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Torsdag, 2. nov. 1944-

Ordre_frot don rbrske forsvarssjef

Situnsjonen er  rlig 1vorlig ph jrunn av fienduns qksjonet not not-
standsbevegelsen. Det sdri,skjer =dpå gjør ikke noen fornndring i det
almindeligo direktiv som or: Unng apen kamp. Femnr orgenisnsjorcno,
Derc vil få ordre gjennom kjente kånnler og i kringkastingen når tiden or
inne til aksjon i såmsvar med den militære st...tuJsjon, Tær pn vakt not
fnlske ordre. Følg de ordre om forsiktiahet som gis fra Hjemmefrontere
Isedelso.

Vjkti ordre,
Denne ordre er sondt ut frn Hjemnefrontens Ledelse.
Vi er nettopp blitt kjent med nt fiender nkter Setto ignng drnstiskc
tiltak for a knekke den norske motstandsbovegelse, Vi må være forberedt
ph arrestasjoner, razziaer og terror av hittil ukjent omfeng. Dnkelte
steder er angrepet begynt og vil undre steder vmre nmr ftrestende Len
norske motstandsbevegelse lar seg ikke knekke, men situasjonen er
og vi må beskikke vårt hus og holde hodet klnrt Hjemmefronten gar
gendo ordre:
1. Vis omhu og nrbeid.med-forsiktighet. Ta ingen unødia sjo2igse, ;Jaken

krever din innsats, nen dumdristighet or fiendons ferbundsfelle Din
uforsiktighet rwner ikke bare dej selv, den kan få de alverligste
følger.

2. Skriv ninst nulig_ Bronn idag alle unødvundiao pnpiter. Gå minst nuflg
mcd hemmelige papirer på deg. Dr du nødt til det, gjem dem godt,
3. Oppbcvnr alt hemmelig stoff så at finndon ikke knn finne det ved hus.

-undersøkelse ellor razzia.
4. kl.lenavnelister er forbudt, ødelegg dcn strnks:
5.-Snakk ikke til noun utenforst erlde om det arbe::de du gjør i Aje=t•

fronten, çke engnng til din beste venn, ikke til din bustru, Gjør
dette til regel fra idag av.

6. Pass ditt eget arbeid og bland dej ikke opp i åndres, tær ikke ny;,j
.gjorrig. Dot gjelder å vite minst nulig,

7. Se deg for. Fienden kan VEETe pt vakt der hvor du ventet finne en
forbundsfelle

8. Gh i dekning nar det er fare for at du kan bli tatt. Bli der
til faren er over. Husk nt fiendun slår ikke til med de:t S2=2, for-

.Hv*ksl.-ikkencrti mtdjIettSindighet,
9. 0. .OM står utenfor den aktive Hjennefronts arbeid, ti stille med hYn

du tilfeldigvis får vite eller kommer over9 Lot er din plikt.

Full kriigsinnsatps
Det ytes meget forlifullt arbeide i Norge idng ogs, utenfor Rjommefronten:
arbeidsområder. Vi tenker da på nlle dansom i  sitt clagligc nrbeide bidrat
til det norske folks forsyning med livsforrwdenhoter og anuet som gjør
livet leveiig under de nåværende vnnskelige forhold. Ti tenkor også pn
alle darson i sitt arbeide EY, sl-ss med tyske og nnnistiske myrdighetcr
fornt den norske sivilbefelkning skal fa mest muljj; nv det som preduseres
her hjemme. Vi tenkor også på nllo demson allerede na arbeider intens. mm
å forborede den matorielle, økonomiske, sosiale wg kulturelle ::jenopp-
byg..:ing uv Norge etter krigen. Derimot tenker  vi  ikke pt alle densom
synelatende utfører det arbeide vj har nevnt foran, men son bare gjør
det for t skape seg rikdommer eg pesisjoner son de kan nytte ut etter
krigen.
Mon uansett hvor viktig og samfundsgavnlig det nrbei.e du utfører er_ s.
ma du veere klar over at idag er det en plikt son går f=fer all annån:
plikten til fullt og helt å gjøre din krigsinnsnts for Dorgo dersom det
kreves av deg. Det finnes ogs .mange tilfelle hvor det skulle være unød:
a be deg . gjøre din innsats fer NoJectn e., der oventer du gjør det uopp-
fordret. Ingen-person er idag for gi.ktig når d•t gjelder Nerges totale
krigsinnsts fflot fienden.



NvInctunc fra London onsdc-, 9/11 k18,32.

Flyan-xcp, Løln, den -iktigste sacc_m_Ingsplass for treeper og materiell
51.1.-Tvciffrunten, bl,  tgir  benbot 2 _anger, Det kantet ever 3000 tonn
bomber :v.cr byen i 1,c2ct av de sia 4 cLo.ger, Pcirste nngren ble utf0f-
av britiske nosquitofly, dct nnnot,ov tunge, brttiske bombof1y,
kastet ncd. 2500 tonn bomber. Namb.mg og flyplanecx i Vest-±ysklnnd ble
også an:repet igår. fly ,zikk taic Et nnlegg f or syntetisk cljo i
Bottroe i Euhr ble ogsangrepot. 1 bembufly sav-,3s, Brttiske nosquitc-
fly 1e-dsaget aV mustnigfly har Utf rt et asedvnrilfz vc11y1,kut angr,p rst
G,stapes hovedkvarter i lienmark. D,Yldc befant sc:g i byninjur
tutet i .e.rhus; og lakk en hvorved bl,n, hele (ncntnpcs afk:
brente opp, -
VestfreDtem.., Aferte st yrker hac c.J.dd-lbas pa 'crud front. v de 2 treem
tyserrc kumne bru2cs ttl retrett, det barc ec. igjen, brittfle ke-mnflo-
dostyrker gikk idag tidlig ilamd pn vya Walchefun En korrespch.l.ent
dor at britinke troppe.- som rykke:- ,ordoVer, .vsk met siste veien
snn fører til Mocrdi, , IS1Sk3 og ' nadishe troi soT T-r e ståt.
5 bu Tra denne by,  O:• .1 •tyske.locc . ., ,rdr for SehelHu er tait
nt31ettet, ord for Senclderunninuen angrep mosem4tofly tyske tropper
snm forsøkto å komme cver elva. nurdrevis av tyckeru binkom i blgcno,
De tsske m9-c,angrJp i 4:st-Jeder1and er steppet, briterns hal sntt
et nytt angrep, Tys'e fly kastet pccn få bomber i utknnten av laris

ske/le v[t byen.
ødfronten, ira Hoska cr det ikke kJmmet noen meldinger 9- kcre).-“J
KI-rk-C7n-eS6iErådet. ikke frn _:-Prolfesen f religger det a- dre •::01-
dinger cnn at hardc le;:iper pågår„ Fessisko tropper:o n  tankkolonner star
70 kn. sør-ost for ipudapest, De har omgått jornb.neAtepunkt0t Koeske- -
mut, der heftigp gatekanper raser, lycn er nesten cmringet, Btadig 'T.cro
tyskere cg ungarere overgir seg.
Hellns, '2fitiske patraljer hnr nådd Salontki.
TIM -2,-; 8. arme har forsterket sitt bruhode Yed elva ,kmeo i  flt_cin-9v-
snitte-t. Spir for Bolo ma hnr 5, armc slatt-tilbeke en rckkc :-otangreP,
Utenriksminister kommet til fra Hellas,
Nerf,en Det ble iHag .itEt flore delljer Era britisu flynngc.p på
77:rgeh tidtagere i  Do  nnsikon -ollerte moldte at
skodem på EcH: var tillegg ttl •et vi i jt tidflgerc
nummer f9rtalte;knn r noe at i hav _emrådet D5 sørsidon av utstikkeren
tL1 :---cregens nek, Vorb;:ted ble Thv lvorsens "Stoh" semkgt, mens u,Herta"

n:on 1-.araldu og en bet til merkedig nok fremdeles fløt. Jicrgens nek,V€mk-
steds d-rduling på Laks,:våg ble ste75c skadet. På scrsiden av V&bon hadde
tyskc. 5 srpro naskihhaller; 2 a Lelse ble helt ødelagt, den 3. fikk
at tnr L'ulltref f ere p: ridten. Utei hallene vorksted sHm
har vccrt rekvirert i 1 ng tid. Dc.-Y .ble egsa t, talt od„ingt. U-bartecL
seic bcfnnt se»: der, gikk til bunne 2 store fersyfingsskip, 1 f'Cordbat i
tyslem.rnes tjeneste og ct par andre ndre farteiyom ble cgsa secket,
I  sist(i  kemnunike ffn det britiske -ivitfartsdepaltoment Ole ef norsk
kantein i flyvåpenet derlig omte' p.g.a. fro i. agendo innsatc under et
f1yanc:rep mot Vehlo og Krefeld',.
En statspnlitibetjent 1:.ndh1en, _ Y.f Engene, sou ved flere anio/ncimgof
hnr opttradt scm angi.v,r GL; stul:ke-!: cin nese boft 1 uvedkomm,h'c ting,
fikk -crleden en herli,• omuang juling av noen ung: menntngeme ble ct,-•ec
organg4n evklecdt og se.it til bygds til latter fer hele be:T,:Xn _ngen.
Tirn torsd; ferrige uke ble det •rk]ilr beloirir:stIlstand
i 9mrndet me1lom, Pukerud, lik9 utenS r Drammon, c Vostfpssenvest for
Hokksund ieleiringstilistanden sem tyskerc bl- karakterisJrt •mErmust
spm krig, varte ut fre ag. Det ble retatt rassi cr  o:  'nasuridereøkolse7
nvur hele enrådet, dulvis meget neT. og inngående I dckksund ble en mahn
Snnen scutt, hans familie arresterit  g  huset avs-Mcngt. '),Cc ble sch2.t 4
likkister fra hokksund til Lkor SykHrus, det er-tulig dt kiStea, inneholdt
flere unn do•de, Nmrrere epplysnit,: r savnes forcløpig "T'credningen
til kct hele var visstnok endel lyssignaler scm -skerne bn-t e (-ervert
natt ttlonsag,


