan spille
noen vesentlig rolle ved en regnIrer front-
innsats mot sa store og velutrustede
fiendestyrker sont del brr er tale ton.
Tilbuke  sttle  den Hennunfroracti.
Det norske folket har aldri trnkt å seile
ina i friheten mii andre kjempende  na-
sjoners  hlod. det forteller ogsa sir kamp•
parolene som na fra dag til dag kommer
fra hjeminefronteus ledelse. Og de ak-
,tfiOnene sum hringes til utforelm6 for hver
uke kruftigere. gjor Norge mer og mer
ti I en virkelig krig:skuepla;s-, Forelopig

v.åpenet vesentlig hell aktive Jabo-

ta:Ljen reitet mot krigsukonomiske trtal
og startegiske kommunikasjoner - MOn

en dag vil også Porolrn kounne. i invirpnet
/ramp Mot ofilrupusjonsrmildeu img dyns
unnlre lanseknekter-

Ilyn  kan sa en reisning pa bjeturne-
frouten ntrette? Forbolthme små
alennomsiktige_ laudet tynt befolket.
lkke deSte ntindre miiù vil hjemme-
fronten ta opp kumpen fnr :11 hindre at
landet legges ndeng iii kau trvat gd ut
fra at det for demte njevne kampen er
lagt plamer, utarheidet taktike metoder
som vil vise seg me.ter effektive. Det
kan man ikke si noen ting i dag.
Forntsetningen ma intidlertid være
kampen (113111.5.: i sammenbeng nuol regn.
Iterr krigsoperasjoner som binder fien-
dens linvedstvehrr og innliegior en enbet
lig ledelse a friskarrne 0“,r. st siorrt"

omrade. Norske spesialtroppe• vil kmme
land pai kystUll. og andee styrkrr

muligens rykke over greusee fra Finn-
land, og man ittu ogsa konne vente
viss hjelp fra Norges allierte. men neppe
sterlig stor. Det som konnner til i bii

con ikke altfor lang i iii ---
blir  ikke  wnrsuntd men  ofiensir
Mer enu 1101191S111111 er det pil

innskjerpe krigems lov tor utefronl
som hjemmefront uns‘arsbevis.thet

Ingen vel hva kampen vil koste.
trum vi vet at den vil hli bard og


