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To sarede jugostaviske partisan-
jenter på

Jugostaviske partisaner med den
særmerkle blå I uen medenstjerne.
Instruksjonskurs for partisaner på

De lærer n nytte alle våpen.

A. G:r atstr5m: PARTISANKRIG

sFienden herler våre byer. Der veien går fram
gjennom skogen. lurer vi på ham vi tdokerer
veten og beskyler de fiendtlige avdelinger fra skjulte
stillinger, vi sprer forvirring, usikkeihet og redsel i
hans rekker. Men innen han Iår samtet  seg  og fatter
hva som er hendt, er vi borte, gjemt i vår skoger
og smutthull.

Jo djervere. jo galere et forefak er, jo lenger det
trenger inn i tiendens rekker, desto mer mothas blir
motstanderen. Siden kommer ryktene av seg selv,
villere  og  villere, lammer fienden og opphisser hans
egne landsmenn. Våre patruljer raserer veier,
sprenger broer i tuften, forstyrrer jernbanelinjer og
avskjærer telefonledninger.

Frivillige slutter seg til friskarene og forsterker
dem. Kvinnene lager mat til dem, befolkningen
bjelper til som veivisere og skalfer opplysninger om
fienden, som tvinges til å dra bopper fra Fronien lor
å beskvite sine egne avdelinger. Og til sluft flammer
oppreiets ild himmellmyt ng fortærer fienden..

Denne karakteristikk av partisankrigen finnes i en
artikkel i et sveitstsk tidsskrift. Partisankrigen, eller
som vi kaller det, den frie krigen, er fra gammelt
av krigen utenfor de organiserte fronter. Virkmani-
heten retter seg ikke i forsterekke mot de stridende
styrker. men mot forbinnelseslinjer, forsyningsor ganer
og •nerveeentrem.

Den trie krigen fores delvis av særskilt organiserte,
uldannete ng utrustete avdelinger, delvis av tropper
som tilfeldig lildeles oppdrag lor partisankrigen. Så
vel i tast vont ved bparlisanfrontenel innen de okku-
perle land er ikke bare materiell, men også tropper
blitt landsatt fra luften for å gripe inn i fiendens
rygg.  Ormiugede eller sprengte avdetinger lar seg
Ikke lett ta til fange, men tortsetter striden tfl det
siste. Altsa kan også beforkningen selv relse seg for
å beIri seg tra lienden. Man kan lure på om det
virkelig er mulig at avdelinger med sà sterkt skiftende
kvalitet som det her blir sporstnal om, kan vinne
noen framgang mot tilsynelatende overlegne mot-
standere — men at en krigforing som denne under
denne krigen virkelig gir resultat, derom vitner ikke



minstdetallrikerapparrer fra de forskjeflige
fronfavsnift.

Den frie krigen kerakterheres av en
spesiell laktildf everraskelsens og smagg-
hetens. Det gjelder far lederrie å være
oppfinnsonnne. Det gjelder at eln her,en der
elår til, overraskende ug hardt og aldri inn-
later seg på lengere strider ulen å for svinne
i ifdr. Det gjelder gjennom raske eg detalj
forberedte angrep ii Plintergiore en sfah,
teverfalle en trarsport, overrumple en jern-
hanestasjan elier sprengeen bro. Det gjelder
her likesom i ubåtkrigen å velge dyrebare
olfer. For molstanderens iholurisette avde-
linger er f, ek s, drivmiddel forsyn lngen el livs-
vilkår. Derfor ovek fal les drivedddeltraespor-
tene mens and re pateriellfransporter slippes
fram, Truppebilene er fredet, mens srabs-
hder med hoyere befal overfalles. Gjennom
en grundig rerrengkjeenskap og detaljert
speidingsvirksornhet skal den angripende
ulen seiv å rope seg forsoke å komme mot-
standeren inn nek livet. Gjermoni sneiding
søker man å utforske aile dctaijer. I hvilket
luts ligger befalet? Hvor patruljerer de
fiendtiige pef er? Hvor er bans forråd?
Hvor har han sine signalstasjoner ug hvar
går telefonledningen? I hvilken tilstand
befinner de fienotlige troppene svg? Er de
harrit ansireiret? Vil ter de mints- diripli-
rerre? I speidingen skal sivilbefolkningen
hjelpe til. Kvinner, bant, oldinger, alle kan
samle opplysninger otn thenden.

Gjentunn falske meddelelser pr. telel m
Og telegraf må fienden Cim ruolig villedes
før angrepel så hans oppmerksomhet rettes
met annet hold.

Innen troppen forlater sitt skjulte opp-
holdasted, oppsettea detaljerte planer for
hvor overtallet skal skje. Hver enken far
sin hestemte oppgave; utrusiningen gees
igjennom ognlpasses etter oppgaven. Mote•
plasser hestemmes. For flyntia ger anvendes
hare mindre trafikerle veier eg stier. Morke,
lake og s.effoyif tunyttes. Bebyggede strak
bor om mulig unrutåes. Marsjen planlegges
slik at avdelingen med hibeholdt stridsverdi
når bestemmelsesstedell.

Under førilytningen haldes avdelingen
samlet. Beskytteisespatruljene beveger seg
i umicidelhar tilsnuning hovedstyr-
ken. Avslanden mellom patruljene og
hovedstyrken beror på siklbarher og
terveng.

Om avdelingen plutsefigstoter pa mindre
fiendtlige patruljer, glintetgjøres disse,

mnlig uten ildgivning. Ved møte med
sterkere avdelinger unngar man strin
opplaser avdelingen i mindre grupper 50111

samles på forut fastslått sted.
Under absolull tausher nærtner man seg

stedet for ovelfallet Pastene uskarfelig-
gjøres en kappe kastes over hadet
hvoretier de bringes til taushet. Telefon-
ledningen iflinpes over. Veier sperres i
alle retningei. Overfallsgrupper ag far-
slyrrelsespelruljer fulifot er sine oppdrag
ved rask, djerv og hensynslos opptreden.

forstyrrelsespetoder som velges,
beror pa ontstemfigiterene. Som regel har
Inami gå fram slik at nirustni ngrrr kan gjøres
så lett som niulig. Stundum er det lort
anvende slike metoder at motslandere
lorst etIer ni viss rid hlir oppeerksom
skadene. Nallend unagies il ivning. og
i stedet farsoker man å føre strid med
folanke våpenkniver, dolker og bajonetter.
Sarskilte beskyttelsespalruller surger tar
al karneratene ikke furstyrres av fiendllige
bevoktningsavdelinger. Når oppgaven er
lost, drar den angripende seg inn i skogens
gjemsel. Ved stadigå veksle oppholdsstedet
unndrar man seg forfolgelsen. Og om
denne våger fialge  nierl inn  i skøgen, lokkes
han i bakhold og tilintetgjøres.

Den fasthoende befolkningen skal ut-
nytt es for å stotte parlisainroppnles virk-
somItel. Gutter ok jerder som ayfikent
betrakter de ftendtlige panserkolossene i
hvgatene. kan i skurnringen la seg ut av
Eyen og rapportere til partisanavdelingene.
De kan gjore stor nytte som veivisere.
Ojennom befolkningens rnedvirken kandisse
avdentleer stadig motta hva de trenger for
sin vir ks. mfiet, sonl og sistrnu-
iisjon. Sårele og syke skafies pleje. Bytte

gjenrenes unna og fedske opplysninger
spres Ojen nom en last disiplin blant
avdelingen befestes befulkningens tillit  ̂ f"-,
partmanene.

skildringer fra partisankrigen Framgår
at  personer sorn særskilt egner seg For
denne virksomhet bør være herdet og
terrengvant  og  vel beherske sfne våpen.
Ojenit i torn.fikre eller høyslakker, opp-
klatrel i trær, fra vinduer og kjellerglugger
skat de kunne treffe sine maI. Terrenget
må de kjettne på fingrene og kunne ut-
nytte bade ved dag og i morke, i regn,
ISIfe eller snednyke, sommer og vinter.
Fordelaktig er det at avdelingen dispo-
nerer personale med tektisk uldannelse
så som bergsprengere, temmerhoggere
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I det øyeblikk Den Rode Arme har satt
foten på norsk jord, for i samband med
veemete norske styrker å befri landet vårt
fra den nazistiske reaksjun, er vi nred
ett slag rykket inn i brennpunktet for
begivenhetenes gang. Landem frigjøring
er umiddelbart forestående. — Etter hva
vi har vært vitne til fra de øvrige okkuperte
land når de har stått foran sin befrielse,
kunne man også her vente en folkereisnmg.
Men hva skjer? De norske nazister tvangs-
evakuerer hele Finnmark og Troms for å
sikre tyskerne i ryggen. Alt dette kan skte
uten organisert motstand overhodet. Man
lar de norske nazister i samband med tyske
militære skyte ned rakryggete nordmenn
som setter seg imot tvangssendingen. Man
lar en av denne krigs verste voldshandlinger
skje uten at folket får så meget sum en

jernbanearbeidere, telefonarbeidere og
eleIctrikere.

Våre bygder med sin oftest glisne hebyg-
geise og fåtaltige forbidnelser, innbyr til
den frie krigen Off gir muligheter for små
avdelinger i lengere tid å kunne bekjempe
en teknisk overlegen, men med fandets
natur ukjentinntrenger. Kulde oesim tretter
også en som er uvant med klimatt Våre
etore skoger byr på gode utgangskeasser

rer snagge, hensynstase overfail pa trmz-
.,porter og forlegninger.

Det ligger i partisankrigens natur at
denne krigtøring på en egen måtestimullerer
en na,jons motstandsvine. Partisanene har,
ikke minst i Jugoslavia, vist hvor viktig det
er ficke å gi opp_ selv om de innledende
operasjoner resulterer i etor motgang,
okkupasjon. Under krigsårene er Marskalk
Titos arme vokst fram av nansetige,intensivt
kjempeode partisangrupper. Den er nå
Ikke bare en betydehg militær styrke, men
også en polifisk tnaktfaktor å regne med.

Etter aevensk Typograltidninge.

VART KRAV
Testol å forsvare seg med. Etter at vi har
hatt snart fem år å forberede oss pl, skjer
denne katastrofe. Vi må sparre hva som
kunne ha eforverret. situareonen ved at
foiket hadde fAlt sette seg til motstand mot
disse skjendselsgjerninger. Tyskerne har
bokstavelig talt lagt i grus våre tonordligste
fylker. De har drept de av våre landsmenn
som har satt seg til matverge, og Mant
menneskestrømmen sørover hersker syk-
dom, død og elendighet. Er de militære
formasjoner, som i alle andre laud har
levert ea heltekamp som vil ieve i historien
framover, has oss bare en illusjon? Er det
vi idag ser beeynnelsen til en kopi av
katastrofen 9. april 1940, hvor folkets kamp-
kraft sviktet lotalt på grunn av ledernes
manglende kamoglød? Har man her hjemme
på grunn av den passive politikk 50111 er
ført. lultet seg selv inn i en søvn som man
ikke våkner av for det er for sent?

Hva som enn kan være årsaken. Folke-
kravet om rett til å forsvare seg og plikt
til å kjempe mot de nazistiske barbarer
må bli hort. Resultatet av ennå idag i
praksis å forfekte meningen om al det ikke
nytter å slåss, er at man sbIler seg
samme side som nazistenes femte kolonne
og andre folkefiendtlige elementer.

En krigspolitikk som idag virkelig svarer
til vårt folks sanne mteresser må øyeblik-
kelig omsettes i eraksis. Den sahotasje
som nå begynner a gjøre seg gjeldende i
visse av landets tylker må foreterkes i
vesentlig grad Vi må gjøre reguing med
at tyskerne ikke kan få seg tilsendt nevne-
vetdige forsyninger hit til landet. De vil
være avhengige av det de kan greie
produsere her. Denne produksjon må
ødelegges, koste hva det vil.
I samhand med dette må norske partisaner
gå til kamp i fiendens rygg. Dess o r ga -
niser e hans lorbinnelseslinjer, ødelegge
hans depoter. Folket i distrikter som star
i urnidclelbar fare for å bIi tvangssendt,
utstyres med vapen og organiseres i mot-
standsgrupper For å forsvare seg mot nye
naziåtak.

Dette er vårt krav idag; blir det ikke
hørr, vil resultatet bli en katastrofe av
uante dimensjoner. Oppfylles det vil No- ge
gå ut av denne krigon som en nasjon sone
ovenfor hele det øvrige Europa vil stå som
selve symbalet for folkets kamp for demo-
kratt o fotkestyre met nazisate og reaksjott



INGEN UNGDCM VED OSLO
SPORVEIER ELLER IliEhEMSBANEN

I den siste fida har vi meget ofte støtt
på pur unge gutier sem nvansatte kenduk-
tører ved Oslo Sporveier:en ting sem det

serres en stopper for.
Tidlig i surnmer dro den illegale avis

<Den Norske Kvinnet til felts rnet alle
kvinnelige Londuktører ved Oslo Sporseier.
Den beviste at hver nyansatt kvinnelig
kondukter representerte en fare for at de
tidligere ansarte, mannlige londtiktorer
ville bli tvangssendt fil slavearbeid for
tyskerne, forbeld kvinner å ta arbeid ved
Osto Sporveier eller Bærumsbanen og
manet de som allerede hadde tatt shkt
arbeid til øyeblikkelig å slulle.— Virkningen
uteble heller ikke: Det er iday bare tysker-
loser og nazisler som  er  tilbake av de
kvinnelige konduktører. Stillet overfor delte
problem så naziledelsen  seg  nødt til å
andre veier for å skaffe seg arbeidskraft,
og blikket falt da på den rnanolige ungdom.
Del skolle dessverre sise seg at det var
forboldsvis mange som tok dette arbeid.
Om dede skyldes at det pituselist er blitt
så mange nazisler blant vår ungdern eller
om det blanl dem virkelig finnes elemenler
som er så fulletendig utentor skal være
usagt. Det er imidlenid gang på gang
gjort merksarn rAat det er forbnelt å søke
eller ta stillinger ved offentlige etater.
Dessuten er det den ting som spitter inn
at mau ved å ta en slik stilling direkte
setter en landsrnann for å bli sendt på
slavearbeid. Ln ting er intidlertid sikkert:
Den  soin  har  fatt arbeid ved Oslo Spor-
veier eller Bærnmsbanen under krigen vil
bli avskjediget nar iriheen er gjernunnet;
men ikke bare det, de vil bli stilt pa saninle
side og vi/ bli behandlet på sannue måte
som de nazister hvis ærend de har gått.

Parolen er nå gitt, en ga ng for a II e:

Ingen ungdom ved Oslo Spor-
veier eller Bæruntsbanen!

HELF. NORGES JORGEN JUVE som
i sin tid måtte flykte til Sverigr, er nå
ansatt som nyhesrnedarbeider i N. T. 13.
lian ble sendt til Nord-Norge, og en av
hans forste sendinger derra omtaler det
utmerkede santarttede som finner sied
mellom de norske myndigheter og Den
Rodc Arme.

Ptaktisk vegledning for kampen.
11 f.

Vi vil denne  gang  gi en oversikt over
de forskjellige fenghetter.

Av fetigheuter har vi flere shgt
Nr. 4 har en ladn fylling pa 05/5 gr.

Anvendes til gretftedynamitt. Til und og
under gunstige forhoid kan det brukes til
XOD og SD.

Nr, G har en ladn.fylling på 1,0 gr. og
anvendes til dyliaminer, altså til dem som
er i evrn under gruppe A. Til red og under
gurist/ge fot hold kan den brukes til over-
flale-pa rafinert skyiehumull.

Nr. 8 har en ladmfylling på 20 g'n og
brules til sikkerherssprengstoffer, detone-
rendelunte, 0,5, skytebomffil,trinelplastikk,
8(8, tetryl og til de sprengstolfer man ma
arbride med, men som man ikke kjenner
virkningen av.

lilsvartkrutt brukes bare lunte.
Fenghetter nià bestandig behandles med

forstletigher. oppbevares  tørt  og ikke klern-
mes eller utseites for sled utenpå ladnings-
fyllingene. Før brnken hankes den forsiktig
med agningen  ned  for å fa ut sagnumg
og annet rusk. B ås aldri ned i fenghetten,
derved kan den bli fuktig og defekt!

GESTAPOKONIEDIE I KJOBENHAVN

En kveld i oktober måned ifjor ble det
plutselig rassia eller esabolurer, på Motel
d'Angletere i K ebenhavn. Det viste seg
å være en storstilet kontedie satt i sving
av ustapo.

Afteren i forvegen var to personer tatt
inn holellet de snakket kun tysk og
blandet seg ikke ined de øvrige gjester.
Da gestapo kom til hotellet, gikk de uten
å spørre etter værelsenumnier rett opp
de to og greide uten turnallter å belegp,
begge med handjern. Disse ble så, sarumen
med  hotellets øvrige gjester, tvunget til å
stå i hotellets hall med bendene oser
hoder. Meningen var å vise alle hvor
burtig og effektivt det tyske politi arbeider.

Stott avisa sar økenomisk, da hjelper du
til med å iå den oftere ut.

.Norsk Ungdonn er ungdommens egen
avis. ren forfattes, distribueres og leses
av ungdom.


