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UVJIE SOM GIKK'(30, juni - 12. ju1i)
3stfronten: Den russiske offensiv com nå har pågått i tre uker, har

slike resultater at man frtstes til å snakke om tysk sammenbrudd  på estfror
ten. Den russiske arme har i ldpet av disse tre uker tilbakelagt 2/3 av vei
en fra Vitebsk tll "'onigsbers med en fart på opptil 50 km, pr. dag og står
bare 14 mll fra grensen til 3stpreussen. De tyske garnisoner i de baltiske
land er meget alverlig truet og må enten ta seg ut sjoveien eller legge sin
retrettvei over finnland hvor do I tilfelle risikerer å -bli korket inne. Un-
der enhvor omstendighet ser det ut til at tyskerne ikke kan stablere noen
"holdbar" fprsvars1inje før Konlgsberg-Warschau-linjen og lengre syd langs
elvene San og Wisla. lan må ngså fremdeles fasth•lde at russernes hovedstot  
sennsynLigvis vil trenge fram gjennom hjertet  av  Polen til Tarschau. Bare
ved et slikt angrep kan de fremadstormende armeer ha håp om å nå sitt egent-
llge mål: Tilinfotgjørelson av motstanderens hovedstyrker.

3. jul' ble det mT,ldt at de tyske tap etter offensivens begynnelse' var
1pt cpp i 230 COO mann, Seenere har ingcn totaltall vært oppgitt, men det e
betygnende at 32 tyske generaler er falt eller tatt til fange i st siden
5. juni. -Russerne har imidlertid tatt enorm med bytte og materiell, ikke
ninst ford 4  tyskerne har holdt fast .ved sin  rpinnsvinstilling"-strategi.  De
hadde kånct at disse garnisoner i ryggen på de fremadstormende armeer skulle
opeholde angrperen. Men russerne har uanfektet stormet videre - et talende
bevis på of f ecivens overvdldende kraft. Dette tyske forsvarssystem henger
ogdå  so mmen med H'.tiers nrestisjestrategi som på en effektiv måtebidrar til
forkorte hrIg0n.

itviklingen kar i korte trekk vrrt følgende: Omkring månedsskiftet ble
(-;lutsk ser fer :1"insk erobret og russerne fortsatte vestover samtidig med at
do satte igeng on ny offensiv lengre syd langs ?ripjet fra 2osyrområdet.Da
også jorissov n.v. for Minsk var falt den 3, juli, var grunnlaget skapt for
on  L3hIit1 , i•nek, som etter å vmre nmgått ved en knipetangsbevegelse,
falt sOM cn moden frukt 4. juli.  Lptore tyske troppestyrker som ble innringe
ost for Oven ble don 12. juli moldt definitivt utslettet. Mens veien nå lå
åpen for ‘Lramstot mot Mna og Riga - og mot Dvinsk etter Polotsk 8 fall -
støtto styrkene vest for Slutsk fram mot Rearftnovitsji  og  lengre sør ble Pet-
rikov inntatt. Og nye byer falt til foto: 6. juli kom meldingen om at lolo-
doczno og iimorgon på veien fra. Minsk til Vilna var erobret, likeledes Rakov
vest for Mlnsk  os  Turov i Pripjetdaiforet. Samme dag meldte tyskerne at de
hadde evakuert Mcwel, det  sorlige  statteounkt i linjen Vilna-Lida (som snart
var  inrtatt)-Kowe1. Fra området  nord  for Kowel gjorde russerne et framstøt
1  rctning --3rest Litovsk og nåddde elva Rug som denne byen ligger ved. Kampe-
ne i  detto området er senore stilnet noe av, men man må gå ut fra at et av
novedstotene ,r1 komme kerr.

Bårannvitsi ble meldt tatt 8. juli og Vilna og Dvinsk var snart i kamp-
sGnen, ilt den 9, juni var dot gatekamper i Vilna og russerne skal ifølge
de ciste nyhetcr true ?cwne(Maunac). Dc har  også  avskåret veien fra Dvinsk
til Ecwno  cs  trckcr seg sammen •m denne førsto by. Sorvest for Vilna sprer
angriperne seg, 1 yffteferm mot ancdnc og etter ercbringen av lonim vest for
Baranovitsji  ur  ien rode  ITTEn nå ve mot Volkovysk og Bialystok. Lengre sor
har sevjettronddre rykket forbi Finsk mens de i frontalangrepet står 11 km.
fra byen; mcn mi (g)g rsgne med at tys kerne Enart vil trekke seg tilbake i
dette området.

Pr- gt  dieee knusendc noderlag nå østfrenten synes tyskerne å betrakte
r:,stfy-rt ri let viktigste kampavsnitt. De har overført styrker fra

ds r vod svekket ecu p3 den rdssiske front, b1.a. har mangelen på
gjort  seg feeli g gjellende. Dette vil vise seg å bli katastro

ft't for den tyske krigsmakt.; men den hesidder ikke lengre resurser til å
i' re en effektiv trefrontskrig-,.

Crså på  flaskef-gonten bar russerne framgang på alle,avsnitt, og som alt
cevrt 1 forr',50 nr, av Kronikkon kunno iånnland vanske:ig valgt noe slettere
taopunkt til å knytte sin skjobne definitiyt sammen med Tysklande. I og



t • mod nt1.41~~-msd ri.y*Ittand or landet i. vir!ceii6hean b2itt tysk krasallstat
som - Via ver4Lcd, ...Indersøkte den-ske

•

h\borvidt det var mulishater for forhandlinger mec:_rscrue. Russ-erne
  r villise; men frst 114.tto finnene kapitulere. Pravd», understreket at man

krevds bc;t5m,Le-Lsesløs kapitulasJon, men bare an saranti. fra den finske
om den ville slutte fred. Linkonius (.YT, Ryti lot inidlertid ikke

J mor fra seg; 27, juni kom Ribbentropf til ,fl.nnland os den finske rogje-
frp1iktet seg til ikke å slutte særfred Jled i-)ovjetunionen. Dermed

den alle broer av og russerne vil neppe forhandla videre med den ntv:ren-
år regjering. - Ved hjelp av trussier og loftor om militnr hjelp fikk
tyckerne satt sitt standpunkt isjennom.- av hztydnlng har også wwt at finske
reejol=a kreft"er truet med borgerkrig os statskupp - men 6 av rejering-
ens 16 msdlammer, sosialdemokratene med Tannor 1 spisson, skal ha nek-
tet å =tykke 5 overenskomsten, som hsller ikks ble forelagt riksdagen hvor
maoritritan var imot avtalen. En stund så det ut til at soilaldemokratene i
rojeringen ville nedlegge sl.ne hverv. Len da det kom til stykket ble de
st'ående.

ii'redsaktivistense.relativt psossivo holdning • ksn muli3ens forklares ut fra
deres oppfatning on at det cr bedre at de menn enn b-.E.rer sansvaret for krigs-
politikken o;.=;.så får bwe ansvaret for våpenstillstden, hvorledes denne enn
b152, Fc2,rst deretter er tiden inne ikke bare til et regjeJringsskifte men til
on retImeforandring.

pon tyske militero hjelp, som hittil skal bnstå av on infanterldivislon
o en ctntitanksbriade, er helt utilstrakelig til å -,Dsvirka stiflinqen på
doL; finske a=front på noen avgjørendo måto har i 0n skarp nete brudt
den diplomat5sko forbinnolse med Finnland

Vostfronten: at par dager etter Cherbourgs fall. overgav de siste tyske
styrkr seg på 0. de la Hague, Cherbourg-halvoyas nordvestligste hjrne Der-
med hadde amrk,i1=ne, tatt ialt 42 000 fanger -0å n•lve[ya og hadde ryggen fri
for :,,avidere fnmrykking sørover. 9. juni h-T,d(le do tatt la Haye du Puits
svinp:et så i retninp: mot St. Lo samtidis som de amerikanske styrker ved Ca=
tan også rykkot fram mot hoyden€: ved St. Lo :anprs elva Vire. Engeloke fram-
stt i peyJux-omrdet ser ut til å ha samm,.; mål. dr denne by er på de

hc,ndor, vil de antagelig forooke å stote fflm mot Coutances på
Hyt2 do klarer det, betyr dst at da disponerer over veien fra  13ay-

*1x  :lennoL et. Lo tll Coutances og da 2U brohodet snart så utbygget at 2,0t
ilLr on lyLer for de mekaniserto avdclinser innover Frankrike. Den annpn

tvo=v,r,i. over Normandie går pareielit med sistnevyte vel enkrinj 1 1/2 mil
.3r mot land fra Caen til kverances ved St. flehel-bukta, Denne vei

•

1:or
an-

vare den naturlige startlinje for Ein virkelig alliort offensiv fra
drobr*A. ::ulighetene for å na fram til denne startlinje relativt raskt ar
Olitt ekct vo-3 oiste ukes storste operative resultat, le allierte troppers
inntasisc cv Caen. Denne bv er Frankrikoo 7. storste havneby med
fri:Jnyerc• os T222 storro enn bherbourg. Dens fall har ikke bare gitt de all-
terts cn aavn hvls kapasitct i fredstid var 2i0 000 tonn aniLi , men også
lighetor til cf.Eektiv kontroll av kanaler, veier os jernbaner over de sydlige
delor av Cotntin-balvoya, med sj.,,nser til å utnytte veinettet for viftefor-
.6te angren innevcr landet.(De allierte har hittll tatt 6 COC fang2r i Nor-
,r(Lndie.)  Operssjone nar hittil forløpt tilfredsfAillende og vad et
ble sadmpill mellon de 4 våpen som står til disoosiejon, armeen, rnten, fly-

c.); dcn 'ranEks motstandsbevep:elson, som står i kamp bare 50 km. fra
1,To=9:ndijrcntcn, skulle mulighetena lis:e vel til rette for en offensiv inn-
over  FtKrie.

vil )yn•ynlig sette alt inn på å holde don nåværends linje, ikke
,rtot ikke skal finnes noen tysk forovarolinje for Seinen. kt von

crstattat av von Kluge betyr osså muligens at den tyske hTerledol
eller mer over til Lommols plan om å sette alt inn på ett kort

har doe:. ikko klart å orgs.nieere et storkt offensivt betonet for-
- brehodst, frata Rfl.ndstigningstroppone initiativ2t og hindre derec

v)eve*JHEli-sfrihet,
Luftkrigen: Forladen fullførte en avdeling bombefly, som alle vendte

eskortert av jarTere med stor aksjonsradius det forste tresidige bonbe-
trAt. baser i r3torbrittannia bombet de syntetisk bronsel i Ruhromr4det



1.). RI~nd.: lie2te hombetest lele si,uppet . nver elleenlegg 4 Ga-
Leelee, ej, flece.le laweet i Italia. Turen gil(-c s:c, tilbake til anglaed otter vel
Letfert atbeed cver etql- I  5ydfrankr 2 ke. Tienne rendtwe, ea 11 000 kmer et
e,:rt bevis eå don e1-:-2e.,7.ti7e  allierte kee»1=ionaeste3.tee,•

?ece baser Efl4end, ItaUa -eg :orieeeldie har de aflierte med ztorn flyfor-
eeesjJnee bombet stertejlass'ene ror 6&; fer,erlse tyske fly --7'as de (Jalais-om-
rådet, Le Havre og Reuen; f-lelesser, ttopeetransperter og kemmun1kasaonslin-
jer i. ErareikP,,jernbaneuettet på 3aFeen, JLeesereehmidtfabrikkene, i,Zunzhen

•

U:en hovedvekten 1.3.w :5oill vrenlis i den senere tid 4.rert lavt e4 anRrepane
tot den tyske oljeproduksjoh. Oljeeaffinerier I Jugoslava og Romania har
vert kraftleg bomeet flere daF!er I trekk fra baser i Ita-ij,a, og syntetiske el-
,',efebtil,<ker. 1 '-t.Ub.r, ved '--4resrau, ved Floriederf reer Wien etc. har oes. wsrt
heel.e besekt [-yrJ alilerte !Jozbemas!etner.

teat_ ken soce seg: Har denhe,bembels&n. nvekket Tyskands kr4spotensie
e l E. de::-E-~:ei  wan iy,,,, forMnd  skulle ha ter&ct7 Ttatt unde'e etf er den tysks
krijeprodubeeneppe reducert mer5. iner enn 25-C peg.a. bombIngete. liien  for
jet rer,ete er detettadekellig .-ferre ut over olleeroduksjonee. Sjefan for

kec:eet are-e-ikeesf1yvb n.,. genetfl ktnold‘ mensr at den tyske clierreduksjonen
n ':, i=0 er  50% -av  normerbe.roduksjonen. 1,5.,en ~er med at rie remenske anlegg
som 1 aeril iår harre en s'Aumeniagt kr3.paceeteed  rel 9  milletoner tonn nå bare pe-e-
'ree:,eer te?711:11,..tonn.  Der t*ske Senteticke nrodt;ksien ar eee-eee,eits redusert
Leci ca, 42.5.L Hvis tyskerte samtir terter -'.. eine lagre vil de ha rikelig
etej olje keet e.i lAlfelle av at lecyeencrasjouene ikke, tiår etree omfang
ene ' 1945. lien -11, t.!, wfte en alflert sto,.offe'esiv på  ane Ebropaz freeeter
.,-eev';c :it Ganske e:-‘5_erlees oljeftrbruk- Landetiznrgen i K-,.,:ereele eker ikke
bare t:rsjeernea eaterell o,e, peeeen  rerbruk  vee brreeidet men neesser Tyskland
tå:Ht gennom ten eleeto belebtnin ev kcnt5.nentets treeispctsystem. Tysklated.e
enRete.eharec til .:: hoidG en - for ikke shakke om f7ere - inva:Jjueun etang-
eve:li i mulirreetehe for nurtie forflytniner av trenper cs materiefl .

•

korter ble.ndt annet clje. Crs det er omteent 1.0- y_an-ger .(2, kostbarteå. trnn-
e4)o-tere en eelaet iwndveiee. sem samas di-0::anee-s:e?..vni-er. - ijet;eVer-g er  afle-
ne3e eeri ee Ft7 t:skernes hovelvansi,:er eå eLerecureele.iya er :-. fJ Eine for-
strknLner fra de laizeec litler nuretig nok frae-, e 'eereelinjen.  c--ymetcmatisk
er eee.e. et tysb-e motork;e:etoye2 i Yen=c.:-.Lio cr atrustet -seed -e:_ess3enerator.

. r,-,-feril Arnold mener et•den tyske flurnitU;.sjen seitage- cr redueort•
.ud 2/5 og .felge en  offiseell ameeflanee. ::WT»02';:- berleili dG-24 aa1ka-3
Cyereetiksjee til \de;,,re 4 vrieset. s»i ftor nem lyelelen,de :d,e2 ar,eseeaneee pro-

i.e,-eece, ver i de 4 fnete måneder it 35 OCYD fly') .Der tyske  flvutecrieg-
f:theen blir sterre for_hver dae ;:eem :iP'en oe vil lcdc t41 katnetroe når Monte

•

:cr“; Eoceeserte armeer rullee, -.nrover .rgrinkr17.7.e eebeedert av TeWees
1-1yeeeer,

'...JJ-ehill av2av en eekleeriag om ::ic-fje_eminefleje_t2Iske_yen t ure:eebi;set
:eeni. her, uttalte at :2-kTrenn: helt sleie-e ICjee bast hadee Co-et

teceeeeedeleer til å mete langtrek.kehde tvsee rakettbomber. De haddo b:.a.
f.estee 50-.000 tonn bener mot det n:re våpens staetbaner, fabrikker, ekeperi-
eeeyteslotrir-ete. Utet dieet ang,rep vlile .det nye .våpen vewt catt inn  met
Ltn:den 1/2 år r*--qg met sterre virbgn. Tyskeen.3 sender hver deg ut mellem
LeC) eg 15G ra.Tettber ireetil 6. 'ni talt )751). :janlic; av (Ils u b91121)r
keLiter Yrcke nver 7i?..1":-2.11. .n '.7.:. .]? ?elelit - pedsofrtnes anteT1 er hittil
257-i, (tweeclig neekti2.,.e-t'mernesye,ev ree boeee) og., Y..).2o st'ee-±le. lierst har

. Obt a,f,tt utover Lendon, men iCang.e.t v ul.ekkene er ".kke :ik etert at byen skal
tvensevakueres. es, elerelet p=ienJ?.5.nistercn, 02t htSMillGitc- tyr.&e veen

e.e1 ikke vecder noen 'emstr,tdieet b.tr»re -fre oeerasjoner 1 5ormendee eller
:,.edre 12:"..enlagte ang."ep.

T ibalia fi,rteetter de sall3re_Fo zlh. -,:uamgeng under eterk metstand fr 3. ee
ret:.-IEUrtyske troter. F?J. .s;tky3toi har d= Ei. arme et.te -2 erobringen av
Cec:Isla cg desIE:nano ry -kket ,:,et Lverno rie:, erevet tr. Uile j.nn t det tys!te ft-r-
ev..-er 9.7 tyon. Feanelee sterr= tentc!: Sleree -..e=0 veet 2, jell oe, har siden
etntt rramever i -:;. 03 -:]..v, retr!Le - -'e-relt kz---c) re.ser det 7elesoffime ketper.

e(leltne:er IP2 8. ,?irme 'ear e=e:e.t. see :,:rere e5. nerdsdee. Si been 0,:g andre
steesr-fea 3. ar,Me. ståS: 5 k3. 85sr -or den. få keriate:ehavefr&hteri ralt (io-
eeto oq Osimo dee 2. juli eg Ce poleee trepper eruer '-encena.- petneldee em

. ercii3belier i Nortalia mee y,e=alstreiker i Milano. Genua eg Tuein.



c nee  eteeedemLier.

Dan lanse liste ovier dødsafre ble 1 begynnalaan av juli zket med 9 unge
n. Denne gang var det studenter som falt, 1 alderen fra 20 til 25 år.

Stt eeter at de har vmrt aktive i en illegal organisasjon". Men takket væri
en norsk statsfunksjorner ble de fakket. Denne "pliktopcfyllende funksjonæru-
var lensmann Horgen som for kort tid siden ble ryddet av v.e1en. Tyskerne sl-
er bent fram at de 9 ble skutt som hevn for mordet på hr, Horgen.

Sannheten er at de 10 studenter søkte t11flukt i 2 hytter da studentak-
sjonen ble satt 1 verk. Lensmann Uorgen fikk grele på dette og nidkjærheten
c1rev ham og betjenten til den ene av hyttene hvor 4 av de unge menn holdt tl:
Den ene av dem ..bøyde seg ned for å knytte sk611ssen; han ble uten videre
skutt. En annen stakk av, men ble såret 1 hånden. Han søkte til en gård 1
nnrheten og bad om hjelp. Folkene på gården gav seg ut for å være jøssinger,
men lensmannen ble varslet og gutten arrestert, før han fikk advatt sine 6
kamerater i den annen hytte. Med tysk hjelp tok Horgen alle sammen.

Disse nye dedsdommene gjør vår blikt til å fortsette kampen enda større.
E n lang rekke lovende unge mennesker tar for sin samv1ttighets skyld kampen
opp mot barbariet og må bøte med sitt liv. Det øker de gjenlevendes anevar.
Vi vet at enhver som blir skutt er en soldat, kjent eller ukjent, 1 den fel-
les keelp og fronten må holde selvom ofrene blir mange og tunge.

V1 mrer de falnerminne med å love å legge all vår kraft og all tår of-
fervilje inn 1 kampen mot tyrraniet.- Jo større vår innsats er desto før får
bedlene sin rattferdige straff og desto snarere sikrer vi oss selv, våre med .
menuesker og våre barn et levelig liv.

- o -
Jzdene 1 Ungarn.

Kene Gustav sendte 30. juni et telegram til den ungarske mstatssjef"
bvcr han 1 menneskelighetens navn anmodet ham om å redde de ungarske jeder
frg ytterllgere forfølgelser.

Den ag. mars lår ble Ungarn okkupeEt av tyske tropper. I okkupasjonene
spor fulgte den "frivillige" ungarske fornyelse". Dette fikk ikke minst de
un-7.2.rsko jøder føle (det er ca. 1 million av dem). Etter 24 timers besettsti
se vr alle jediske forretninger 1 Ungarn - ca. 45.000 - stengt, og for en
ELCI; 5e1 pvirlatt det nye regimes venner som nasjonalgaver. Etter 4 ukers
for11-3 var alle jødiske formuer konfiskert og alle jøder 1 ledende stillinge:
el.stttet med tilhengere av den tiye politiske linje. Senere fulgte massear-
restasioner og deporteringer av jedene til Polen hvor de neppe har utsikt
å ol1pe fra det med livet.

D yskernes bohandling av jødene savner vel sidestykke 1 histor1en. V1
frykter for at kong Gustav henvendelse ikke kan redde dem som ennå er 1 live

- o -

Kroner1ns Olav er etter forslas fra forsvarssjefen general Hansteen ut-
nevnt, t11 averstkommanderende over alle norske styrker. Utnevnelsen gjelder
fra 1/7 inntil videre senest til første statsråd som kanholdes 1 Norge. Ge-
noral Hansteen v11 tjenestegre som kronprinsens nestkommanderende og v11
stå over de enkelte våpens sjefor.

Apparatane tIl framstilling av svovelsype ved Engene dynamitbfabrikk ved
Treemen ble ødelagt ved en vellykket aksjon natten til 29. juni. -

Herr "m1nisterpresident" Quisling har rakvirert 500 kg. sukker til per-
sonlie forbruk.--

På tokter scm den norske undervannsbåt "Ula" har foretatt nylig i Norde
seen her den senket et transportskip på 2000 tonn, sannsynligvls nok et far
t giy på 2000 tonn og skadet et transportskip på 8000 tonn. Tidlig i mars iår
: !nkr;t 71a to fiendtlIge transportskip på henholdsvis 3,500 tenn og 2000
tann. På dct 'ds-sunkt b1e det meldt at Ula i de siste 9 månder hadde sen-
ket ni fiondt lIg  tonnasje på mirst 25 OCC tonn. Dette resultat er så meget

•

L're=gende somsenkningcne mest ble oppnådd 1 nordlige farvann hvor det
forholdsvis få flendtlige sklo. -

G lem ikke den ungdom som har nektet å la sog regIstrere til nasjonal"
erbelasenneate. Hjelp de unge med mat og arbeid!



Dansk InterMesSo.

Iyskernes okkupasjon av Danmark faller 1 to tydelige åvsnitt. Den første
. eeelede, soM var preget av ial1fall ytre ro, varte fra 9.  april 1940 til "te-
leeramkrisen" etter kong Christians fødselsdag 26..sept. 1942. (PA sin 72.
'arige fedselsdag fikk-Kongen et langt lykkønskningstelegram fra Hitler. Ken-
gens svartelegram lød: "Min beste takk, Christian R." Dette ikke Særlig
hjertelige svar gjorde Hitler rasende), Hitler brøt den diplomatiske forbin-
delse med Danmark, hjemkalte ministeren Renthe ?ink og utnevnte B3-generalen
dr.' Werner Sest til "Det tyske rikes befullmektigede rcepredentant i DanmarC.
6amtidlg ble den.relativt moderate tyske militære.sjef i Danmark,- general Lud-
ke , arstattet av 8eneraloberst Von-Hanneken. Dan danske statsminister BUhl
.L1e av1øst av den adskillig mer pro-tyske Erik BeaVenlus, scm bl.a. som ut-
eeriksminister hadde underskravet antf-kominternpakten. Etterhvert som det
begynte å gå dårligere for akse-armeene rundt om i verden, presset tyskerne
2 d2t hele hårdere på i Danmark.Men i samme takt vokste den danske.motstands

.bevegolse i styrke og kraft,' Dette hadde ikke minet sin grunn i dut arbeid
fhve handelsminister Christmas Meller utførte først hjemme i Danmark og se-
nere etter sin flukt fra landet våren 1942 England og Amerika,.der sam-
men •med de danske ministre 1. London og Tashington, grev Reventlow'og Henrik
Kaufmann. - Den vbksende tyske misnøye mRd mensterprctektoratets" hold-
eill2  ku:minerte i kuppat 29. august 1943,  Danmarks annen okl...cuoasjann, da
unntakstilstand ble innført og statsmaktene med kongen i seissen satt ut av
funksjon, biden Scavenius demisjon 29. ausust har Danmark vært et land uten
regIoring. (Tyskerne fant at de danske naziledere - hvoriblandt Fritz Clau-
een - var for ubetydelige til å kunne benyttes). Konsen sitter som fange på
sitt slott. Den danske administrasjon utøves av departomontecjefene, Men
•ldndets herrer er trekløveret von Hanneken, den tyske militære everstbefal-
ende landet, dr. best, sjefen for den civile administrasjor og general Pahn-
eke, :ederen for Gestapo,

Det gikk i Danmark SoM det har gått i alle de land tys k erne har  prøvd  å
knekke med terror og vold: folket lpt eeg ikke knekke, motetandsviljen vok-
sto seg sterkere og sterkere. Et frihetsråd bLe dannet som st felles organ
£o alle de store patrotiske organieasloner. Sabotasjen, som var det mest
b,)esidgeinelise ytre tegn på danskenes anti-tyske innstilling, grep om seg, og
Danmark ble anerkjent av England og en rekke andre stater bl a..Norge) som
krigferende på alliert side. I disse dager har Sovjeteamveldot godkjent det
dånske Frihetsråd og Thomas Døssihg ska1 representere det kjempende Danmark

Moskva med en sendemanns rettigheter.
Den senere tids dramatiske hendelsee. i Dannark er don foro1gpige slutt-

stein på en utvikling som har funnet sted med akselererende hastighet. Den
stsdi ts økende sabotasje og likvidering av angivere sammenholdt med de vold-
J:ewe sammenstøt mellom de åktive motstandsgrupper og det naZistiske Schal-
euf.skorps har ifølge svensk presse gjort ordat partisankrig mer og mer beret-
te get om den danske innsats. ( Schalburskorpset, som er et dansk frikorps
oponettet til minne om den tidligere danske offiser von Schalburg, som falt
på zetfronten, skal utgjøre noen få tusen mann. Få tysk ordre utfører dette
TorDs "clearingmord" d.v.s, mord på patriotiske dansker med kjente navn. Kaj
::unk vor ct av ofrene. Dessuten driver de "kontrasabotasje, plhnløse bombe-
eLtenteter ofte nct offentlige bygninger)
• Natten til 20, juni iår kom regulære getekemeer da danske .patrict-
:r rettet etangrep mot Behalburgmennenes høykvarter.Frimurerlosjen i Kjøpen-
hevn, 2 dager senere ble Danmarks eneste våpenfbrikk AlS.Dansk .Rekylsyndi-
ket, som siden okkupasjonen utelukkende har arbeidet for tyskerne, ødelagt
ved en dristig sabotasjehandling; 3 lastebiler med brannbil- og ambulanse-
ski1ter kjørte opp foran fabrikkene. 70 a 20 hrbeidsklædde menn hoppet ut,
dne from autematpistoler,' overMannet fabrikkvekten, beordret  de  ca. 250 ar-
beldere ned 1 beskyttelsesrummene og hadde så fritt spilL: Dagen atter ble -
e ll lestebiltrafIkk forbudt i Kjøpenhavn etter kl. 16 og før kl. 5, og 9 dan-

eetrioter ble henrettet. Men samme eften, 3t. Teane eften kl. 21,15, ble
-a ts og Gestapos hovedkvarter DagmarhUs "bombardert" Med 200 kjempastcre
er som drønmet mot bygni,ngen fra alle.kantor,



-en reprassalter Satte medlemmer av Schalburgkorpset ild på Kjøpenhavns
g; Heseerø:nte Tivoli. Patriotene svarte med så effektive sabotasjehandUng-
er et det ble erklært undtakstilstand med portforbud i Kjøpenhavn den 25. ju-
ni. Befelkninaens reaksjon var spontan. En endagsstreik ble prokiamert ved
bl.a. Burmeister Tain (Danmarks største sklpsverft)  7—R3øpenhavns Vannverk
og KaStrup flyplass. 4rbeiderne ved Burmeister & Wain sendte en skrivelse ti:
dr. Best hvor det heter at sålenge portforbudet varer akter arbeiderne å ta
seg en ekstra fridag. "Dette skal lkke oppfattes som en strelk, men det er
absolutt nødvendig, da arbeiderne som jo sålenge Tyskland er 1 krig, ikke kar
garanterestilstrekkelig med mat, må få dyrke sineparseller Utbyttet i forn
av poteter og tomater o.l. må være av større betydning for arbeiderne enn der
tyske krigsindfistris utbytte av Burmeister & krbeiderne i en rekke an-
dre kjøpenhavnske bedrifter fulgte ekSiemplet og nedla dagen etter arbeidet.
Sabotasjen_fortsatte med togavsporing av et tysk ammunisjonstog, dristig vå-
pentyver1 fra den tyske krigsmakt etc. Og befolknIngen ville ikke rette seg
etter portforbudet. Den ble stående ute på gaten etter sperretidens inntre-
delse. Tyskerne skjøt på folkemassene, men så snert.en patrulje hadde vendt
ryggen til, var gaten full  n  folk igjen. Fra flere vinduer ble tyskerne
bombardert med sappel og på gatene ble det tendt bål  av  madre.sser oa filler.
På Farimagsgade ble et 3 m. stort hakekors og et 1.5 m. stort billede av Hit-
ler kastet på ilden. Et annet sted ble det heist enselsk flagg, folkemassen.
sang 21pperary" og God save the King", og da politiet tok med seg flagget,
rcpte man "Leve England". •

Første runde ble danskenes. Gå-tidlig-hjem kamoanjen bredte seg til næs-
. ten alle fabrikkene 1 Kjøpenhavn, og tyskerne forkortet portforbudet i håp o/
'at arbe1derneek1111e gjenopnta heldagsarbetdet lgjen. Men-30. jun1 utbrøt del
aeneralstrelk i landets hovedstad. Man regner med at mellem 300 000 og 40C
000 mann hadde nedlast arboldet. Det ble vildt kaos over hele byen, kommu-
nikasjonsmidlene stoppet og forretningene stengte. Urolighetene fbrtsatte  ‹D
tyskerne måtte Svare med å erklære byen 1 militær  beleIringsti1stand I. juli,
Hovedstaden var uten lys, vann, gass, aviser-og telefon. 3verstbefalende for

lojelland; genera11.øytnant Richeter, la en'ting av tropper rUndt byen. Det b1(
truet med strenge repressaller,.  bl.a1  ble det antydet at hvis ikke normale
forhold snart inntrådte byen bli betraktet som flendtlig by og ristker(
å bil utsatt for bombardement fra luften. Men det danske frihetsråd, som b1-
fallt.strelken fullt ut da det så hvilket omfang den fikk, opefordret befol-
kningen til å fortsette å streike 1nnt,11 følgende krav var imøtekommet:
1) Fertforbudet oppheves. 2) elialburgkorpset fjernes fra Danmark. 3) Det må
ikke taes repressalter i anledning av generalstre1ken. 4) Gass, vann og el-
ektrisitetsforsyningene gjenopprettes og veiene og jernbanene åpnes.

Dagen etter vek tyskerne ot skritt tilbake. Beleiringstilstanden ble opp-
heyet og vann og gass og elektrisitet kom igjen. Parti- og fagforeningslede .
re oppfordret gjennom den tysk-kontrollerte radio de streikende t11 å gjen-
oppta arbeidet. .Resultatet var at generalstreiken bredte ses til 20 andre
danske byer.

Denne hårdnakkete holdnina førte til forhandlinaer mellem tyskerne og
danske representanter. Danskene hevdet at tyskerne var skyld i det som hadil
hendt, Dr. BeSt ble rasende og ville bryte forhandlingene,' mtn andre tysker 
gikk imellom og enden ble-at: Sonalburakorpset skal fjernes fra Kjøpenhavn,
tyskerne skal 1kke skyte på ubevæpnete mennesker og det ska,1 Ikke taes repre•
salier p,ga. stretken. ForsynIngene til byen skal gjenopptaes og trafikken
åpnes  igjen.  Ut fra disse innrømmelser har frihetsrådet anmodet arbeiderne
om å gjenoppta•arbeidet igjen. Senere er også portforbudet opphevot.

-Det er mer enn tvilsomt om den allierte•overkommando sto bak generalstre,
kene i Danmark. dtreikene hadde vel for Iiten'direkte militær interesSe i
forhold til rInikoen ogbfrene; (ifølge Svenska Dagbladet er. 87 personer drei
cg 664 såret- fra 26. juni til 2. juli Dette tall synes dos-fer høyt) men
den allierte, oVerledelse  e  og den allierte-presse - har gitt danskene velfor-
tjent hyllest for den standhaftige motstand. •

Cgså vi- i Norge har grunn tii å feste oss ved dette danske intermesso.
gom bl.a. denne artIkkel har søkt å vise,,ligger riktignok forholdSne nokså
forskjellig an i de to land. Den danske motstand tar av eg til fermer som
hvrken er tenkelige- eller ønskelige hos oss. RakettboMbing.av Gestaochoved



cvartaver os hålfester hvor il r:•.L3nee Liickei epp em 41tle.øn billode, vil
ativendelser av hjommefrontens

resurser. Danskene derimot ken tiliaMe •es slikt fordi de kom senere med 1
;hTmper, fordi de har en betydelic; bedre sntsituLsjon og fordi befolkningen
stort sott cr intakt. De har felgelig mer krefter tilovers enn nordmennene
nom har vært hardt presset 1 over 4 år og som har en stor del av sine beste
folk 1 utlandet eller i konsentrasjonsleire. Tyskerne har hel1or ikke gått
inn for å nazifisere og kontrollere Dannark 1 på langt nær camme utstreknin
sem Norge, (Danskehe har f, eks, ikke logitimasjcnskort). Det er'vel blandi
annet disse nazifiserings- og 1nfilt2;;rinssforsek nom har gjort Norges kamp
til en ideologisk kamp for en stor det, en kamp for å verne våre åndeligo
verdier. Cs det er dette åndelige trekk i vår motstand som har vært til
størst inspirasjon for andre okkuperte land, til størst_oppnUntring for vån
kjbmpende styrker utenfor Norge, og som gir det sterste håp for vårt demokn
ti etter krigon.

Hendelsene i Danmark viser imidlertid på on overbevisende måte at det
nytter å sjøre motstand. De bror bud om at det er vanskelig å knekte ot
folk som holder sammen. Den Soontane dancke goneralstreik som reøkSjon mot
de naøistiske evergrep tyder på en verdifull selidarltet. Tyskerne kunne
vel knust stroiken med oppbud av tilstrekkelig store maktmidler; men fordi
motstanden var 'så  sterk, lønnet det seg ikke for dem. Vi skal hucke at også
tyskere  oR  nasjster må veie hensynene mot hverandre  os  sperre seg: Vil det,
te planlagte overgrep møto så meget metstand i folkot at dot for tiden er u,
hensiktsnessis'e prøve å. settedet i verk2

- 0

Det lysner litt for do Gaulle

Belgla, Luxembours, Polen, hsjekkoslevakia, Juoslavla, Grekertand og
Norge har i vårens lep anerkjent befrielceskomiteen i Algor som-proviserisk
fransk regjoring. At holland ikke er gått til dette skrtt skyldes formod-
entlig håpet cm at dette kan skje samt-Idj.mod en enselsk-moti1Lansk
av dpt franske problemot.

Nston på dagen 4 år  etterat han  71-  London Radio hadde innledet sin kal
panje mot Petain og de andre del=steno, sto do Faulle plutselis 1 Norman
dia. Han  0 ,Aptrådte her som den everste reoresentant for den provicoriske
franske regjering og opprettet frarsk ej‘ziladministrasjen for de hefridde
områder. De engelske og amorikanske regjeringer har funnet seg i dotte og
fransknennenes samarbeid med de allierte militeere myndisheter hEr hittil
vært uten friksjon.

Da Gaulle er.for tiden i knerika og har opprådd den tilfredestillelsa al
den amer1kahske regjering har sodkjent den fransks nasjonalkomite som do fa 
to regjering. Han k.an neppe vonte ytterligere anerkjennelse fra USAs side;
mon ellers vil Roosevelt sikkert gjøre Elt han kan for å rydde bort.uover-
enstemmelser os hygge bro mellom de franske og amerikacske myndig».eter. De
Gaulle uttalte  0:51  forleden ate han mar meset forneyd ned slitt Amerlka-opp-
hold og at han sa snart forholdene tillot dot ville flytte sitt hovedkvarte-
fra Alger til Fronkrike.

Alle franckmenn bak de tysMe linjer som enten alt slåse mot tyskerne el
ler står,beredt tll å sjere sin innsats, tilherer nå de  s.k.  Forses Fransai-
ses de 1 Interleur (FF1) . Disse er oppdelt 1 to grupper. 1(edlemmene av den
ene utferer sdbotasje mot krissmiktise tyske enlegs ellor anfall mot mindre
tyske avdelinger rundt om i la,ndet. Den andro sruepen son kalleS Armeo Se-
or'ecte (AS - der hemmelige arme) og com hovedsåkelis består av demobiliserte
soldater eg offiserer, hor fått ordre om å holde seg klar eg vente på det
signal til almishel1g relsnths som konmer når tlden er inne.

7 kampen mot do franske rmrticaser har tysksrne hatt god hjelp av Vlony:
politistyrker. hen det har i den senere tjd hendt at disse moeilgardister
har remt over tll de Gaullistene. Chn såkalte njlits har hittil vmrt pålit(
ligere, Den er bygget opp av Laval og Darnad, Fraskrikes himmler,  os  skal
bestå av absolutt  upåliteligo u  franskt hasister. ien under kampene mot de
franske patr1 J ter har også nilissoldator Innsett sin håplese stilling og
gått over til partjsahehe



ås)...PPE)jøleet,

Vår kollega "Krigsoversikt" meddeler i sitt siste nummer hva som
skjedde med fransknennene da invasjonen kom.

"Ved reiserestriksjoner, portforbud etc, ble det lagt alle mulige bAnd
på deres bevegelsesfrihet. Likeså ble det satt igang massearrostasjoner av
folk som var mistenkt for å stå i forbindelse med motstandsorganisasjonene.
Lavals milis den franske hird gr blitt satt inn i dette arbeidet. Vi
gjengir de instruksjoner milisen har fått. De bur studeres n øye.
1. Arrestasjon av alle medlemmer av motstandsbevegelser sem er oppført på
Ge-stapos lister,
2. Innlemming av alle sivile mellom 16 os 50 år i arbeidsgrupper. De
villige skal interneres i repressafleleøre eller henretteS på stedet hvis
de bruker vold.
3. Alle porsoner som or mistenkonge.og som kan tonkes å tas som gisler,
?sTres opp på lister,
4. Alminnelig mohiliserin av miliscn i Waffen 83.
5. Avvepning av de politistyrker som menes å være uålitelige.
6. Erklæring av beleiringstilstand'i de trakter der revolteforsøk er sann-
synitge; øyeblikkelis arrestasjon av alle do persoper som mistenkes for
statsfientlig vfrksombet; kontroll og innskrenkning av dag- og nattraffik-
en, skjerpet overvakning av kommunikasjonone; samørdning av kampen moet fall-
skjermhoppere og sabotarer.

' Laval har videre onpløst de franske AT-leirene og, guttene er blitt på-
lagt "alminnelig tjenesteplikt". Ure egne Afl-gutter bør ta 13erdom av det
før det er for sent",

Våre hjemlige nazister ligger holler ikke på latsiden for tiden
Søndag 25/6 var det hirdsamling påb ustaamto stodor ovor helo landet, Nva
som foregikk cr ikke helt klart, men sanrsyråeigvis var det en anti-invasjons.
manøvre. Hirdslefene hadde nemlig ordre om å søke kontakt"med den tyske
offiser". De hirdmenn som stilles til dibposesjon for tyske milit-wgrupper
må avlegge ed, og stilleo under tysk

Dessuten prøver makthaverne på alle muldge måtur å skaffe seg listor o-
ver årsklassene 21-23 fordi den frivillige registrering sio feil. I Bergen
(og andre steder?) har arbeldskontoret også begynt registrering av årsklasse-
no 20, 25 o3 26 ved hjelp av rasjoneringsmynd1ghetenes arkiver. Alle nordmem
md være MOd på  å sinke og hindre denne registrering.

Det er videre gått ut ordre til N.S. underavdelinger ut over landet om
å skaffe seg kontroll over reisetillatelscne.

Viktigere er.at N.3. har satt igang en "pplitick kartlege5ing" av den nor-
ske befolkning. Ved hjelp av sporreskjemar om holdtingen til bolsjevismon
(vi bragte ordlyden på et slikt skjema. 1 forrege nr.), ved'innbydblerhtil

11.3,-møter, ved utkalling ti7r borgervakt eto. vil nazistene prove rundt om i
landot å få pekt ut dem som har dyktighet, penger og intelligens nok til å
vro opinionsskapende". Hvis man nekter å svare på sporreskjemaene, eller
lam vø3re å møte fram til horgervakt eller møter, vil man bli betraktet som
steetsfiendtlig. Og som legfører Husebye i Kongsvinger uttrykte det så vak-
kert forleden "Partiet arbeider for tiden med en omlegging av gisselsysLemet.
han tilsikter en ordnin3 Glik at 31sslaa for landsflukt kan bli tatt blandt
de direkte statsfiendtlige ng at do mancrn skikkelige folk som man ofte finner
blandt de rømtes famillemedlemmer kan gå fri.'

Bjemmefronten har bare ett svar overfor peåitsk kartlegging og møteinn-
kallingor: Vi svarer ikke  eg vi møtor ikke» Gjor alle det, er nazistene
ke langt og hele deres arbeid bortkastat. ”Gkegative" oller unnvikonde svar
er feighet og tlir ogsA res2istiroi% scm statsfiendtlige av nazistene.

Det er mulig et slike spørsmål skal true fram en tilslutning til Tysklan
som så skal utnyttes av eropagandaen som resultatot av en ”folkeavstemningn -
og berettige Quisling til en militær mobilisering. De scm svarer på.sporsma-
lene, må også gjøre regni.ng med å måtte omsette sin "anti-bolsjevikiske” inn-
stillIng i handling, Ln vellykket aksjon fra nazistenes side kan i en viss
grad blottstille vdre besto folk. Vi vil ikke v=0 med på å peke ut våre mod-
cfeenesker og msdkj empsre som giss ler for fler.don.

i)et bæ.rer mot det siste oppgjøre Forberce deg på det. Innstill deg på at
"nermsle" tlåer cr forbi.


