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Omkrin invas.onen.
Det har alltid vært regnet for en av de mest farefulle militære

operasjoner å foret'a landgaeg i større målestokk på fiendtlig kyst.
Kystbefestninger må modkjempes og når et bruhode er etablert, er man
"eor een vide r e kamneeelt avhengig av de sårbare tilførselsveier over
sjzen, Under ddss -e., forhold og med ryggen mot havet må de først land-
satte styrker møte de fiendtldge motangrep som i regelen ikke lenge vil
la v-nt- på seg, Dette tidspunkt - når forsvarerne har fått samlet  sine
reserver, kanskje 8-14 dager etter at landstigningen begynte, er det
kritiske i enhver invasjon. De absolutte forutsetninger for å kunne
ove r vinne vanskeeighetcne ved ce invasjon i moderne krig er herredømmet
i lieften og på hevet. Dette hadde de allierte allerede for et år siden
erhvervet seg lckalt i leddelhavsområdet så invasjonen av Sicilia og
italia eennne glernomfdees mcd hell og forbausende små tap. I løpet av
det år ssm siden her gått har de allierte tilkjempet seg overlegenhet
luften på alle deropeiske fronter og alt tyder på at da også fullt ut
behersker de vitale maritime forbindelseslinjer. Allikevel må en være
k'ar over at den eregnve som nu venter Vestmaktene er langt mer krevende
og vil. by på betedeilig større vanskeligheter enn invasjonen av Italia,
Det cr derfor dkke å undres over at forberedelsene tar tid. Imidlertid -
har det vært rik anledning til å diskutere invasjonsmulighetene. Det
fins vel lkke dce ulternativ som ikke gang på gang har fått oppstillet
sitt pro et kontra. Ingen vet vel bedre enn tyskerne hvilke muligheter
som kan komme eå talt og dc har sikkerlig med tysk grundighet truffet
alle forberedelser til å moto ennver eventualitet. Så omfattende som
et invasjonsforetagende på det europeiske kontinent må vere for å ha ut-
sikt til å lykkes, kan en heller ikke regne med at forberedelsene kan
holdes helt skjule for lienden. 'Overraskelsesmomentet som er en viktig
faktor til sikring av et gunstig resultat, har derfor lett for åegå tapt.
tor å øte, på det t-Le vil sikkert en rekke skinnoperasjoner, commando-radds
og mindre invasjoner bli satt i verk for å villede motstanderen. De vil
alle bli slått'stort opp for å holde uvissheten vedlike og tvinge for-
svarerne til å stå beredt på mange forskjullige steder. Minst en av
dissc operasjonee må imidlertid være av slike dimensjoner at forsvareren
forledes til.å konsentrere sine reserver i dette omrede og på den måten
svekker forsvarct der hovedangrepet etter planen skal settes inn. Lyk-
kes først dette, Zkulle de optimale betingelser Mære tilstede for en vel-
lykket gjennonforing av hovedinvasjonen. Meget taler for at denne siste
kommer på Kanalkysten, ett eller sannsynligvis flere steder. Under den-
ne forutsetning kan en vente at den forutgaende.avledende operasjon blir
satt inn i Middelhavsområdet cller mot Norge-Danmark. Uten at det blir
plass til noen nærmere begrunnelsc skal det bare nevnes i denne forbin-
delse at de emktigste momenter taler for at Balkan blir skueplassen for
den storc avledende operasjon-og det tøre være at den får slike dimen-
sjoner og fremeoralt slike følger at Vestmaktene slipper invasjonen over
kanalen, som dc sikkert.ikke tr altfor lystne på.

leår kommer invasjonen? Det fremgar av ovenstående at en ikke må
tenku seg opprettelsen av Vestmaktenes nye front som en cnkelt operasjon.
Det blir etter all sennsynlighet en scric innbyrdes koordinerte operasjo-
ner og de kan ta til eår som helst, ja, landstigningen i disse dager sør
for Rom kan menet vel betraktes som et ledd i denne seric selv om den i
første rekkc tjener et begrenset lokalt formål. Tidspunk-Lt for igang-
settelsen av de større VesLmaktsoperasjoner vil imidlertid i høy grad
være avhcngig ev utviklingen på østfronten. Skal koelisjonsstrategien
få sin fulle effekt, må operasjonene i sør og vest ikke bare skje i nær
tilknvtning til et klimake i est, men tillike på ct tidspunkt da russerne
ennu  hnr  muligneter for å engasjere etørst mulige tyske styrker ytterlige.
re en tid fremover. ?or å sekre størst mulig virkning er det derfor
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sannsynlig rt de strre vestmakteoperasjoner egeuen settes jun i god tid
før vårbloytene legger hindvingeT i veien ten  ech  russiske vinteroilen-
siv, eller t  hvis defte cr'praktd-Sk UgjehnoMfoTlig, forat settes i verk

tilknytning til en rhssisk vår- eller sesmeToffensiv. I ferste til-
felleger:det rdmeldg å ventc en stor invnujon i løpet av februar månedt
elLer.sen-gst'imars. I siste tilfelle først i

FoThOldenc på østfronten gir mulighet for en viss vurdering av
det emTferestar. .Ler cr første Tegde  av den russiske vinteroffenoiv
avbluttet.±  og  ned at sørfronten er noenlunne stabilisert etter det stor
-gjennombrudd-i_Edev-sekteren. Ved framstotet syd for Rokitnosumpene
oVer Srrny  retning -uVel?insk hargnsserne operativt på det nærmeste
delt den  4'ves4.:e østfront:i to. Det eT imidlertidggrunn til å tro nt det
usedvanlie iildvr li. os-thaT-sinket de russicke operasjoner og kanskje
hindret et åvgjarende styntegisk gjennombrudd. leget tydet nemlig på
Mt det i den russiske vinterfettogsplan inngikk en foraering på vinter-
foret av de stoTe sUMpddstrikter somg-p.g.a. de slette kommunikanjoner og
den utstrnkte patishAvirkeMhet bare beherskes ufullstendig av tyskerne
ved hjelp av  et: glissent og mangelfullt utbygd forsvarsaystem. Mildvfr:-
ret  har  ifaidlertid denne vdt-tter hindret forseringou av myrstrekningene
med de motoriserte avdelinger. De russiske armeer har derfor i det ve-
sentlige måttetlomgåMyrstrekningene og lorsere seg fren sennenom Rokit-
nosumpene under -større spill  av  Tid og krefter. Evorvidt dette har for-
styrret den russiske vinterfeittegsplan i den grad at forutsetningene ra
igangsettelsen av de etOre vestmaktsoperasjoner ikke kan skapes tidlig
nok, er det ennu for tidlig å ha begrunnet mening .on for den uinnvidde.
Skulle'det være tilfelle, er det sannsynlig at den russiske bm-ledelse

•ikks lar det komme til maksimal 1:aftutfo15eIse i vinter, men sparer re-
SorVene for en vår- eller.sommeroffensiv. Operativt kan dette gi seg
tilkjenme ved en innskrenkning av den vesentlige aktivitet til flankene
- Leningrarfronten i nord og  Krim  i syd. I det øyeblikk dette skrives
er nettopp slike operagjoner nv betyeelig emfeng igang  Tå  nordfronten
der de allerede har bragt russerme bstydeli6e Lordeler og definitivt
hevet beleiringen av Leningrad. Også på Krim synes aktiviteten økende.
Dette behever imidlsrtid ikke nodvenOigvis å være tegn på en definit:Lv
utsettelse av hOvedopornsjonene fra vinterfeittoget til en vår- eller
sommereffensiv som ovenfor antydet. Det kgn også være ledd i den vanli-
gegrussieke taktikk med temperær forflytning av angrepenes tyngdepunkte]

- for å hindre fienden fra  å  overfgre reserver til det plenlagte hovedkaml
dmråde. Isåfall kan man gå ut fra«at generalene ronjev og Vatutin i

gøyebIikket lar sine armeer ongruppere og marsjere opp for 2. omgang
den gigantiske omringningsmnfløver mot de tyske egrmeer Dnjeprbuen. Et
blikk på kartet forteller straks at -den strategiske stilling er meget
gunatig  fog russerne. Det cr vanskelig å forsta hvordan tyskerne sknl
kUnne redde seg ut av Dnjeprhuen uten a ofre i det minste noen av sine
divisjoner lengstc  inne.j_knest hvis raseerne har hell med seg i'sitt

-neste forsøk på å trenge over 18ug og bryte den kovedjernbane
Odessa til Lemberg (Iwow). von T:anstein ville isådnll være henvist til
å  reddo sine divisjoher å dårlige veier og 2-3 enkeltspoTede baner som
ferer over den romanake og ungarske grense. Lykke:1 det Yatutin i løpet
av dc nærmeste uker å-tvinge tyskerne ttlbnke over 3ug, ligger det nær
å vente alliert Ealkaninvasjon som ledd i et storstilet kodsentrisk an-
grep på svdelet-"dalropa. fet kan vel tenkes at det på denne måte
være muIiJ å vive opp ''buken" i det stortyske rom og fremtvinge TysklarT
kapitulasjon. Hvis ikke kan malet neppe nåes uten storinvasjon over
Kanslen. Under de ovenfor fremholdte forutsetninger er det sannsynlig
at denno store trumf  frlst  spdlt ut på dorsommeren, - da kanskje
koordinert med en russisk effsgsiv met 2olen, 22nitieum og i&st-Prøissen.
Under aille omstendigheter vil utvi-glingen på estdrontch i de nærmeste
uker vte avgjdrendc for tempo •]g utsikter ved Vestmaktenes forestående
store onerasjoser.
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Den anglo-amerikanske landstigning  syn  for Rom åpner interessante
perepektiver uteh at7det-blir andedhing til å behandle dem nuÄ Det er

åpenbard at den tyske arpe i er kommet 1. en stil-
- :ling som byr anuiperon gode muligheter for å aiskjære større deler av

de tyske styrker. I nthvertfall kan man nu vente en radikul endring i
Italia-felttogets forløp.

• vV-v-

• NS-FORREDERIET KJENNER IDGEN GEINSER.

Når vi offentliggjør et dokument som etter sitt innhold vel
.sies å være utslag av en syk hjerne3 fantasier, så er hensikten først
og frenst å vise hvor langt ekkupasjonsmaktens leiesvemner her hjemme
er kommet i nederdrektighet. Vi anbefaler  derfer også deres ncrtifeller
utover landet å studeru nodemetående dekument og•i tieDe  sørge  for a ta  
sine forholderegler for ikke å bli  medansvarlig ogsa  for dette,

Dokumentet har lanrnalnunmev 1-53/-44 og er forsynt med minister
• •sverre Risnæss fdrbokstaver. Den tyske oversettelssn er stilet til

SS-Obergruppenftihrer Derger. Den er datert 17, januar 1944. -Dokumen-
tet lyder sådedes:

T" OVersettese  
Jur. 153/44 M.

• SR/The
P.M.  

Helt siden nyttår 1942 har jeg Ment og hevdet at Norge burde
helt eller delvis bli mobilisert.og dinatene settes inn på 6stfronten.
Jeg cr overbevist nm at det kan regpes med at den adt overveiende del
av Soldatere vil være pålitelige i kano mot det holsjevdkiske Sovjet-

:rUnsland. Det  kan  derimot ettnr Min opnfotning ikkehrognen ined pålite-
.1ighet som alrcdpnelig regel vnd norske troneers anyendelse på ondre
lectånder;' •

Ettersom tiddn er gått og kempen not Sovjedrussland er
alltid hardere, kan det regrns mcd at ders'ne nåliteligketen er blitt

-etadig storre. Allikevol cr en mobilisering en forholdsregcl sem i
tilfelle barc må tas under utøvelse-av stor forsiktåghet'og iakttagelse
av . alle dc Pødvendige sikkernctsforholdsregler. En  heldi g  gjennomføring  
avhenger absolutt av ot det.på (von) allen beteildgten Diensstellen
blir vist demstørste  diskres,on, akteemhet og energie mflet
trefice tilettek,7enlige forholderegler for d hindre remning til Sverige.

Såfrent en-vi± gjennonføre en sådan mobdliscring, må det skje
etter følkgende hoveerotningslinjer:
1. Det mobiliscres i første oMgang minst 5 •rsklasser (18-25 år)" 90/11

vil utgjøre onlag 75.000 mann.
2, kDo norske myndighcter blir bistett i. dtorst mulig utstrekning av de

tveke sivile og  nilitære tvndigheter, Mobiliseringeh gjennomføres
ved ct noye Heamdåbeid.

3. I .god tid før-1- nohiliseringsdag
ca.) snerres• greneen mot Svcrige ned det eterst mulige oppbud av mili-
-Lære fornasjoner  cns  politi,

--b) Oppsynct langs kysten økes,
4. Kunngjøringen av Mobiliseringen av de,5 årsklasser skjer deretter

-føret og frEmst ved oppelog. Oppelagene blir overalt i hcle landet
-slått cnp samatidig.  
H:dannskanene plikter innen en nærmere bestemt friet å mete på faste-_
satt sted (samlcsentral). Fristen må i samsvor mea-deglOkale-for-
hold settes forskjellig. I byenc cg i tettbeby7e.ede strøk på landet
24 tifricr, ullersi'rc to til fcm dager,

5. De som unnlater å møte, blir avhentet av kommandeavdelinger av mild-
tære  sg soliti ssarest mulig.
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6. Få samlestedene sikten mannnkansne nolitisk. Kommunistiske elemente]
bldr utskilt  og  anbragt i internerisgsleir (Berg, Bredtveit), lil-
stede nå sesnlesentrh:ene bsr derfor ve. re da stedlige tillitsmenn i
nasjsnal Samling.

7. Fra samlesentralene nendes mannskapene avdelingsvis til rorlegningen(
•og . derfra så snart com mulig til ovelcesleirene i Tyckland. Det vil
n være'anSkolig (men ikke• nødvendig) om mernskapene unner oppholdet
Hved fnrlegningene og før avreisen 111 Tyskland kunne
-a.'  lægeundersskes
b innklæs (jakke, berdeirr, lue, stuvler, sko, strumper, undertøy,3
Koppel),
c) straks settes tibea;ynnersvelrsene.

3. De bcr ikke gds  enå:ren her l landet.
. Transporten td1. Tynklånd rmtr. uncje snarent mulla være gjennomført

i iznet av •14 dager. -
9.•  Mannskapene zettes inn i foimus;joner tilhdrende Wåffen SS. De bærer

SS-uniformer 0.bør gjøren kjent-red at du tkke ei tyske, men german.
gke soldate r. .

-- --  De norske mannskå t er bør  åldri utgjøre ner enn bdy tiit 5G % av vedkom-  
-mende uveleli_ Zur--Y-Crirnanie Datådlloni hefimen-fl. De avrige 50%
• 'bør vy.src--tycke mannskaner.

10.  ±br detre hordligste fylkers vedkommende (Fiedinnrk,  frroms og tiord-
land) bzr oM mulig transImrtene skje viet Kirkenes tid. russisk Kare-
1eit hvor mnnnskapene unbrisges i øvelsesleirer og settes inn  pA
:7Eonter -fra 11kdrmons1c og sydover. .

11. Dortsett frt at de Sommuniutinke eltmester utskilles on interneres,
bør mobildseringen ndefc tte rlle m.Ln.nskapr  nt  de nsermere bestente
årskinceer.
Hve  an:;dr den krigsviktime isdndtrl, bur  ikgen  unntek (reklamasjoser
.finne sted. Det gjelder her de yng3te ånnki_asser og det er praktisk  
talt irnven feginrte gsb*.idere melldm dem. Les krigaviktige induntri

• vil derfor:ike bld berøtm SktIlld det unntnksvis finnes monnskaper
som årbeider yud krintrja„-Lje in elea-g,  21L'idisse erstatten ved utskriv
ndng, «,-‘, Arbeidsfermillisges.
ilobi'llsgringn ftrutnttten egsa et ker '...naeLi- årbeidskraft i langt
større ttstrekning enm Yor tddnn er tddfelle, utskrives  f.v  Arbeide-
fornddlingen.

Yi vet ::klee cio tyskerne vti ta herr hiisnms r z forslag alvorlig.
Det er i :flvert .-ikil et kruftig varsko til det norske :olk. kiktighek
eT det dkke farats g»ng dS-lederne leker med tanken på  å  mobilisere Nor-

nges  ungdom. når •de hdttil ikke her hutt hell .med seg i sjse 1)estrebel-
ser, er det fordi hjemmefronten  hur ?art ..en.sU aktiv kamp mot nazifise-
ringen at tynkerne har vært fullt klur tver L'or don nerske ungdom står
i kampen. Vi har ikke lov- TL1 :7:1stedukke :duTHheterl -,:v 1-i; fiendeil i
krigens siote og avgjørenne rude k.-  n»-nn a- te er se. denperet aksjon.
Vi nærer ikk: store ferhå.uningEe til ckkmrunjonsmaktert æres- ne -;Pike-
rettcbcgreped:, netl OteL skdl vitr at  Ca f:tsøk  på  e.  gjehnomføre en slik
plan vd1 tii matt Ted en spentun notntånd hver alle midler vd1 bld tatt
i bruk. De tysdru mdlitfle hdr sikkerli  ikke  latt seg narre ny• den disi
plin og sH_vhoherskelse som hittil har karukterinert vår motentand. Dc .
vct at dsgus horak gutt vil la seg tLi levende td1 å utføre krdgstjeneste
for den  aekt 50ic: vi er i  krig med.  Allikeve1 kun  det y:-deu  nyttig å stu-
dere dokuruntet. Så lengt kun alts'a en mann 'dld Crevet ph låndsforrede-
riers vci!

vVy

Slutt med  berL.,:gvakten!
Tunener pa tusener ee gone nordmean er de to siste mnnedene blitt

utskrevet til '1borgerakt p lernbanen. De fleste hur møtt fram etter
innkalling og hur fullført vaken, førnt og Jeorni de ikke ville

11;. nralflte-n"mute selv.
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Det veser seg nå at dette er uholdbart. Alle blir tatt i tur og
ordeh 1ikevel, og en hjelper derfdr ingen ved å møte fram. Men det er
også andre og nere vektige granner til at vi nå må gjøre slutt på borger-

e vakten
-h- Utskrivingen skjer i henhold til en quislinglov av 64 august 1942
"til vern •ot statsfiendtlige elIer partifiendtlige handlinger"i "Loven"
"bestemmer at det skal utskrives personer "son mistenkes for Statsfiendt-
:lige eller .partifiendtlige handlinger eller soM_ sin politiske
holdning antas å fremby fare TEL70-2 at slike nuhdlikger blir forøvet".
"Stats-" og "partifiendtlig" -betyr, som vi vet, alt som skader tyske
intereSser. Uskyldige Mennesker holdes på denne måten som gisler for
handlinger de aldui bar tenkt å begå. Første gang loven ble anvendt var

september  1942  da det ble utskrevet folk til å utbedre skadene etter
det kritiske fivandrepet på Oslo. Siden er folk blitt utskrevet på
-mange kanter av landet etil jernbanevakt, bryggevakt o.l. "til vern mot
.sabotusle". Men det tilkommer ikke fredelige borgere å bekjempe sabo-
"tasje. bet er de tyske okkupasjonstroppers sak. Loven er folkerettsstri..-
dig, og har d forste rekke til formål å chikanere og forfølge gode nord-
menn.  Men ved å møte fram uten å gjøre noen opphevelser anerkjenner vi
på sett og -Stis ade vi plikter å xette oss etter den.

Den ansvarsløse og ubetryggende Mate vakten cr ordnet  pa,  viser
. tydelig nok athensikten er å terrorisere befolkningen. Flere nordmenn
er allerede blitt drept under jernbanevakt. Andre er blitt lemlestet på

- det stYggeste. Alle cr på det rene med at det hverken blir forøvet mere
dllar mindre sabotasje om det går folk på vakt, I stor utstrekning har
dedhenkalte vært fdrelagt erklæringer til undmrskrift som det er menings-
lost å sette-sitt navn under. Utover landet er Vaktene ofte blitt Sendt
mileVissaygårde og må være vekk fra blem og arbeddssted på egen kest og
uten at dut sørges fdr losji i flere uker,

Aller mest alvorlig cr imidlertid de følger det kan få i fremtiden
on vd  ikke-nå sørger for å gjore slutt på borgervakten.Denne gangen er
det jernbanevakt det gjolder, angivelig til vern mot snhotasje. Neste
gang blir kar:kje folk sattkil å passe pb andre krigsviktige anlegg,
og t-Å kommer den egentlige borgervakten nordmenn blir plasert
-på uteatte steder for å hindre krigshandlinger. Ved å sorge Tor at norsk
blod tlyter først tror de kanskje å kunne hindre angrep av alliertelall-
skjermstyrker eller andre militære avdeliugen

du stste ukene har det Mer og ner bredt seg en folelse blant
folk av at det vil være nverdig: om vi fortsLtter 4 Møte fram, ja til og
med stiller oss i kø som det undertiden har nendt, for å bli utsatt for
dette Overgrep, samtidig som landsmenn mister livet ved å følge epuislin-
genes direktiver. Dorgervakten er både livsfartig og Vanærende. Stopper
vi den ikke nå, kan den atvikle sem til en kamaflert mobilisering.

Faråden•for alle gode nordmenn må derfor iranå av være:
INGEN MØTER OFF ETTER INNKALLING TIL JbliREANLVAKT LLIFIR NOnh ANNER FORM
FORHBORGERVAKT !

vVy

" Svensk idrett nølte lenge,  nen onsidor lysner det,  
Slag i slad kommer meldinger om sensasjonelle begivenheter i svens

idrett. Riksförbundeth-fervaItningSutSkett-; SVenbk idretts overste styre
har meddelt den svenske offentlighet at det i fortsettelsen ikke blir noc
samarbeide mellom svensk og tysr idrett. Dermed er en lang modhing-spro-
sees innen svensk ungdem endelig feddig. Da svensk idrett ved fotball-
landskampen Sverigc-Tyskland i september 1942 falt tilfote for den tyske
nektelse av pasvisum for laglederen redaktør Carl Linde, som yar ansatt i
2egners avis, gjorde svensk idrett en så dum strek at det måtte få følger
Heller ikke 9. acril ifjor delhok svensk idrett i den sterke kergeshyl-
-dning tross Sveriges samtldge store politiske partier nedvirket. Idretts,
ledelsen skyllte dengang på at den stod nøyetral i dagens politikk. Fra
sdne eg.ne rekker fibk den da ettertrykkelim høre at der her ikke var snak
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om politikk-og at idretten som Sverige elIers bare hadde ett valg,
get mellom diktatur og demokrati. Utover sommeren følte man at demokra-
-tiets,venner i ddretten fikk sterkere og sterkeinnflytelse i ledelsen
og den 3. august 1943, på Kong Håkons fødselsdag, leidS evensk idrett
ut Stookholms stadion for første sang til en fremmed nasjon. Norge
holdt sine krigsmesterskap i den olympiske borg under sterk tilslutning
fra .svensk offentlighet, ikke minst den svenske presse. I mellomtiden
hadde også detutrolige hendt: regj2ringen hadde satt en stopper for
transitteringen til Jorge av tysk materiell og tyske soldater. Høstens
begivenheter i Danmark og sist men ikke minst arrestasjonen av Norges
studenter bragte så begeret til å flyte over også innen svensk idrett.
-Den stilte seg cide om side med de undre stcre organisasjoner som utve-
tydig har tatt parti for Serge og demokratiet. Svenske sportsmenn har
foreløbig hatt sin siste landskamp n2d Stor-Tyskland og landets.idrett
er klart til.ogeså  pa  ennen måte å ta konsckvensen av sitt standpunkt.
Man er nemlig forberedt på at Tyskland nå vil nekte svenske idrettsmenn
visa for rcisa til land sem Sveits og Ungarn, eller for idrettemenn fra
disse land til Sverige. Det får.eventuelt først følger for skilandskam
pen mellom Sveits og Sverige i Ornskøldsvik i februar 1944.

Julens store sensasjon i Sverige var den offentlige stempling
av baron Godtfried von Cr amm som Gestapomann eller spion for Tyskland.
Cramm har vært, regnet for Europas nest bente tennisspiller og han opp-
holdt seg  na  i Sverige son Kong Gustafs gjent cg har deltatt i tennis-
turneringer rundt omkring i landet helt siden St.Hans. Opinionen fikk
til slutt slike uttrykk at Cramm forlot Sverige frivillig. pagens Ny-
heter ledsaget meldingen om hans reise med den bemerkning at Cramms be-
slutning var heldig for hans svenske venners skyld! Man oppdager adres-
sen til aller høyestc hold. Det kongelige vennskap er ingen dårlig maske
for en Gestapemann, smrlig når man også cer  sa  godt ut som von Cramm.
Le typer vi har her i •orge, skjuler sku" ikke sin opprinnelse i den
tyske underverden: -., •

Men von Oramm ble ikke den eneste: For Et par år siden kom den
berømte tyske løper Otto Peltzer som flyktning til Sverige. Han la
ikke skjul på sitt nazihat, fikk klær, mat og arbeide av svenske demo-
krater, inntil - aan endag fant ham i flott kontor midt på Skeppsbroen
i Stockholm, hvor ellers bare svenske rederifirmaer holdcr til. Redak-
tør Torsten Tegner forteller i sitt blad ct han da ikke lenger tvilte
på mannen, men ringte til kriminalpolitiet som hentet den tyske verdens-
mester. Den pelitiske flyktning ver spion.

Når modningsprosessen ble såvidt lang, skyldes det utvilsomt den
svenske regjerings og den svenske arvenrins innflytelse i svensk idrett,
men når den-tid slutt ble kokende, skal Idrottsbladets redaktør Torsten
Tegnr ha novedæren. Han er Nazi-Tysklands fiende nr. 2 I Sverige,
etter Torgny Segerstedt, og tonte så tidlig som 10. noril 1940 rent flåg
i sin nvis med et helt Norgesnummer. Siden har han u2vbrutt k,-lempet for
demokratiets linjer son det sømmer seg et skudd på Esaias Tegners stam-
me. -

vVy
•

Svartebørsen o, risene å landnruks roduktene. -
Gjennon hcle krigstiden hur det funnet sted en større eller

mindre emsetning av landbruksprodukter nå cvsutebørsen. I den første
tid hadde denne omsetning praktisk talt over alt karakter av et rent
tiltak til hjelp for den ikke-jordbrukende befolkning. Dette har dess-
verre etter hvert mange steder endret knrakter. Først og fromst har
dette gjort seg gjeldende for husdyrproduktene: kjøtt, flesk, smør 0.1.
Prisene på disse produkter har på synrtebørsen steget til rent svimlende
høyder, og det kan ikke herske tvil en at de bønder som iorlanger slike
priser gjør seg skyldig i en nv de styggeste forbrytelser mot vårt folk
ved å utnytte folkets nød til å oppnå uberettiget fortjeneste. Dissb
bøndeh er og blir etter hvert notert og blir dratt til ansvar etter



krigen. Det vil ikke væreenoen hjelp-å søke i å unnskylde seg med at
-det fra opPkjøperes og enkeltporsoners side er blitt budt hva som helst
-.bare for'a få tak i varen. Net kan nemli settes et stort s ørsmål ved

beretti elsen av' at det drives noen omfattende handel med landbrUks ro-
dukter: å Svartebersen denne omsetninig er iall al bare berettiget
såfremt varene• leveres til slike riser at disse varer først og fremst  
kan komme den mjndre bemidlede o derfor vanskeli st stillede del av
befolknin en tilgode. strak-s prisenc-kommer Sa heyt opp at sa get tar
karaktor.av å bli en høkerforretning, må den sterkt fordømmes. Det hele
Må-begrenses til å være en hjelpeaksjon og intet annet. Således blir
det da også betraktet og praktisert av flertallet av Noxges bønder.

Dermed er det ikke sagt-at bøndena skal levere varene til taps-
priser, slik som forholdet er idsg ned de.maksimalpriser som prismyndig.7
hetene.har fåstsatt for produsenten ved salg avkjøtt, flesk, smør, ost,
egg og husdyrprodukter i det bele tatt. Ja, selv detaljoriSene fra kjøp-
menneno cr på disse produkter stort sett 8å lave, at de snaut nok dekker
produksjonsutgiftene. nevneverdik høyere betoling enn detaljprisene må
dog ikke forlanges'forenusdyrprodukter, og under ingen omstendigheter for
planteprodukter:: korn, mcl, grønnsaker, poteter, frukt o.l. ner cr neMc
lig dc fastSatte detaljbriser fullstendig høye nok til å dekke produksjons
utgiftene og å gi fortleneste.

Fra forskjellik hold er det i den senere tid reist aksjon for å få
satt ned svartebørsprisene pa landbruksproduktene. Vi er enige i disse
aksjoner, men vi må erklære ocs neit uenike i det forslag som cr frem-
komnet,'hvori det Cr onfort Leks. folkende priser (for sblg til forbru-
ker):

SmSr kr. 27,20.
Eakemel 5,10.

Det er-den renc humbu når slike nriser kobles  sammen med talen
om å h'elbe den nødlidende og vanskeligstillede berolknin .

Det er en klent sak (c.t tyskerne ivrig kjøper pa svartcbørsen og
til og mcd har sine egnc, era.rE:iske "berske" cppkjøpere som ivrig taler -
om betydningen av årnjelpe den nedlidende benolkning." De priser som er
fastsatt forannevnte prisliste kon amrmest arj inntrykk av å være fast-
satt av slike oppkjøpere for a lennne komme nce billigere til varene.

- I forbindelse mcd ontalen av svarteberapribene ma vi samtidig
advare mot den agitasjon som fra visse hold cr reist for å prøve å få
vårt jordbrule tål..å.sabotere produksjonen, ved.r'sieks. å gjere en dårlig-
våronn. Dette kah ikke karnkterisercs som fedrelandssinnet handling,
kort og gödt fordi okkupasjonsmakten og makthaverne i det hele tatt for-
lodds forsynor seg med hva de trenger og bare lar det•resterende stå til
disposisjon til utrasjonering på det norske folk. Okkupasjonsmakten hol-
der seg til de noenlunne rastsatte oppgsver over dep norske landbruks-
produksjon. Saboterea denneeproduksjonen så den blir synderlig nedsatt,
vil isllfall ikke okkupaSjoUsmakten bli den-sksdelidende.

• Det er ogsa i høyeste grad inkonsekvent, når det santidig med at
det reises agitnsjon fer å hjelpe een nødltdende ikke-jordbrukende be-
folkning ved salg utenon rasjoneringen, oks reises agitesjon for å sabo-
tere produksjonen, -Skal vårt jordbruk kunne levere ace utenom,rasjonerin-
gen, gjøres dette lerst mulig egjennem en god oroduksjon. Det mC.være helt
innlysende at den bonde som produserer dobbelt sa mye son den annen på
samme areal, har langt lettere æor å kunne stikke noe tilside til hjelp
for byberolkningen m.v.

Vi vil derfor rette følgende appell til de Tiorske bønder;
Hold produksjonen opbe Så godt som mulig!
Hjelo den veenskeligstillede del ov vår bc2olkning ved å sclge av ditt
overskudd.til slike priser at dc låvt-lennede kon betale det! Vi advarer
mot alt salk til høye svårteberspriser oe vil sørge for at disse forbry-
tcre blir notert og i sin tid strnffct!
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Et trosvidne! (Svenéka.Dagbladet 7. januar).
Mordet på Knj IMunk, den danskejdresten og dikteren, hur opprørt

dete-s,freHskeTfolkgdyp-t DEtvareh  Nordens  store skikkelser i denne
Mørkeetidssom-±aIt-stm-  ffer 7TOrpIanlagt vold, en forkynner_ og . en strids-
manre:8-Om-taIte båoti-YraemrekeStbion-eg seenen: Likesom de tidligereekris-
tne martyrpr ehart-Kaj'Mlunk bø-86gIetn-tro med sitt blcd. _Tet er
synlig -at±erå btanditter som-slepte hamTbort, eg ja.get Pn kule eej_ennem_
hans hode, dermed.trodde å ha brcgt denne suJvittighetens røst til taue-
het. Men isåfcll har de tattfeil, De cg deres oppdragsgivere skal opp-
dage at den døde kaj.Munk ikke er død, at han fr2 nå av er sterkere og
for dem farliåere enn noenstnne. Ingen åndens mann her i vår tid mer
litenskapelig og gripende enn han forkynt oppstundelsens evangelium. Han
kom stadig tilbake til det. I "Ordet", som nå i filmversjon spilles i
Stockhoi_m, er det spørsmål om en oppstandelse i materiell forstand, men
den bakeMforliggende tanke er overbevisningen om troens makt og velde.
Underet er ikke noe tidsbestemt, det er helt enkelt en virkning av den
tro som kan flytte bjerge.. I skuesnillet "Han sitter ved smeltediglen",
kampskriftet mot fersøket på å forvandle Jesus-skikkelsen til et verktøy
for rasehat, lar Kaj .Munk den gamle biskopren si: "La dem slå oss ihjel
på Iangfredagen, vi lurer dem allikevel på påskedagen". Iaeg lyder diåse
ord som en profeti, i like  hoy  grad sem en trosbekjennelse. Kaj Munk
har ved sinmartyrdød fått denne profeti til å gå i oppfylle1sc, og
dødsstunden skulle han kunne sagt: "Død, hvor er din brodd, dødsrike,
hvor er din seier?"

vVy

Tyskerne bvgger til det siste. På Eggerncenc, mellom Adal og
Randsfjord, ska1 der nå ryddiggjøres et onrade på 3000 mål til en ny fly-
plass..eFn Hel del  vtrdifulM shog  går fløYten. Også ved Haslemoen på
Flisabanen ska-7 rbereanieggee en SVWT flyplass. 5000 mann er i svinguder.
Tyskerne kommer ikke til å bygge ope Njeller  fIypinss  ned bygninEene der
etter de vodsomme-okedene plaSsen fikk etter det amerikansk-engelske
besøket i høst.

vV-v

Dette. er NS.
dager etter Aulabrennen kom der en N31-SS-mann inn til en

instrumentmaker for å selge to instrumenttl,  en  frIgott og et strykein-
strument. Under brennen ble der stjUlet to instrumenter eg instrument-
makeren fikk varslet politiet. Mannen ble onholdt, men hevdet at han var
SS-mann så ingen kunne gjsre ham noe. Han ble anholdt, mela.senere sloppet
ut. Saken forfølges videre. 3S-mannen har Lltså vært på stedet fer

• brannvesenet og politict kom til brannen. Dette skulle være et nytt be-
vis. på at bramnen er påsatt av provokatører.

vVy

Under brannen etter.eksplosjonene i filiøeted 19/12 ble der begått
endel tyverier. -En sivil brannvakt knep en hirdfirer i tyveri cv cndel
ringer og andre smykker han hadde vært oppu  t;11  lcilighet  0;  stjålet..

vVv

Eørdag kveld 22/1 ringte en Mann til "Jeylkesmann" Hans S. Jaeobsen
på £oss og sa at det i løpet av natten ville bli forøvet et ettentat på
Østfeldbaxien. Statspolitiet ble varslet og ekstratog  blb  sendt ira Oslo
nmd politi. Det hendte ingenting, men denslmgs meldinger bidrer selv-
sagt til å gjøre NS-felkene dobbelt nervøse.

vVv

Elias Fegersten, født Olsen, som er en venn av Quisling gjennom
sitt ekte8kap bl.a., er som kjent stukket av til Sverige. Han har under-
slått over 300.000 kr. i Grossistforbundet som han ledet i NS ånd. Hans
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disposisjoner vedr. sine egne ting foretok han så klosset at tyskerne
fant listehe over-innbo og løsøre som var fordelt.rundt oM. iia1erier og
solvtøy etc, er bragt tilrette og Quisling har tatt seg av det for sin
venn. Han har også fått stoppet saken for vennen. Fegerstens brødre som
var arrestert- sammen med-endel venner er'sloppet ut. Huset til.Fegersten
:i.Holmenvn. 5. villequislingene ta, men det tok tyskek-ne-reft »får  nesen
på dem. • -

' vVv-

Quisling føler seg ikke  sa  sikker lenger på Sitt millionslott
-Gimle etter eksplosjonsulykken i Filipstad 19/12. .Han har beslaglagt
profeasor Boses villa Solstua på Vokeenlia.  Man .venter at han skal flytt(
inn snart sied hoff og stab.

vVV

/dsponent Fleld Fretheim i William Schmidt ltd. på lOarl Johan.'er
stornasist. I det siste har.-binn slått se på ganske- andre varer enn-
skjorter og underbukser. Han er blitt 113 s store mann i grønnsaker, lak,
vin og andre ting han aldri har drevet med før. Let er unødvendig å opp-
lysc at mannen tjener store penger på denne nye slags "manufaktur".

vVy

Quisling har nedsatt et utvalg til "å utrede spersmålet om ordn4(ag
av et riksutskrivingsvcsen". Formann er fylkesfører Balke.

vVv

NS har noen mcrkelige begreper om rett og rettferdighet. 13. sep-.
tember kjørte de to NS-folk forpektur Nikolai Gammelsrod, Iciscn gård og
kjøpmann Torvald Leken ned en mann'i fylle. Det skjedde på Stremsveien
etter. en rangel son.endte på det tyskc kasino i Wergelendsvcion 5. Da

-bilbøllene forstod hva de hadde gjort kjørtc de •tilbake men oppdeget at p(
litiet var kommet til og kjørte derfor avsted så fort som mulig. Senere
ble de arrostert og siktet for forselig drap. Saken er imidlertid nå
undt mcd en bot på 200 kroncr. •

Fra Ballangen forcligger også en graverende sak. Der brøt stats-
politiet inn flere steder og stjal rasjonerte vercr. Senerc erresterte
de noen uskyldige og tvnng dem under pinsler.til i tilstå:tyverier'de
.ikke,-hadde .begått: Dette kom nyndighetene fer øre og dommerfullmektigen
På  stedet tok affære. Det skulle bån iaidlertid ikke-he gjort. Politiet
troppet opp i retten og beslagla sakens dokunenter og samtidig kom der
telegrafisk arrestordre  13  dommerfullmektigen fra Oslo. Hnn dro uopphol-
delig til SYerige.

vvv

Nå-er dut også fOrbud mot å bære• mannsjetknapper Med nerske flegg.
En;Oslomeinn som patt på toget fra Forsgrunn forleden ble tiltalt av en
fyr som nresenterte politiskilt. Han hadde bemerket at ingeniøren bbr
norske fiagg på- sinc mansjettknopper•og måtte be hem bli med på nr. 19
når toget kom til byen. Der ble det først avhold forhør, ce da
ren kunne fortelle at hen hadde hatt mansjettknappenc ogea før den nye tie
slapp han fri. .Men knappenc blc arrestert.

vVy

Det er risikabelt for Lillestremungdommen å spasere på jernbanc-
perrongen_ når togct.,:kommer. Det  ble  forle,dch-arrengent innfangning av
alle unge gutter som r;ikk perrongen uten å være reisende/pt dc hle
ilagt ekstr:-L jenbanevakt.

vVy

Jentehirden skel n» endelig anbringes der de kan gjøre sin herre
og mcster de sterste tjenester. Dc skal delvis opplwres til tjeneste ved
acntrnlbord nc i r9(n fnrhintirle,‘ 1,81ervera A,+ 4 A
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opptd dem vet sine .nentralberds En ny form for spionasjetjeneste,

vihr

sFellx 'Andarsen,. deh hazistiske brannsjef i Akers brannvesen er en
udelt-komisk fårsteelse.' Ea brannene etter eksplosjonen 19/12..reste soM
verst i dunkedamsveien og mannskaper fra Oslo og Akers brannvesen utførte
et heltemodig slukningsarbeide gjemtc "majoren" fra fronten seg i kjelle-
ren. det Imddlertid.senere bade fra norsk og tysk side ble effentlig-
gjort rosende-uttalelser*vm brannvesenets inhsats, skynte,Felia Anderscn
seg . å'rykke•opp på siden ay  btanhsjef . Hagen. Og han arrangertc.en stor
fest for sine brannmenn hvor  det  ble sunget en vise om den tapre Andersen
med melodi "Napoleon med sin heer". I sin fest.tale var "majoren" imidler-
tid så uheldig  å  røpe sitt komplette ukjennskap til det som var skjedd
19. desember. Han'fortalte'nemlig. at•hchs folk hadde_hatt slukningsar-
beide ved BananModneriet nede på Misetad. lå dette sted arbeidet ikke
en norsk brshnmann.- Brannvesenet arbeinet i Aunkedamsveien cg de andre.
gater hvor husene  vat  antesnt og ute påvånnet, men ikke på bryggen.

vVV

Som telogrammenc har meldt har Quisling vært en tur hes Hitler i
et gcnske merkeldg  SelskaP.  tammen med:ham reiste nemlig hans minister
mcd spesielletopdrag. den gamle storsvindler Ålf Whist, foruten
sang og politiMinister hic. Turen som har tatt et par daged endte på
Fornebo flyvcplase 24. januar kl. 15 og uisling var etter billedene å
dømme megat smilende  sted ankomsten. 1 Oslo versertr allcrede fra ankomst-
dagen det rvkte at BerlinbeSzket står i forbindelst med viktige forand-
ringer i regjeringen vg styresottct i forbindelse med feiringen nv 1.
februar, årsdagen for, Quislings utnevnelse'til "ministerpresident".
Allerede for to er siden var jo low  2  bli statschef, rlkshøV-
ding, men ble snytt: -Ea Skal.bsd..dsriMot Whist,• mannen-som
hclt bar skjøvet Hageldn tiisdde  skdi  bli Statsmindster. Forfreamelsen:-
nv Whist forundrer kanskje enkelte vinnvidde som  ikke  er mer ajour ean-
at dc vet at 'ben for r-bcre få uker sinen holdt på å bli fratatt alle sine
tillitshverv og sitt mediemskap i vartie±.^ On det foreligser det brey
fra innenriksråd rahl. ' Men de son vet bedre, vet at Whist forærte 650.000
kroncr som bestikkelsespenger til den Unge SS-ObersturmbsnnfUhrer Neumann
for å bli  ch  mektig mcnn.Og keumannsgrel_de det fordi Neumann er  en  av
itlers protesjeer_Og i sin egensksso  av  nazipartiets høyeste tillitsmann
korge og leder  aV  ften sakslte Linsatzstab er Quislings nærmeste tyske

overordnede. Formentlig kan så herr Nesmass som millionær i norake penger
forlate det Norge som i sin tid bespiste bese som tysk krigsbarn. Men det
•som interesserer mer-enn disse opplysninger er hva skal videre skje
omkring 1. februarsog hvilks forpliktelser har Quisling inngått .på det
norske folks vegne for_å realisere den "felles kamoånd" det tales om i
meldingen frn Hitlers hevedkyarter. _Msn '›sl etter på at Quisling vil la
Whist sette . i kraft det såkslte næringstins av slle faglige organisasjo-
ner på •det økonomiske livs emråde. Fra•25.september ifjor hnr mSn det .
såkalte kulturting og etter konstitueringes sv næringstingt kan så riks-
tinget sammenkalles, eventuelt i stortingssalen. Til gjengjeld for dette
skal tyskerne naturligvis ha øket innsats fra norsk sidc og det ligger
da nær å tenke at.Quisling f.eks. vil mobilisere arbeidstjenesten til
fronten. , I allc tilfelle venterHdet sikkert n e.-jobs oster  for  det  
norske folk.

vVy


