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DET.TE.ER'GRSTAPO.

Den norske journaldst Ejaine Jiagn her i

Svurige gitt ut  én bek med tiblen "Detta Sr
Gestapo- Organisaden, metoder oeh arbeta. Fr-

farenheter från Norgen. Da deet utvilaemt har

en viss interesse for oss her hjemme å kjenne

litt: til. det emne s:ym boken behandler, vil vi

ta artikler relegjøre fer 4ens renh•ld.

•
•For. tyskerne kem til Norse i. 1940 hadde 'de

fleste nurdmenn hert og lest •redaelsskildrin-

gor fra e Gestapes virksemhet  1  Tyskiand, eg

svært mange trodde egså på dem. Men etter in-
vasjonen her i landet det lenge før vi
så noe  s=lig  til det tyske politi, og mange
tok tii å.terke på:.om ikke asitasjoren her

hjemme hadde vært overdrevet. I virkelegheter

begynte tyskerne straks etter g, april  å  orga-
nisere en.nersk avdeling av Gestapo, ug det

var bare.taktiske grunner som gjorde at den

til vid Pre ble'holdt i bakgrunnen. Gestape

blir hei brukt sein felles betegnelse fpr SS
(sfkkerhatsPolitMet)e 5 (sfkkerh-dtst-yeneifte-h,

et politisk etterretningSvesen) og det seent-

lige- q2alapo  (det heMmelige statepolite)›

Sjef fer:hule det tyske politivssen er

Himmler, sem også hår æren av å ha bygset opp

og orgemiser't hele apparatet. I et fectskyift

til hans 4o-årsdas skriver dr, Werner Best,

som nå er,tysk "befullmektiget"'i Danmare, Det

sterkeste folk Len verdensdel “rdraum) som

or forutbestemt tll herrefolk I vedkoMmende

sterrom, kan overfor de svakere folk i dette

området bare gå fram på følgende måte; enen

tilintetgjore dem totalt, trenge dem helt ut

fra områdene deree eller under ain faJvaltneng

innforlive dem i sin ordning av "storremmetk

De arbeidsoppgaver sem Gestapo har i et

okkupert land er her pressisert tydelig nok.-
Videre pkriver dr. Eest at folk a.om

kultue er beslektet med herrafolket . må be-

handles annerledes enn rasefremmede nasjoner,

Men ikke nedvendigvis mildore. Egenrådigheten
hos et slektet folk kan gjøre harde forhelds-

regler nødvendige, 14an har altså  na  ferhånd
vært klartver at "storrrdningen", kunne

møte ferbitret metstand egså blant germanske

bruderfolk Og det  tår  ingen tvil om at Gesta-

pcs eirksomhet ikke er en tilfeldig følge av

metstamden i et okkupert land, men en viktig

og omhyggelig forberedt del av'den tyske po11-

tikk,

Sjef for det tyske politi eg fcr SS-styre-
kene i det nordlige fersvarsområde er Wilhelm

Rediess, som har samme heye rang som Terbuien
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fter han må utAale  ceg offentlig, er'talene

ois k e rte og bamd.ls, men de proklamasjonex-

ran kommer med, ofte rystende i srn ordknappe

;.rutalitet. Ean er kjant spm en usammensatt,

C=t -11

Gestapo flytter efte på sine undererdnede

ileneStemenn fer at de ikke skal bli for

Ajent, men mange av  4i hayere,funksjonærer

bar hatt samme slttilltng hele okkupasjonstiden.

9jef for Gestapo ur SS Standartenfthrer sg

leelitieberst Fehlis Fan or ferheldsvis ung,

lys og slank, virkor intelligent og ved første

bekjentskSp sjarmerende, Men blir han motsagt

oller ikke behandlet med trlborlig respekt,

bruser han opp Han har utvilsomt sadi.stiske

tllbøyeligheter og leder ofte selv ferhør med

c.rtur av  fanger. Båds han og Rediess ble for-

fremmet etter påntegelsestilstanden I  r:Islo.
Ved siden av Fehlis er den mest beryktede

eg'hatede på Voeteria Terrasse kriminalkommi-

sae Fehmer e -sem ex sjef fer spionasjeavdel-

ingen. Han legger mate-flalet til rette for

dødsdeMmene eg-en SranS-å-tdeTing ithriat  fflan

mew. brutale av Gestapofelkens i Norge. Men

\renter sn at Fehmer skal være en rå bøddel-

type, blir en overrasket. Han er høy og.tynn

eg har et skarptskåret ansikt, kan spøke eg

-eldprats med politeske fanger. Men det varer

ikke lenge for en ppedagdr at smilet skjuler

en emel eg ubarmhjervig munn at synene har

et stikkSirde blikk, Han mihner em en katt sem

leker med musa,_et spill for å få ofret-til å

repe seg, Sem Feblis spiller Fehmer gjerne en

aktiv relle ved'"spesielle frher",

En trelje hee gestapofunksjonær er krimi-

nalråd dr, Knab, sum nærmest er Gdstapos an-

klager. Han var med i den standrett sem domte

HarstseS  og  Wiekstrem til daden, eg har ledet

=1:1-e=fliner, ved UniversItetet, den sam startet
msd  erostasjoner av eekter Seip og sluttet

mecl arrmstasjenen av prefeesorene og studen-

tene hosten 1943e

tållegg til de faste gestapefunksjonæreg

kåmmor de nemmeligs agenter i Sieherheitsdienst

som opptrer overalt.. Deres eppgave er kanakje

like  nøy  grs.d å evervåke oppesisjenen blant

tyskerne sem blant nrdmennene. Videre her'

Gestape til disposisjon de tyske politisel-

datere, det tyske erdenspeliti i Nergee .

DET ER IKKE øKSNEVAD sem har skrevet arti,ckelen

"Slutt med Skrytee n  i nr. Vi har hentet den

fra en annen fri avis, og men har bedt ess

gjøre uttrykkelig oppmexksem på at innheldet

i artikkelen bare er et kommentar til øksnevads
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østfrInten. Den annen ukradneke arme er nd nådd
fram til Dnjostr, dve. Bessarabias.grence,
under ct nytt stOrt framstot på midtavsnittet
av surfronten, heter det i en emrskilt dage-
erre fra marskalk Stalin lerdas kveld. Byen
Jampul, 4- km S fur Mogilov Pedoiski,  åg  lda
andre tettbebodde steder er befridd. 5c km av
Ddessa-Iwow-banen ved Vapnjarka er pa •ussernee
hender. Det tyske telegraMbyrå 'TransLeean taler
tilmer on, at russiske spoidertn.pper allerede
er g1tt oiver Dnjestr  Dg  at de rykker videre
fram sydover. Dette er ikke bekreftet fra rue-
sisk-hold, Det russiske kommunike sier at de'
tyske fergestedene over elva er skueplassen fer
veldige nedslaktninger, idet kanenilden fra de
russiske tanks meier ned fiendens baktropper. -
På den annen armes venstre fley har russerne
befridd 2,0 steder på begge sider av jernbanen
Tsjerkassy-Odessa, en av de siste tyske jernbd-
ner til Rdmania. Blant de befridde steder er

knutepunktene fluv» Ukrainka og f-smusmaja lenger
syd. Ved Pervomaisk holder en stor tysk styrke
på å bld lukket inne i en kjempefelle, som er-
12e km i utstrekning fre nord til syd og 8o km
bred. Tyskerne flykter 1 panikk )ver Bug for å
kemme seg unna.- Det blir nå gitt utførlige
!Weninger om det stcre tilintetgjorelsesslag
Sni:gerrevka i det sydustre Ukraina. Det heter i
et russisk særkemmunike at den 6. tyske arme
som ble reorganisert etter Stalingrad, i tideu

6. - 16/3 er blitt odelagt på nytt  så  den har
opphort å eksistere.son effektiv. kampstyrke.
Den tyske overkdmmandc. miatet fullstendig her-
reømme .:ver situasåLnen da kal1nevskis trepper
glkk 'ever Insulets ug fram mot nelre Bug. Da
ringen ble sluttut Jin de tyske divisjcner Nø

kikolajev, fikk tyskerne ordre nm å slå seg
ut i mindre enheter,, men dette førte bare t11
at do e m pruvde å bryte ut, ble tilintetgjort.
Tyskerne cpddaget ikke eitt miagrep fur det var

sent. lo tyske divisjuner ble fullstendig
utslettet, 11 andre ble meget sterkt desimert

sluttelig 4 led alverlige tap. Dette hendte
mindre ena 1 mnd. atter den åttende tyske arMbe
utslettelse ved tarsun.- Nikulajev oppgis nE's
være truet fra 3 kanter. .-tuesisk artilleri be-
ekyter havneanleggene og flyvåpnet bomber de

skip sLs prever å forlate havnan. Leirdag ble
hvert skip i en tysk konv:i senket eller skadet.
- Den første ukreinske arme har inntatt Shme-
rinke. Derved er Vinnitsas skjebne beseglet.
:2usserne nelder al1erede om gatekamper i byen

Stransceean sier at den er falt: I omradet py
fer Euwno har Sjukovs tropper begynt en  ny
fensiv i retning Lwuw. lørdag ble det meldt ,An
inntagelsen av byene Dubnu og Demid-vka, den
siste ligger bare 115 km fra Lwow. Sendag mel-
des cm,en ytterligere framgang på 35 km mot
Lwow. Dessuten beretter det russiske kommunike
9111 heftig knmpvirksonhet mellom Iuck ug hAvel.

Irons eoen K wrl ?alcred Cr falt!

Russerne hor nå befridd 3))8 000 km= av
Maraina, dvs, et mrede s stert sum 3/4 av
Tyskland.- Un tysk konvoi med fursyninger
t11 Dietls trepper I ordfipn1and er blitt
angrepet av russiske fly, som s enket et skip

på loco t)nn, 4 skonnerter og et eskortefar-

tøy.

Finnland nnet svar på den russiske note er
nå på vei til Meekva. Times skriver at fin-
nene ikke kan vente et gunstig russisk tål-
svar dersom de ikke på vesentlige punkter
har endret sin 1nnstilling. Sveneke aviser
krit1eerer_den.finske censur eom ensidig be-

-
gunstiger krigsfanatikerne.
Vestfronten. Frankfurt am Main var hr.ved-
målet for de britiske flyangrep natt til søn-
dag. Byen er centret fer den tyske kjemiske
industr1 og har dessuten flyfabrikker o.a.
rustningsbedrifter. Andre vesttyske mål ble
cigså angrepet og miner ble kastet.i fiendt-
lig farvann. Lanoacter-fly bombet en fabrikk
for presiejoneinstrumenter til tyske fly i
Bergerac, 8o km 0 for Bordeaux. 22 britiske

fly saknes fra nattens operasjoner.- Lørdag
angrep over 15oo amerikunske fly tysk krigs-

inductr1 i Sydtyskland. Augsburg, Oberplaf-
fenhausen, Landsberg, Friedrichehefen og
Lechfeld SV for Mflnehen var blant de angrep-
ne mål. 43 tyske jagere ble skutt ned av
bembeflyene, 39 av jagerne4, 43 amerikanske
bombeflY og lo jagere saknes. Mosquitos an-
grep samtidig :tysk flyindustri ved Rengelo
i Nederland. 3 fly saknetS fra dette og andre
tekter.- F1yfotos viser at  3/4  av kesser-
schmidtfabrikkene i Regensburg ble ødelagt.
ved storangrepet 25/2. I Schweinfurt ble tre
av de mest betydelige kulelagerfabraker 1
Tyskland edele.gt 24/2. '
Krigen til sjøs. En avdeling på 5 epeeinl-
båter er kommet til Stprbritannia ettor  å  ha
senket 6 fiendtligs ubater 1 leordatlanteren.
Dette er den mest vellykte enkeltaksjon i
kampen mot ubåtene. Un hoIlandsk ubåt er
kommot ti1bake til europeiske farvann etter
å  ha senket 25000 tonn japansk tonnasje
under 19 måneders operasjener i det fjerne
østen. -
Burma. I det nordlige Durma har spesialtrup-
per fra den 14. indiske arme landet 150 km
hak de japanske linjer. Landsettingen f!re-
gikk med transportfly Som foruten soldatet,
medførte våpen, ammunisjsn mulesler og Små
biler. Gementerte landingsplasser var gjert
ferdige på forhånd. Troppene er allerede
kommet i kamp med japanerne og som et ferste
resultat har de oppnådd å bryte forbindelsen
mellom japanerne i Nord- ug Sydburma.
Italia, Minst 122 fiendtlige fly ble odelagt
ved allierte angrep met flyplasser ved
Trieete c.a. steder i Norditalia lordag. Fly-
angrepene omfattet ngså jernbanemål ved Hc,ma
oe ved r1ovdiv i Bulgaria.- I eg rundt
Cassino fortsetter trepper fra den 5. arme
å rykke fram mot fiendens stillinger.


