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-euee.  1944 rommer krigshistorie nok til å overbevise den mest des-
eeeusecnerte om at denne gangen er det alvor. Den 4. rykket Alexander
inn  i HoMa  og innen utgangen av måneden.like langt nordover soei under de
forutgående ni måneåene. Den 6. gikk Eisenhowers tropper i land• i Seine-
bekterneden 25. eykket amerikanake stvrker inn i Oherbourge Den 10. knm
den tussiake offensiven Då Det,karelske Ness som etter te dager endte
Mee Viborgs fall. Den  27.  besøkte Ribbentrop Helsinki og tvang den fin-
ske  regjeringen til å lenke Finlands skjebne  tel  Tysklands. Den 23. be-
gyeee den russiske sto±offensiver I KVite-Russland dom.etter tre døgn •
eeete til at den sterkeste tyjke festningen i øst, Vitebsk, ble stormet.
0!;så tyskerne haåde en overraskelse parat for juni: den 16. trådte det
fleemmeligeP  våpnet i aksjon, mens måneden endte med en mindre behagelig
oerreaskelse: den 30. gikk 300.000 københavnske arbeidere til general-
sereek, .

-. I denne. situasjonen sender Goebbels ut appellen: Tyskland  er i
farel Ou Øst-Preussen erklæres som krigssone. En gammel forsiktig rev
see Churehill antyder at krigen kan mere slutt allerede i løpet av som-
meren, mens derimot de amerieanske militære sjefene sender ut etarpe ad-
varsler mot all den ugrennete optimismen. Så meget synes man i alle
fall å kunne si med den britiske informasjonsministeren, at•forløpet av-
offenSiven hittil har rykket seiren betydelig nermere enn man hadde reg-
eet mede

Fra den allierte offensivåpningen i mai til idaS har tyskerne tapt
menet 400.000 mann - 250.000 i• Kvite-Russland, 80.000 i Normandie og
70.000 i Italia - sammenlagt omtrent tilsvarende en tyse: åroklasse nye
eekrutter. Og ennå er ikke alle frontene opprettet som inngår i de
e:res planer, og heller ikke er hovedstyrkene på langt nær satt inn I
vrst otår 80 divesjoner, i sør 50 og i eurt 250 parat til å slutte opp om
befensiyen.

Um det tyskeligjengjeldelsesvåpnet" har man enda ufUlletendige opp-
geeer. Churehiles opplysning at antallet døde svarte nøyaktig til antal-
lee avskutte lufttorpedoer nemlig 2.750 virker kanskje ikke så av-
ekrekkende, men det er grunn til å tro at den materielle skaden er for-
holdovis større. Noen virkning på krigens geee har det nye våpnet.imid-
lertid ikke -.utover at det binder et stort antall bombeflYe Ialt har

anvendt'ikke mindre enn 50.000 tonn bOnb3r not det "hemmelige" våp-
ret, eller like meget son mot Berlin. BaSene er nå trukket bakever, og.
London har i mange dager vært fri for de flyvende torpedoer.

Den voldsomne russiske sommeroffensiven som presser seg fram på
det 400 kubrede avsnittet mellom elvene Dvina og lripjet er en del ev
en større sammenheng son snart vil framtre som en stort opplegt offensiv
dieekte not Tyskland. De kviterussiske operesjonene rommer i seg selv en .
reirke mål: en framføring av frontlinjen i Nordøst-Polen på høyde med lin-
er sønnenfor Pripjet, en framrykning til østersjøen  for  å avskjere Bel-

ticen, en innmerbj i øst-Preussen og en tilintetgjørelse ev de sterke
"b,ysi7eforsvarskreftene i Vitebsk-Minsk-ourådet.

I 9tere trekk arter operasjonene seg slik: Bagranjans første bel-
tenke ermegruppe rykker fran sør for Dvina mot treeikk-knutepunktet
Deinåk (DUnaburg) og står nå like foran byen, nindre enn 200 km. fra
Reem-bukta. Beneral Tsjernjakovskis tredje kviterussiske arme hnr erob-
ret Minsk ogeWilna og truer-nå sterkt Kaunes, Dens mål er Kønegsberg,
soemligger 250 km. lenger vest. Generel SakheroVs annen kviterussiske
arnO steter nå videre vestover langs Njemendalen, har erobret Lida, og
aneriper Grodno fra 3 kanter. Det operative målet synes å mere en on-
fae.in e. fre nord aV Bialystok som er et hovedstøttepunkt i den neste tys-
ke eorsverslinjen fra Mereel til Brest Litevsk. Mersjal Rokossovskis
foTc'ste kviteruseiske erme har fra Minsk rykket servestover, erobret Bara-
nceetsje og Wolkowysk, 100 km. fra Bialystek. En annen gruppe rykker
gjenflon Pripjetmyrene not Brest-Litowsk. Dene her allerede erobret Pinsk,
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Fra tysk åide meldes dessuten om en kraftig russisk offensiv fra Kowel;
delvie vestover mot Lublin i en stor omfatningsoperasjon mot Lwow, som
forøvrig ogsål etter tyske kilder, trues av en ny offensiv fra Tarnopol.
avsnittet.

Russernes resultater i KVite-Russland har overtruffet alle for.
ventninger, og på nange hold  er  man tilbøyelig til å trekke de mest
vidtgående konsekvenser av det tyske nederlaget. På de første 14 dager
har de fire russiske armegruppene flyttet fronten 300 km. vestover -
over halvveis til østersjøen og Warszawa. På tysk hold tales for første
gang om "alvorlige tap", men ikke om "forsvarsseirer" eller "planmessig
tilbaketog"o Txoss alt skal man vokte sog for å overdrive omfanget av

.den tyske katastrofen. Den russiske offensiven har imidlertid vmrt langt
kraftigere enn Selv pessimistene blant tyskerne regnet med - fram for
alt fordd de røde divisjonene for ferste gangen alle er helt motoriserte.
Tyskerne.har nok i og for eeg reserver nok til å stabilisere en ny fon-
svarslinje for en tid, om den russiske offensiven følger sin naturlige
rytme med pauser for omgruppering og sikring av forbindelseslinjene mens
den slår til på et annet avsnitt, Det er imidTertid et spørsmål om ikke
Stalin denne gangen vil søke å opprettholde så noenlunne en kontinuerlig
takt i offensiven på hvert enkelt avsnitt ved uavlatelig å kaste inn nye
reserver og et veldig etappe-apparat. I det tilfelle vil det neppe vare
lenge før slaget om Warszawa.rasex for alvor.

Det er en påtagelig forvirring blant de tyske militære talsmenn  a
særlig hvad angår deres uttalelser om Baltieum. Til å begynne med ble
det spådd radikale frontforkortninger, men nå heter det at Poltieum skal
forsvares med alle midler. Tyskernt er også gått til desperate åtgjerder
i disse statene, har bl.a. på nytt forsøkt nebilisering ned trussel om
dødsstraff for den son unndrar  seg. -  Pansergeneralen Model er blitt ny
_overstkomnanderende på den hardt truede nidtfront.

Mens fronten i Kvite-Russland skyveo Vestover ned en fart av 25 -
kM. pr. døgn, er tempoet i Nornandie betraktelig mindre. Caen er blitt
erobret etter voldsonne kanper, nenkrontlinjen går frendeles Iike uten.
for byen. Anerikanernes offensiv på vestsiden av •Cherbourghalvøya går i
noe raskere tenpol og de står for øyeblikket like foran Lessay. On St.Lo
kjempes det voldsont. Her forsvarer tyskerne seg son ved Caen med en

• fanatisk seighut, - Man skal inidlertid huske på at oppnarsjen i Vitebsk-
onrådet begynte allerede i nidten av mars, nens den først kunne begynne
Frankrike etter at brohodet var sikret og kcnsolidert. Den forutsatte
ercbringen av en god forsyningshavn og av et par flyplasser og ilandfø-
ring av store nengder panservapen og ertilleri,

På sakkyndig hold understreker man at invasjonen hittil har fox.
løpet bedre enn nan hadde grunn til å vente. Man siktGr da 5erlig til
to ting; For det første at det så nurtig lct seg gjøre å erobre den ster.
ke festningen Cherbourg, noe son uå ha kenuet betydelig før det tidspunkt
scn var forutsatt i tidsskjenaet. Fcr det andre at det lyktes Mentgomery
å slå tilbake det første neget kraftige tyske notanfallet uten å behøve
å engasj-ere-hevecIparten av invasjonstropnene. - fe_rst og fremst takket
være det laRgtskytende skipsartilleriet. Disse to ting gjorde det mulig
for Montgomery å forsere oppmarsjen for den store offensiven, samtidig
som tyskernes strategiske situasjon ble mere svekket enn strengt tatt
var nødvendig, på grunn av Tor dristige disposisjoner.

Større oppsikt enn selve kamnforløpet ved frontene har det vakt at
von Rundstedt ble avløst av von Xluge som øverstkonmanderende i Frankrike
med titelen "anti-invasjonssjef". Begivenhetene er imidlertid ikke så
sensasjonello som mange har villet ha det til, sjefbyttet hadde i virke-

• ligheten funnet sted for lenge siden, nemlig i forbindelse med at Rommel
ble utnevnt til sjef for de strategiske reserVene, d.v.s. til den

øverstkommanderende i hele Veste:Europa. von Rundstedt son alltid
har vist en viss utilbøyelighet til å ville bøye seg for den hitlerske
intuisjonsstrategien, fikk seg henvist rent organisatoriske oppgaver,
mens et nytt sett "nazigeneraler" fikk oppdraget å lede kampen mot inva-
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sjonstreppene. Da også von Rundstedts forsvarsplan ble skjøvet til eide,
kom det til ånen konflikt som endte med at feltmarsjallen ble avsatt.

Rundstedts plan var bygget på prinsippet om bevegelig, elastisk
forsvar son skulle trette ut og slite opp angriperstyrkene. Rommels plan
var santidig mere dundristig og mere ralistisk - den bygget på erkjennel-
sen at Tyskland ikke kunne bære to millionarmfronter idnes, hverken poli-
tisk eller materielt. Invasjonen måtte derfor gjeres ineffektiv allerede
i-førTte ongang, enten ved at landstigningstroppene ble kastet i havet
eller vcci at dc ble kapelet inn i et så lite brohode at det ikke kunne
danne basis for en offensiv. Derfor har Rommel gitt von Kluge en tredje-
del. av  alle Tysklands panserdivisjoner som ble satt inn på det smale
frontavanittet omkring Villers Bocage. Eer venter de på å slå  til så
snart Montgomery forsøker seg ned sin 'storoffensiv, som sannsynligvis
kommer i løpet av juli nåned.

Roccmels taktikk var den enuste riktige - un den var gjenromførlig.
.To faktorer hindrer imidlertid regnestykket i å gå opp. Den ene er de
alli(Hrtcs knusende matcrielle overlegenhet først og fremst i ildStyrke

scm gjør Ronnels konsentrerte panseroperasjoner til et selvnorderisk
vagestkke. Den andre er de franske partisanstyrkenc con  f,Jdeleggeb den

forutsetningen-for slike panseroperasjonerm dEn lynonare beve-
guli kheten non igjen krever full kontroll over koumuslkasjone. Derfor-
v12. Ro=els plan mislykkes cJ katastrofen for tyokerne vil bli større enn
on nan hadde fulgt Bundotedts mere Eammeldsse plan. Hovedforevarskref-
tene i vest vil bli utnanøvrert ned ett slac og invasjonen vil utvikle
s2g  t12. en virkelig 1ynkrig, Dette er  årsa6n  til at nan i allierte
nilitmrc kretser ser så utpreget optimistisk på situasjonen,

_;[11  maser videre ned voldsom styrke. har Mdnehen hatt hårde
) s;J:cangrep på tre dager. Det står sannsynligviT i forbindelse med

Et interessant trekk ved luftkrigen er den  sakalte ekyt=
t.±CbnblT2en: Flyene starter i Italia, leller sine bomber d fiendtlig on-
yle pg lsnder  pånn  flyplass i Ruoslana, og gjør så turen tilbake på saM-
us Oc;så  fra England til Russland går 1..oktene, og trekantbombingen
LnEland-Italia-Russland er neste skritt. Dette blir cn hård belastning
foT (=rshrings magre jagerreserver som, nå nå spres ennå mer enn før.

St111G:havet har aneriknnerne kastet japanelne på Salpan på sjøen etter.
at dcsse hadde over  9000  falne.

vVv

Danm.ykp Lamnt
drckupasjonen i Danmark faller i. to klart adskilte t:_dsavsnitt, nem-

lig :iden fra 9. april 1940 til 29. august  1943  cg fra 29. august 1943
til ldag. I førsta periode var det det offisielle Danmark som var Dan-
marks anslkt; fra 29. august 1945 var det det underjordiske Danmark.

Danmarks militære kamp mot Tyskland ble som kjent msget kort.
Natten til 9. april 1940 gikk Tyskland (i strid med ikke-angrepspakten
mcd Dermiark av 31/5 1939) til angrep og kl. 7.50 . Jammenorgenkapitulerte
den danske regjering. I tiden fremover søkte så Staundng,' som da var re.
geringsajef, gjennom komprm2isser å redd'e mest mulig av det danske folke-
strre. På troas av komoromissene viste StauninE i førstningen at han
kucme actte hele sin solide tyngde inn mot de tyake krav, men i sitt sis-
te leveår brøt han fullstendig sanmen. Alt før hanj død (31/5 1942) ble
sosinldemokraten Vilheln Buhl utnevnt til midlertidig Statominioter.
Under truslor ma "norske tilatander" gikk Pani. ned på en tiltredelseser-
klmring som var et slag i ansiktet på det danske ±olk. Den inneholdt
blsa. en Passus om Dannarks tiltredelse td1 Antikominternpakten. Kompro-
miasene ble under Buhl flere og flere og unnfallenhetslinjen ble dansk
politikko linje. Danmark ble "lystmorderens kanardfugl Tyskerne
truct iblant, den danske regjering bøyde unna og alt gikk forholdsvis
wcertefritt - og nedover mot avgrunnen.

Høsten 1942 ble forholdet til tyskerne tennelig aecint. Det var
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.1tAnig ?nraStian som tråkket den tyske fører på tærne, og der Ptihrer ble
rasend-eeps 1-enledning av Kongens 72-årsdag sendte Hitler et langt
ønskningstelegram til ham. Xongen svarte: "Min beste takk. Christian R.•

.len dipleMatiske forbindelse med Danmark ble svbrutt, i begynnelsen av
•november ble Werner Best utnevnt til "Det tyske rikes beful1mektigede re-
-presentantA Dannark" og Scavenius ble utnevnt til statsminister isteden-
for Bnhl. Den nye regjeringssjefs tiltredelseserklæring ble meget ydmy-
kende for danskene. Den talte om "det europeiske skjebnefellesskap", om
opnbyggingen av det nye Buropa osve Saavenius fremla dagen etter sin
tiltredelse'forslag til fullmakts1ov til bekjempelse nv sabotasjemot
tyskerne og den ble vedtatt av riksdagen praktisk talt enstemmig. Den ga
regjeringen rett til å erklære unntagelsestilstand og utsn lov og dom å
settc fcst denske statsborgere: Den ble.straks brukt i fullt mål - d -
kampen mot denske sabotører, nct danske fri dviser og mot danske radio-
sendere, Merkelig nek vnr ennå ikke målet fifilt for det denske folk.
Ved det folketingsvalg som ble holdt 1943 (selv valg tillot tyskexne i
Danmark) ga faktask det denske folk den politikk som var fart sin tilslut
ning. Valgdeltagelsen var 92 %. Utover sommeren okte sabotasjen og
august forlangte Best at deneke seDoterer skalle dømmes av tyske domsto-
1er, straffen skulle avsones i tyske fengeler, Men da sa regjeringen
nei, og Scavenius foreslo at hen selv sknlle gå nv. Det skremte Best og
han frafalt kravene. Men allercde en uke etter kom det krav om at re-
gjeringen måtte stoppe do strciker son Grep mere og mere om seg. .Regje.
xingen maktet det ikke og Best ble kalt til Derlin. Resultetet ble et
tysk ultinatnm: Regjeringen skulle straks erklære unntagelsestilstand og
innfore stendrett eg pressesensur under tysk medv1rkning. Dodsstraff
skulle innferes for sabotasje og vissc andre hendlingen Regjeringen
avslo ned e:ette av konge og regjering, og daGen etter, 29august, gikk
tyskerne tie akajon over hele Dannark for å avvepne og internere den dan-
ske beer, sikre seg den daneDe kri-gefitte eg ta kongen til fenGe. Bare

noen få skip falt i tyskernes hender, resten ble senket efler unnsiapp.
-Regjeringen innleverte sin avskjedsansukning, men kongen nektet å innvil-
ge med den begrunnelse at han sou faruse var ute av stand til å utføre nia
funksjonar. Tyskerne forsøkte forgjeves å danne ny regjerdng og siden
har Danmark vært uten regjoring, ekspedisjonssjefene i de forskjellige
departenenter leder forvaltningen. Den første perlode av den tyske okku-
pasjon er forti,

Det var først etter det offisielle Dannarks brudd med de tyske
makthavero 29. angust 1943 at des t ble fart 1 den denske frihutsbevegelse
og den spontane motstand fre befolkningen som men her så mange eksempler
på. Men den eksinterte allerede tidligere og men må på ingen måte under-
vurdere betvdningen av den, Etterhvert vokste der frem velerganiserte
sabctasjegrepper, en rekke frie aviser (den ferste ntkom 9, epril 1942),
hvorav enkelte nådde opplag på bortimot 150.00Q, orgenisasjoner som drev
utstrakt forleggervirksomhet osv. Sabotasjen, som vel er den kampform
danskene er mest kjent for, entok fra sonneron 1943 steire og sterre di-

-mensjonert For den-tid må vel sabotasjehandlingene sies a ha temme-
lig amatørmessige DE ineffektivee Fra juni iår (invesjonen har hor
tvilsomt suilt en stor rolle‘ har det gått en ny eebetesjebelge over
landet. Antallet og omfennet av sabotesjeLnndlinner har aket betraktelig
- Vcd siden av denne erganiserte metetend er det staiD2 oftere kommettil
spontane denonstrasjoner av befelknehoen. Særlig, betydninasfulle er
streikene sou ofte har utviklet ses til lokale scan-relstreiker. Høycje-
punktet nv sliko denenstrasjoner nIda aan ved genereistreiken i Kjsben--
hevn 9g flere anare byer ved siste mås.:daskifte.

Seasmeren 1945 fikk den denske frent sin felles ledelse, Danmarks
Frihetsråd. Det betyr ikke noen sterk sentrelisasjon av motstandsorga-
nisasjonene. I eu pnblik-asjon com er cendt ut, sier Frihetsrådet: "Hvis
man nu tror at alt frihetsarbelde etterhånden er blitt samlet i en stor
orgenisasjon er dette dcg ikke rektig. Det har dkke vært mulig og ville
vel beller ikke være ønskelig. IZLr mange forskjelliee or n andsasjoner er
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gang,-betyr det for det forste en langt større rikdom synspunkter og
arbeidsinnsats.: For det annet ville det være den risike forbundet med
å samle  detahele  til en•Stor organisasjon at denne lett kunne laimmes ved
at forhoMsvis-få mennesker ble oppdaget og arrestert. -; Enheten er der-
for fremkommet på mange.andre måter, ved kontaktsystemer og ledersammen..
komster i mindre omfang, således at det allikevel går skjulte veier fra
den one gruppe til den annen." - Utenfor landets grenser har rådet opp-
rettet fbrbindelse•med de frie dansker og med den allierte krigsmakt,
og er nå-også anerkjent av Sovjet'som organ for "det kjempende Danmark".

.Røydepunktet i danskenes frihetskamp ble nådd med den...generalstrell
som brot ut i Kjøbenhavn fredag 30. juni. Den var en u2ntan reaksjon på
de motforanstaltninger fra okkupasjansmaktens side som  téåeude sabo-
tasjehandlinger,hadde utløst. mottok ledelsen i Danuark et direk.
tiv fra SupremeTlead Quarter, hvor det bl.a. heter; "Provoce.general un-
rest". -Lette direktiv ga støtet til en rekke sabotasjehandlinger som
igjen utloste en bølge av kontrasabotasje,."Scholburgtasje" - etter
Schalburgkorpset sem . står bak. Da invasjonen tok til i Frankriker oket
sabdtasjchandlingcne ytterligere i omfang og antall. Ouvertuien til de
voldsomme folkedemonstrasjdner som begynte 26, juni og som nådde sin kli-
maks med generalstreiken må vel sies.å være den stcre aksjon mot.Danmarks.
eneste våpenfobrikk, Dansk-Industri Syndikat, 22, juni. 70-80 mann, bc-
vepnet med automatvåpen kjørte opp foran fabrikken i biler, overmannet
vaktene, kommanderto de 250 nrbeidere i beskyttelsesrom og sprengte så
bele fabrikken i luften. 23, eksekverte tvakerno dodsdOmmen over 8 per-
soner, Som Var dømt for•sabotasje. Snrime aa.g kom Schalburgattentatet.mpt
"Borgernes Hus" dg "Studentgården".• Dagen etter proklakierte tyskerne
standrett på Sjelland. 25. juni fant Schalburgkorpoets ødeleggelse• av -
TivOli stecL  Som  kjent ble den herjet av en voldscm brann. 26. juni inn-
førte tyskerne portforktud mellom kl. 20 og 5, møte- og forsamlingsforbud_.-
Sammo dag svarte arbeiderne ved Durmeister & Wain med. "gå-tidlig-hjem . .
streik". I en skrivelse til dr.  Best  gjorde de oppmerksom på at deres -
orbeidsnedleggelse ikke Var å oppf2tte som streik, men at de var nødt til

ta oeg fri da de ellers p.g.a. portforbudet ikke fikk anledning til å
stelle sina  kelonihaver.  Da tiden for portforbudet inntraff om kvelden,
ignorerto kjøbonhavnerne forbudet. De tente bål i gatenelsang danske,
angelske og amerikanske nasjanalsanger, heiste danske. og alliertes flagg,
kastet sappel I hodet p&. de tysko patruljer osv. Det ble den dagen drept
5 og sacet  ea.  50 personer. Dagen etter lUlgte flere bedrifter Burmaistez
& Wain-arbeidernes eksempel. Antall drepte steg den dagen til 12. 28.
juni sluttet havnearbaiderneacg arbelderne i storbakeriene seg til de
streikende. For  a  hindre en ytterligere tilopfssning lettet tyskerne  pa
portforbudet, slik at -det begynte forst kl. 25. .Men det hjalp ikke, og
29. og 30. utviklet det seg til generalstreik. Arbeidea ble nedlagt i
fabrikker, kontorer, forretninger, banker, .jernbane, uporveil post og
tplegraf. Tyske tropper.besatte så jernbanestasjonen og rådhUset, havnen
ng broeno. Utfartsveiene fra Kjøbenhavn ble sperret og tropper ble truk-
ket sammen onabyen.. Tyskerne bosatte cg elektricjtetsverk
og brøt tilforslene. 8 Personer ble sammo-dagen henrettet. 1. ju3i frem-
satte.dr, Best disse kra ;T:  1) Avskjedigelse av rikspolitisjefen Eegtrup-
Bansen og .departementSsjef:Byvind Larsen (det danske politi viste under
hele streikenen utmerket holdning). 2) Avskjedigelse ay ordforeren for
den danske.faglige landsorganisasjon ljlor Jensen.a 3) Multghet for•ar--
beiderne tjene opp den  lønn  som var gått tapt under streiken (!)
På dette tidsounkt grep Darmarks E-"lhetsrad inn og sendto nt "Opraab til
.det kmmpende Danmark", hvor de oppfordrer til  a.  fortsette streiken med
usvekket styrke og enaghet inntil det fra  tvak  side garantores at Sehal-
burgkorpset fjernes fra landEt, unntagelsestilstanden oopheves, utfarts-
veiene apneS igjen, forsyningon med vann, gaso og c)lektri.Sitet gjenopptas
og at det ikke blir tatt rooressalier i anledning'av folkestreiken. .Jri-
hetsrdet scndte også ut "Opfordring til Svenokene" om å yte; atøtte i form
av diplomatisk press på Tyskland. Best var stemt for å tvingo kjobenhav-
nerne til kapitnlasjon, men 1. juli-ankom dr. Walther, ledereh fOr-den-
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tyske handeledelegasjen, fra landbrUksdepartementet i Berlin, Av krigs-
økonomiske henayn var han stemt for en lempelig linjej og fikk den tyske
øverstkommanderende a v.Hanneken, og gestaposjefen, polieigeneral Pancke .
med-seg. Ved Berlins hjelp eVang så Walther igjennom at beleiringen av
Kjøbenhavn_sknlle heves og gass-, elektrisitets- og vannfersyningen skul-
le gjenopptes, Dette skjedde 2. juli dg samme 1-veld ble det fra danake
adMinistrative og politiske kretser sendt ut en appell om å gjenoppta
arbeidet fra'neste dag av. Offentlige kommunikasjoner, post- og telegraf
trådte i-virkaomhet, men stort sett ble appellen ikke fulgt da de tyske
innrømmelser ikke ble funnet tilfredsstillende. Det vat serlig kravet om

" fjernelse av Schalburgkorpsct og opphevelse av portforbudet kjøbenhavnerne
la stur vekt på og ville ha imøtekommet. Dantarks Frihetoråd oppfordret
til fortsatt streik, men om kvelden samme dag rettet en del fremtredende
personligheter, el.a. landsorganisesjonens formann Pjler Jensen og den
tidligere statsminister Beehl en fornyet appell til arbeiderne om  a  gjen-
oppta arbeidet fra neste dags morgen. Den 4. juli meddelte tyskerne at

' Schalburgkorpset var fjernet fra Kjøbenhavns guter og under dc forhold
vedtok Frihetsrådet å anbefale arbeidet gjenopptatt i fall utstrekning
fra 5. juli, idet det medeelte at forhandlinger pågikk om de uløste
stridsspørsmål. -Konflikten ble så evblåst. Antålldrepte var da kommet
opp i 93, mens ca. 600 sårede var innlagt på sykehus.

Ncen dager senere truet streiken med å bryte Ut på nytt; men det
gled cver da tyskerne igjen bøyet unna.

Generaletreiken ble en smukk seier for danskene og Danmarks Fri-
hetsråd. Den var riktignok ikke organisert ev rådet, men det grep inn
det rette øyeblikk og ledet kampen på en behendig  cg  dyktig måte. Det er
adskillige trekk i kampen som ferbauser oss nordmennj og det ken synes
rart for oss at dunskene kunne avblåse streiken på løfter om forhand-
linger om de fremsatte krav. Men utviklingen synes å ha eitt Frihetsrå-
det rett.
• Hvorom allting er: Vi er fulle av beundring-for  danekene  ogideres
lederey og Gratulerer med resultatet!

vVv
Varsko til i edommen!  

Dere har knust fiendens førate forsøk på mobiliserdng. Men tro
ikke nt faren er over! I Randstatene tvangsmobiliSeret tyskerne for
annen gang - etterat førsee forsøk ble mislykket. Lckale forsøk på å
innfange dere er gjort flere steder. Fienden fører nå en "bercligende"
politikk for å få dere tilbake. Han er.klar ever at det er umuleg å
fange dere inn når dere er spredt Utcver landet. Derfor ejør hen ingen
ting før dere er kontet tilbake til hjem og arbeidsplass. Og så kommer
det store kuppet.

Sørg for at fangsten blir like liten da også! Det er ikke vanske.
lig å få noe å gjøre på landsbygda nå og ved de nye forordninger om by-
folks matauk på landet er kontrollen blitt vanskeliggjort  oc  risikoen
for'angiveri minsket til et minimum.

Det er hardt å arbeide på landet - men det er hardere å slåss mot
tyskerne i Normandie.

Det kreves utholdenhet til å arbeide under fremmede og uvante for
hold til krigen er slutt - men soldetene som skal vinne krigen på slag-
marken må vere ennå seigere.

Vis at unge nordmenn idag er like offervillige sum soldeter ved
fronten! La dere ikke narre!. Held dere fortsatt vekk fra byer og tett-
grendte strøk!

Vi appellerer til alle som lescr dette  å  la edvarselen gå vidåre
til guttene eg deres foreldre. Og alle som har ininflytelse over de unge

sterlig foreldrene - må vere klar over alveret i sitnasjonen og hjelpe
guttene til å holde seg unna..

Ogsa kvinnene gjør god motstand mot arbeidsmebiliseringen nå. I
Oslo møter bare l0.% frem. Den "nasjonale" innsats består forøvrig i
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abbeide på krigslasarettene på Nordstrand og Sinsen, og heimen for front-
kjemperavkom. Så vel bekomme.

vVv

Matauk  for byfolket.
1ZiEnefrontens vellykkede kamo mot arbeidsmobiliserinsen har ikke

bare hatt tilfølge at ungdommen foreløbigmr berget - men makthaverne har
måttet gjøre en radikal kuvending i sin arbeidspolitikk. Ivår kom det
flere forordninger uom forbød arbeidskontorene å skrive ut arbeidskraft
t±1 jerdbruket, men nA skal byfolk få arbeidm nå Lendet så mye de lyster!

Men hestehoven er ikke god å skjule. Det hele skal arrangeres av
arbeidskontorene. Ingen må nmre noen illnsjoner om de nye signaler. Den
soM er "innsated5ektig" og har anledning til å reise pa landet nå, risike-
rer å bli sendt omdende til krinesinnsats. Dette gjelder ikke barfle
=revne årsklasserl

Reis på landet og hjelp til f matauken - men meld :det ikke til
arbeidskontorene. Den bonden du arbeider hos vil sikkert sørge for å
holde deg skadesløs for det du går glipp av ved å ongå arbeidskontoret.
Vil ben akke det, er hen ikke verd din hjele.

vyv
Kirken i dag,  

lUrkens front holdern På tross av stadige inngrep står Den norske
kirkes prester og menigheter fast. Nazikirken kaster mer og mer masken,
og viser seg son det politiske redskap den ere

31 prester har wrt i fengsel og er blitt frigitt igjen. 34 pres-
ter sitter for tiden i fengsel. (medregnet hope og Hallesby). Av disse
er 4 i Tyskland: Havog, Boge, Beheie og Søvde. 82 prester er forvist fra
sine mensgheter, av disse 31 til Iellehammer. Lillehanner by er nå fak-
tisk blitt en konsentraejonsleir for prester, Prestene har neldeplikt
til pelitiet og kan ikke bevege seg mer enn 200 meter utenfor byen. Unn-
tatt er Welle og WilhelMsen som har fått tillatelse til å bo et stykke
utenfor byen. - Pastor Thu fra Vestby, er som omtalt annet sted i. avisen,
ded på Grini etter straf4eeksersis.

Pastor Karl Øye, Al er forvist til Lillehammer. Pastor Dunke,
Ringebul fikk, etterat han hadde nektet å heise sitt private flagg na
halv stane ved politifullmektig Lindviks begravelce, føret tsleforbud av
Kaga. Senere er Lunke forvist fra menigheten og sendt til Bindal, Helge-
land, Biskopene Msroni, Skae.estad og hille er forvist til Lillehammer.
Prestene Sigurd Fjær og Hsnrik Hauge i Trondheim er avsatt fra sine em-
beter og fratatt retten til å virke som prester i den Norske kirke.
Skrivet til dem er undertegnet av Dothe. Menigketspleien er overtatt av
statspolitiet.

Generalsekretær Amdahl i Det norske misjoncselskan og domprost
Cornelius, hovedstyrets formann, er arrestert ognfort tii Berg. Samtidig
har misjonsskolens forstander og hovedkasserer fatt neldeplikt for soli-
tiet. gisjonsselskapets konti er snerret os korreseondnnsen for 3
bealaglagt. JNyordningens "b iskop" T,Vassnes er inn-satt som kommissrisk
leder.

På Lurøy i Helgeland holdtes for en tid siden et erestemøte hvor
politiet utengrunngrep inn. Presten Saitaneer, Hemnes, ble arrestert,
og møtet forbudt,

14orges krastelige student- og gymnasiastlag som hadde elanlagt 13
sommermøter for skoleungdom, ble 13. ;Iuni meddelt-at statspolitiets sjef
hadde forbudt disse møter ogoat de matte avlyses. Det er beklegelig at
disse møter som. har betydd sa meget på en slik mate skelmåtte stoppe.

Pastor Ragrivzld Indrobø som har sittet arrestert på Dredtvedt for-
di han nektet å la sin dstter mste til kvinnelig AT og som i den eniedning
sendte myndighetene en meget saklig og verdig bcgrunnelse for cin hold-
ning,mr nA blitt overført til Derg ved Tonsberg.

Nasikirken teller nå 27 ulovlig ordinerte prester. På Dovre qg
Lesja, hvor nezipresten Tinholdt er, har lensmannen nedlnet forbud mot
kristelige møter hvis disse ikke er meldt til ham to uker før de holdes.
Alle ITisteligo moter i menigneten er avlyst. - nazikirkens vanmakt
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kommer stadig mer og mer for dagen. razinresten klsEer over ut han er •isolert oe ggle ansicreven i menigneten, og det nender som nylig oorte på
Vestlandet at hanrett og slett reiser sin vei fra embetet,som mylig med
Slåttelid. I sin fortvilede bituasjon må nazikirken gå igang med å for-
søke å skaffe seg prester. 0. Jensen, redaktør i Eristen melder
at han skal gjenopptn sine teoloriske studier for å geå inn i kirkens tje-
neste. Frøyland driver teologiske kerrespondnnsekurs, visstnok med de
allerede ordinerte som er uten teologisk skolering. Det ggiteres for et
preptekurs som skal vare i to år, eg som skal ledes cv den nyordl.nerte
Karl• Malde fra Stavanger. Men dette har fremkalt bølger. Nazipresten.
Andersen i Grønland er meget miSfornøyd og beskylder Malde for å mmre li-
beral. Freyland er i en ninlie knipe, han skal selv være lærer og vet
hverken ut eller iren.

Den tidligere.suspenderte, umoralske og drikkfeldise Dyngås på
Lialeemnier er nå forflyttet til Vågån

v•Vv

Den første norskenllesten er død i konsentrasjonsleir etter mishandling
aV—±F-jikernei sokneprest Arne Thu fra Vestby døde på Grini tirsdag
27. juni. Dette er et sorgeng-Tb.asknp som i dissc dager snres mann og
mann imellom landet over, og overalt hvor det.blir kjent, tvekker det be-
styrtelse oe indignasjon.

Dødsarsaken er overanstrengelse etter en håri ntrnffeeksersis'lør-
dag 1.ds. Foran1cdningen til. strnIfeeksersisen var denne:

Ved p[-Lsketider ble vel 100 av fangene på Grini anbragt i en brakke
for seg. Det dreiet seg om prester, Drofessorer, læger, advoknter, lærere
forretningsmenn on studenter. I den siste tiden ble det til disse fangene
delt ut forskjellig propagandastoffn Og en mnnn frn. Vikturin Terrasse
har Ælere ganger besøkt disse fangene for å nere hvilket inntrykk dette
lesestoffet gjorde ph fangcne. Hnn interesserte se9., da serlig for "Dro- -
fessor- og prestobrakka". Da Gestapo-utsendingen forleden.dng, lørdwl.ds
besøkte brakka,var han meget misfornLyd med at fnngene hol(it så'steilt
på sino politiske meninger. Og samme kveld, etter at arbeidstiden var .
slutt, dømte leirledelsm brakka til en times straffeeksersis under kom-
Mando av Untersenarfarer Kunze. Eksersiserbestod i surang, marsj, kne-
bøyninger,det såkalte Hinlegen som går ut på kaste scg i bakken dg
hurtig reise seg opp iejen, videro å slepc seg bortover bakk:en påstein-
pukk og jordhauger med stive ben, hnrenonp osv.

Den 53 ar gamle nastor Thu måtte ogsn vgre med na straffeeksersi-
sen. Men da vel en hnlvtime var gått, ble han så tretat og utkjørt at
han ikke klafte a fortsette. Likevel gettte hnn oil flggende på plassen
til det hele var over. De umenneslige nnstrengelsermedførte så nt han
senere avgikk ved døden.

I hele 28 måneder hnr pastor Thu sittet nrrestert på Grini, og han
er således den norske prest som har sittet fengslet lenget. relan ble arre-
stert i februar 1942, angivelig for uttnlelser hen var kOmmet med i sin
preken juledag 1941, etter nt noen nnzister i Vestby ned d.rdbrukeren
Erik Lindestad i spfssen hadde angitt ham.

Pastor Thu var kjent som en usedvanlig dyktig prest som var mer
enn alminnelig avholdt i sin menighet.

vVv

121m1prhakekorset.

Polen: Iedelsen for den polske metstnndubevegelse har skutt 136 gestapo-
agenter, scrn vnr kjent for hensynslos onntreden, - De nolske underjordiske
stynker erobret for en tid siden en Dolsk bg en keldt den i flere timer.

,Dyens fengsel ble stormet og 400 polske fanger ble befridd. Commandoav-
delingen tok med seg en del tyske soldnter or politifolk som fanger.
Baltioumg I Lettland er det innført arboidstjeneste for kvinner mellom
45 og 70 år. De gjennomgrer kurser i barnestell og husstell for ?, erstatte
mødre som sendes til Tyskland i krigenrbeid eller innsettes i industrien.
- Et tysk forsøk på å sende 4000 tvnnesmcilisertc litauere til Pinnland
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ble fullstandie: mislykket. De flyktet under transporten med hjelp av li-
tauiske friskerer. Tyskerne som var tvunget til å redusere sine styrker
ie Ditauen overdro til den litauiske quislingen, Pletschavicius, å orgsni-
sere litduiske styrker som skulle bekjempe partisanene. Disse styrker
forctok også i besynnelsen blodige straffeekspedisjoner, men etterhvert
slo stemningen blant dem om, de vegret seg for å ga i kamp og overfalt
i steden tyskerne. Nye mobiliseringsforsøk ble gjort, men mobiliseringen
ble en fiasko, unsdommen flyktet tilskogs  os  partåsanene fikk stor til-
-slUtning. Tvskerne måtte oppgi hele planen og overtok igjen selv forvalt-
ningen. PlÅschavicius og hans nærmeste medarbeidere ble arrestert.

De siste dagers begivenheter på østfronten har medfer rt nye lidel-
ser for de baltishe folk. Over 2000 lettere er i den forste uken av juli
blitt arrestert  os  deportert. Det dreier  srJeg  for det meste om unc-dommen
sem har unndratt Seg arbeidotjeneste eller krigsinnpats av annen art.
Tyskerne melder selv i dagehs sviser at de har innfert moøilisering i
Balticumn Soni ovanfor nevnt, ikk det ikke i førsto omgans.  e+å  haPer
de vel  Då  bedre resultat, sa overhengende "faren" er.

De litauiske folks reaksjoner  pa  de siste begivenheter ftemgr av
en_ appell til verdensooinionen, som den øverste litauiske frihetskomite
har sendt-ut fra Vilna den 5. juli. Det gir en uhvggelis stildring av
tyskernes grusomheter de- anvender den brente jorCis strategi både over-
for monnesker og materielle verdier. Men ifølge samme opprop går også
russorne eforseeelis hardt frammot den litauiske be±olknins. Defolk-
ningen i en landeby øst for Vilna oppgis eåledes utsleteet "uten grunn".

Ungern: Det cr utbrutt meget alvorlige uroligheter blant unghrske arbei-
'aere flyskland. Pö grunn av msngelen  ba  folk har nemlig tyskerne tvangs-
rekruttert ungarske arbeidere for å sende dem tal estfronten. Arbeiderne
ble rasende oe nektet og kom  a  kame mcd teyske SS-tropper. - Tyskerne har

eeidepest ntferdiget fokrifter for jeeefe. De må bare forlate sin bo-
lig mellom 14 og 17 for å sjore irnil7jO-2,avlegge bessk CS-V. De må akke
gjennom vinduene tale med folk scm ute på gaten, de må ikke besøke
effentlige parker osv.

Iivet i Rom vender langsomt tilbake til normale forhold, og bc-
folkningen vinner igjen tiltro til myndisbetene og sin egen framtid.
Arbeidet er med iver blitt gjenopptatt etter ni m.inieders paseiv motstand
mot alle tyske forsøk på å tvinge folk til å arbeide. Livsniddeleitua-
sjonen blir bedre dag for dag. Politisk har det også wørt en velaig
frengang.Bet en felles innsats av alle p artierfor å nå de to
som er mest aktuelle: krigen mot tyskerne cg utrenskningen av faseister
fra alle offentlige verv. - I et kommunike som ble utsendt ettes et mete
mellon den tyske overkomiosaren og prefektehe i tre av de ntrditalienske
provinset DPt det "at befolkningen innen var sone har santme plikt som
andre innbysgore i Det tyske rike". Noraitalie er praktisk talt gjort
til "tysk område". Det itslienske svarct ble et opprop fre den italien-
ske motstandsbevegelse om alminnelig opprør. Parelen er fulgt og det
meldes at det hersker gstestrider bl.a. i Florens.

Den itelienske regjering har  na  tatt sete i Roma.

Frankrike: Stemningen  i itrankrike er tross alle lidelser lys. Det heter
derfra: "ilen tross matmengelen er m2n tilfreds med sin verden, eg grunnen
er heat enkelt den at man hzrer radio." - Det synes som on de Geulles
vanskeligbpter med å vinne anerkjennelse hos sine mektige allierte har
vart en fordel for ham nar det gjelder kans forhola til det franpke
Vichypropegsndaen har fremstillet det som dm de Gau1le vae kiøet av

oc  cøt varmange son treede på dette. (Man  ma  huske ra cen rolle
korrupsjonen har spilt i frsnsk politisk liv). hen med de vanskeligheter
de Coulle har hatt, er alle franskmenn kler over st Vichys oåstand er
vrøvl og de Gaulle cr blitt alle frswimienne fremotc pstriol. - Den fran-
ske Gøbbels, Hentiot, er drept av patrieter. Hsn kom nylig tilbake fra
en reise til Tyskland, og det har gatt rykter on st hen sernmen med Deat,
Doriot og Detnand hadde til hensikt å styrte Petain og Daval tor dernest
å erklære de ellierte Den orovisortske frenoke regjerieg her sendt



ut et Uetaljert kommunike•om de frarske inemmarikestrkenes aktivitet
Frankrikeg Len onfatter tosasfg vernede sjoner og ødeleggelsesarl7ei-
der mot det tyske.kommunikasjonsretet i Fisokialke. Som stabssjef fori
innenriksstyrkene er utnevnt "Facsy': Bak navnci skuler seg et Medlem
av en-frerstående fransk

vV7-

Norges-nztf.

For den politiske karrleggang på Kongsvinger ble det sendt ut 1000
snorreskjemaer. Ytterst få (16?) har svart7 til tross for mruslene i
den lokale uresse fra fylkesfcrer Aass og lagfører flusebye.

vVv
• lo juna kom dot storb oppbud av tysk polibi til Losjøen. Siden

hjensøkte de Lurzy. Onøy, Sedvmr, Kvaray on ar.dre smt?tuttmder i Sør-Helge-
land. 80 mann sbal vare arrestett, itTorfl"V to ho sendt ril Trondkeim i
fly. kar skjet ned to tysncrU 3/2; kon Ceg_; VOkke

8a juni kon politiet bil Grane i Vefsn, og 50 rdier med soldater
og hestor rykker OO 1 fjellet tmd Trofcrs, Anivrc rren'ehj har
en stor dml st ansveoet for akrjemcn omkrin? Grane som førte -til at 40-50
mann ble arrestert0 Dc hzste hjEnTe tea Kaj•niarn. i Svenningdal på Fele
linjors, Stsviasf-al cnr, Ettrc0ai I Bttrodalen naede det
tyeko ag rell etee en tidligero airestert. Her var det også
komn mellem tya-eav og norU-rean, .kysi:erne kom 7,00 marm fra smsjøen, 200
mann eg 40 kL.4thester fra Taolora.

Dct reldca CP;o. GE srere romriaer ned ,rreEtacjoner i Eammerfest
or i Maredal rtor heascidefin co. 50 og 50 mcnnemker ble arrestert.

Over'bee Foselkoltayo isi et oiut t-rt neget om-'ettende arresta-
sjoner. FclEcade nceCer er nemod4r CBLE.rdet, rk:mgn, Afjorden, Stjørna,
Rissa, LekS7Lk 0: Venvak. Ee Flea•r_ at d, arsr-trrme er ftemtredende per-
scner byst'ene.

fj-‘
Etter e  s-oltee'onsulyknrs 5],m hHE -k. eftrmes t,ontor der helt
cvekh,ias-ta med srbeide, Tram.a.- ae skast Cto trengte eyeblikkelig
11.;lelp, men kontoret fid:k dkke tuk i mer eum eo mann ermstra, Han er godt
kvalifasert. mon hcn var ±ttko fer komtaet i for arbeieskont.ret i
Dorgon uala hum tE arbeHdc son potutsertdre;- fon. 1ehrmecht! Rikstrygde-
verket bc innm.rungendm om st mannun cn4line så Yorteette sarrlitsviktige
arbeide, mer Arbol&s1:anturet cs deM, MmatdIte steef ar nrheide oalagt av
tfehrmacht matte tano

F:„_Plaskcbekk pa 1.cse4den kon c i L CV  elsea  at r8,'rder t " heftig
skuc:dtcksTing mellem nord-enn cr rrsk 2-_staro, Iicrdl ennenc. forsvarte
seg med enesrende taoperh-f, os serfamv, mf.tMe ' jedo fra laft-
vernavdclinger på gyL. Let iforlyr:_r Inact cm alare ro4 kanoncae mod.
2 ryskere, bl.s, den Stmnr . n,ns flere andre,
bl.aden berykrede si ef fer-torf= T—crasse, Fehrar, ble Idtrdt såret.
Ingen av nord-mennene - hvocav 2 ver trzrire - a•-.at levend,lyskerne
fikk oånt trfErc at der er stji 11 i i eo mti.le-sEe su- ea av deres egne
kom mcd overfor un norsk Xar -m: .2.rta.ter no-odimnn cr en festfling.

Fra heeuaid meldos at oliefloa,rclea blant tvekerne er prckmr. Fraktesku-
ter nramme: tilhmrenr2u li_audparriotte Spuer har ikke olje og skal nå
taums fra det eflo CteCi til ect unarc. - in rekke tyeke avdelinger forqa-
ter for tiato Mern oa Femaiscial.

vVv
N.art til 50/6 tar Cer i Oslo alatt omz ea-aeL plaketer med V-tegnet,
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----..Det var atskillig forvirring blant Stapo og tyskerne om olakatene var
411egale eller ikke, men det ble -til slutt slått fast at "de var illegale

• og chikanøse."
---- -- vVv

• Vår førers manende eksemnel:  
Quisling har nettopp fått seg tildelt 500 .kg. sukker ekstra til

personlig forbruk. Videre skal nan få Pyrisdal prestegård som gavel
muligens også Eidsvoll prestegård.

- Det strømmer forøvrig inn meldinger fra'alle kanter om den ut-
bredte korrut)sjon innen NS. Publikun kjenner imidlertid  så  godt til
dette fenomen, at vi heretter nøyer oss med å berette om svindelen når
den er av grovere slag.

vVv
Pørergarden,  

Føreren er utrygg - og vakten må utvides. Og da ingen - selv ikke
medlemMer - melder seg frivillig lenger, må makthaverne gå til tvangsut-
skrivning. .

Følgende retningslinjer er lagt til grunn:
a. lia-medlenmer. •
b) Ikke medlemmer som ansees tilstreeelis politisk pålitelige.
c) Det tas frivillige i den utstrekning det måtte melde seg.
Tjerestetiden er:  2  1,:0  utdannelse cg 6 mnd. tjeneste.

Vs::rivningen er nå i full gang via arbeidskontorene. Stort sett
er det N'S.-medleaner og stripete som uttas, men det er kommet meldinger
fra flere ::anter on at også skikkelige karer er utskrevet, Det sier seg
selv at ingen skikkelig nordmann lar seg verve til slikt - selv om det
kunne vnre fristende å komme "føreren" litt normere inn på livet.

vVV
kott auksionene!

iluksjonssorretningene opiplever for tiden en blonstring. Auksjo-
nor over bøker, malerier og innbo hsner så å si til cingexis orden. Årsa-
ken til dette er åpenbar: Let er gjenstander ttlnorende Ilyktninger og
andre hvis formuer er inndradd, som  ra  denne måten rualiseres•Dessverre
møter nmblikum temmelig mannlevnt frem til dtsse auksjoner, forhåpentlig
av tankeløshet. Dette nå de% nå bli slutt å. Overlat til tyskerne og
våre hjemlige nazister å gå på disse auksjo= over tyvegods. Visstnok
vil dette kanskje ikke kunne Tornindre at gjenitandene blir solgt, og at
kjøperne endog oppnår dem til lavere priser enn om publikum var møtt
mannsterke frem. ilen for vår nasjonale verdighets skyld og for frontens
skyld nå vi savholde oss fra enhver befatning med disse mlovlige realisa-
sjc-ner av godc nordmenns eiendeler, At ethvert kjep av disse ting er

og ut vedkornende derTor i sin tid må levere tingen tilbake til
rette efer er en annen side av saken.

Det bør ikke være noen innvendin7 not denne boVkott et man derved
kan komme til å ramme realisosjoner av helt legitim karakter som f.eks.
dedsboamksjener. Dtsse sr:lg mi uten at vesentlige interesser blir skade-
lidende kunne itteettes til etter kr igen i form av unden-
håndssalg,

PublikuM'bør.også vise den ytterste forsiktighet ved butikk-kjøp
av malerier, andre kunstgjenstander o.l. hvis opprinnelse man ikke kjen,-
ner, De inndratte gjenstander selges nemlig også i atskillig utstrekning
gjennom kunst- og antikvitetsforrebningen Hersker det noen tvilmed hen
syn til hvor gjer.standen skriver seg fre, bør man derfor forlange opp-
rinnelsesbevis.
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Vi slår altså fast: Anksioner er boykottet. Lian må være påvakt  
orier. anLikviteter o.lj hvis onnrinnelse muLikke  

kanau. ZuJang oonrinne1,2eF:beviej_
vVV

Utvidelsen av bedriftsvernet.
T Makthaverne har iflagt et fatall av dc bedrifter 20M har bedrifts-

vern øket vakthold. Alle pålegg fra oifentlig hold blir nuturlig nok
mott med skensis og nå nøye vurderes fnr man tar stan"dpunkt. I dette
tilfelle foreligger det nnesielle årsaker som av taktiske Trunner ikke
kan bekjentgjores, og det er derfor bestemt at bedrittovernet for tiden
ikke skal bIokeres.

vVV
Ejemmefrontsnolitiet i arbeid.

1Dra flere kanter'Fom det meldirg til njennefrontens politi om at
en bonde d Akershus hadde arifitt arbeidsmobilinerte, som holdt seg skjult
i-nkogen i nmrheten av hans etendom, til fienden. Mt par mann av vår
styrke ble sendt ut for å underszke saken. Donden ble tatt i forhør, men
nektet pd det bestemteste å ha angitt noen. 2olitifolkene torklarte hain
at han ville ha utsatt seg for den strengeste strafl hvis han hadde gjort
det eg han fikk nålegg on å gjore kjent blant endre bander i distriktet
at hje=efrontspolitiet ville innfinne seg omgaonde hvis dc prøvde seg
ned angiveri.

vVv
Dementi.

Sonmeren 1943 ble Erik Sture_Larre gjennom en av de fri aviser
stemplet som angiver og proVoka-tør. -n-tross av at det ble skaffet til-
veie opplysninger som godtgjorde at det ikke var grunnlag for en slik
nästand fra avisens side, denonterte avicen ikke Meldinsen og har til
if1ng  - uvisst av hvilken grunn - ikhe gjort det. Da vi mener at en så
dreponde beskyldning ikke undex noen odatendighet ubdrettt.egt må bli sit-
tende på noe menneske, ber vi vdre lesere om i størst mulig krtstrekning å

.€,jøre klent at det ikke fins noc gruneldg for derne beskyldning mot Sture
Larre.

Stnre Larre har sittet på. Grini fra .årnskiftet 1942-43 og sitter
der frondeles.

v7V

LA IKKE TORTU= KNir_;Wk! OSS!
Hvorledes skal-drsom-arbeider seg til spørsmålet

tertur? Vi vet jo helt sikkert at enkelte fanger elir pint under forhør.
Mann og mann imellom tales det meget om dn forScjellige former og tilfel-
ler av tortur, f.eks. vet vi at ørnne VTies OU, at eet riskes til blod,
sides i gulvet, at negler rives av, at fotsålen blir brent, at ledd vris
rundt, at appurater settes på ben, fingre som kienmer til osv.

Det er-riktig'at vi Lclenner  til  dette cg at vi L'r forbereat pa det
verste. Men den arresterte blir ofte mindre motstnnLndyktig p.g.a. sitt
kjennskap til at tyekerne bruker tertur, Vi ma v3sre opcierksom ekt ryk-

- tene on de lidelser enkelte gjdencmgår skylSes forskjel1ige drfiter hos
nenneskene. Sensasjons1Vsten er ikke det mjelete motiv, folk gasser seg i
smorten og pinslene4e Denne del av motivet til å npre viten om tortur
skyldes ubevisste sykelige tilbioveligheter oe cr utelukkende skadelig for
vår frihetskamp. Det,skaper forhandsnanikk den sar, jln grepet og
idT den til grunnløst å ropc seg straks.

Fet ex opprorendc at tortur cr en del av Gestapos metoder. Det er
av de ting vi aldri skal gleTamc fra danne tidens bgrbetri. Men vi må holde
hodet klart oa stopPe ryktesnakkingen. fordi 4e.n.skadcr vårt arbeide.
Svmwt nangc av de axresterte bldr trUct ned-Tortiir. Men i forholrrn

.tallet av de arresterte cr tallet  dv  de torturerte nmet lite. Det er of-
te umulig å sd hvilke ner2oner som vil bli plaget og hvilke. ikke. De som
blir tertuxert mistenkes natarligvi's for å kunne rope el-vorligere ting,
men for forhlgffende mange 20M oitter i alvorlige naker blir trusselen
ikke ntfert. Man får det inntrykk at tilfeldighetcr, forkørenes natur,
fangens oppførnel, spiller en stor, d'og ikke a si avg2oxende rolle, Folk
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søm er redde, nervøse og lar seg oVerrumple og viser dette, blir lettere
plaget enn de roldge, naturlige qg høflige. Det beste vern er å være innr.
vendig fryktlos. Det dreier seg jo ikke om etrettsvesen med rettferd og
orden, men om et terrorsystem, Texrorens hovedmål er jo nettopp å skremme
arrestanten til å tilstå. Det viser seg at et uhyggelig stort antall folk
røper alt i første forhør, både kamorater og også saker som Vår unodven's
dige. De lar seg både bleffe, overrumple og tror på detsom blir sagt dem
alt sammen p.g.a. autordtetpfrykt og torturpanikk, ånd en f
tort er verre o f rli ere enn selve tortumenm Ser en nøkternt på pins-
ler er det mange ting som kan minske angsten. -Og det ermange ting som
folk kaller torturm men som ikke er det. Det å bli slått endel-Mlugget,
fikdt i noen grad er f.eks, ikke tortur og kan meget godt utholdes av
hvert voksent menneske, ja mange barn blir jo slik behandlet av lflere
eller foreldre uten at de voksne reagerer det minste. Behandlingen er
selvfølgelig gal, men det viser seg at voksne i alle fall burde kunne
greie det når de slåss for liv og freMtid

Tenker vi oss orr, er det svært mange mennesker som under sykdom
gjennomgår like store smerter og lidelser som er like ille som torturene
plage. Det faller ingen inn at ikke patienten må greie dette og de fleste
greier det og, Vi vet jo også at flere torturerte hargreid det uten å
rope noe, men en del sprekker med en gang av skrekk.

Det er blitt parole at man skal reise når en kommer i fare, hvis
man er blandet opp i store ting. Det er greit at mmn er lorpliktet til
ikke å sette-viktige ting på spill, men på den annen side har det skapt
411nforestilling hos mange at tortur ikke kan utholdes. Det man ikke har
pflet er det vanskelig a uttale seg om. Det er gitt at  man  ikke fotdøm-
mer de som ikke greier seg under pinsler. !Men det er også sikkert urik-
tig, sakligrsett, og dertil usunnt å ha overdreven angst. Mange har en
mystisk forestilling omPinslenes natur. Det er best for alle, og særlig -
for dem som utsettes for pinsler å vite at de smerter de kjente tortur-..
midler medfører, i alminnelighet kan Utholdes og ikke er verre enn de smer
ter man kan hå under vanskelige fødlier eller etter svære operasjoner,
benbrUdd, forstuvninger og brannsår.  Den  åndelige pine å røpe kamerater
bUrde være større og den varer i mange åre

Det uhyggelige  ved  torturem'er ikke nmerten, nen det at vi er hjel.
peløse i sadistenes Vold og ikke kan te igjen. En må o så hu ke at det
ikke h'e e å t'letå J ner en tilstår 'o mer v e a u av en.
Kan en selv gjøre noe for å minske pinen Ja, en hel del. Før forhøret
skal man drive intens selVsuggesjon, f.eks, fremholde for seg selv at vi
like godt kan utholde dette som alt annet ondt vi har gjennomgått, at man-
ge andre har greid det før. Mai skal tenke på soldatene på slagmarken og
alt de må dieye.for oss. Msn skål også konsekvent driVe all selvmedliden
het på flukt og st4lsette viljen tM1 å holde ut en meget ubehagelig, men
ikke mystisk eller uutholdelig sterte.

Uhder selve torturen kan en gå fren på to måter. Det ene er den
• bokjente fra tannlegestolen: knytte alle musklerM bite tennene sammen og

gjøre mellomgulvet stivt, samt tenke intenst på nod lungt borte. Dette er
den vanligste. Den andre måten er den beste, men ikke alle får det til:
Man slapper helt av, puster dypt og langsomt og jevnt cpis'  Eir seg inn i pi-
nen, gir seg over til den. Smerten stiger da til åbegynne med, men til
slutt kjenner man ingenting, blir på en måte holvt beviSstløs. Utsetteu en
for en pine får man prøve begge nåter og velge den nnn greier best. Det
fins utvilsomt mennesker som ikke knn greie fysiek oine. Det er gjerne
folk med ubevisst angst, redsel for leger, foroperasjener,  for  narkose,
for sprøyter, siikk o.l. De må ha merket dette hos seg selv. Slike men-
fiesker kan ofte gjøre fint illegalt arbeide, men fIler helt sammen i for-
hør. De blir også gjerne smært nervose i det lange Iøp, sely når de er
fri. De er forpliktet til å utvise stor forsiktighet, og til å trekke
seg tilbake ogmreise med en gang det begynner å rakne0

tiden som kommer, blir Gestapo sikkert mere despermt. De son
blir Erepet, må være villtg til å gå sjennom alt som frontsoldater nå.
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Selvnord er en utvei, som først burde komme på tale hvis en yest eller
det har vist e at en ikke kan holde stand. Flere har ofret,/inet
torturen er begynt, av redsel for den og fordi de ikke ville risikere å
røpe sine kamerater. Det ligger noe uendelig stort i det heller å

• sitt liv enn å la fienden få den  sjangse som ligger  i å bruke tortur.
• Vi vil ikke glemme deres  offervilje  og cere dem salenge vi er til. Men

kanskje  kunne noen av disse våre stolte sønner og menn blitt i livet
hvis de hadde bert forsvarstaktikken mot tortur. Vi trengte dert

det Norge som snart skal bli fritt.

vVv


