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ORGAN FOR SASOTO'RENES LANOSFORBUND

Øksnevad overdrev ikke da
han i B1SC sa at siden svarte-
dauen har ikke landet vært
rammet av en verre ulykke enn
tyskernes barbariske Ivangs-
evakuering av befolkningen i
Troms og Finninark.

Redslene har ikke lammet
den norske motstandsviljen.
Tvert om. Det var den norske
bei mefrontens vilje Terje Wold
ga uttrykk for i at alt er bedre
enn pa denne måten å la seg
drive som slaktekveg av mord-
brenner ne.

Forsvar ssjefen, kronprins
Olav har gitt oss direktiver
når tyskerne påny setter i gang
den brente jords taktikk:
I. Adlyd ikke tyskernes eva-

kueringsordre. Stikk dere
unnaog saml dere i grupper.
Veig en leder og redd det
som er mulig.

2. Angrip tyske patruljer som
blir satt til â ødelegge norsk
eiendum og anlegg.

3. Sett alt inn på å slukke
brann er.

4. Fr det ingen lovlige mvn-
digheter til stede sa sørg
for å oppretthulde ro og
orden. lijelp dem som
trenger det mest.
Ordren forutsetter at vi i tide

forbereder oss. At vi i størst
mulig utstrekning har våpen
og utstyr parat nar vi trenger
det. At vi fysisk er i form.

Forsvarssjefen understreket
at tiden ennå ikke var inne
for regulær reising av heime-
styrkene. Men desto større

JANUAR

VI SKAL FRI VÅRT LAND OG FOLK!

krav stilles det til oss norske
sabotører.

De norske militærenhetene
vil snart sammen med vår
russiske allierte og trolig med
militær hjelp fra England og
USA feie lyskerne ut av landet

•
1945

vårt. Vi sabotorer forbereder
grunnen gjennom aksjonene
våre, og når hovedkampene
setter inn skal tyskerne få føle
at det vi hittil har utrettet vil
blekne i forhold til det vi
makter.
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VI KV1NNER MÅ MED!

Ennå har folk flest den inn-
grodde forestilling at sabotasj e
bare er «mannfolkarbeid». Å
nei. Skal vi kunne nytte alle mu-
ligheter for å ramme fienden,
må nok også vi kvinner fram
i frontlinjen. Obe kan vi bedre
enn mennene utspionere fien-
den uten å vekke oppsikt. I
fabrikkene og på kontorene
kan vi skape skjebnesvangre
feil for tyskerne, ja, slik kunne
jeg fortsette å ramse opp.

Kvinnene i Jugoslavia har
til fulle funnet plassen sin i
friskarene — på speidertokter,
i sabotasjen og i åpen kamp
side om side med mennene.

Sjefen for de unge kvinnene
fra Montenegro som sluttet
seg til Tito — den 21 år gamle
Stana Tomachevitch — er to
pnger såret i løpet av de tre
arene hun har deltatt i kampen
mot nazibar barene.

DANSKE SABOTØRER HINDRER TYSKERNES RØMMING AV NORGE
Danskene driver en utstrakt

jernbancsabotasje for å hindre
tyskernes transporter til og fra
Norge. Nå rettes slagene også
mot fartøyene som tyskerne
rekvirerer for transportene. I
løpet av et døgn senket sabo-
tørene 4 båter ved København.

NÅR TYSKLAND BYGGER
BÅTER I DANMARK

De danske sabotørene har
viet Hansa-programmet stor
oppmerksomhet Det dreier
seg om 35-40 fartøyer på om
lag 190000 tonn d.w. Danmark
skulle bygge halvparten: 16
5 000-tonnere og 2 3 000-ton-
nere. Byggingen tok bl i 1943
og skulle være ferdig i løpet
av 1945. Alt nå har det lykkes
de danske sabotørene å for-
sinke byggeprogrammet med
mer enn 10 måneder, og det vil
neppevære mange Hansabåter
ferdigbygd før krigen slutter.

15 november ble det gjen-
ndmført en meget djerv sabo-
tasjedåd mot Danmarks største
skipsverft, Burmeister fir Wain
i Kobenhavn. Tre av verftets
nybygginger ble senket etter
kraftige eksplosjoner. Alt tyder
på at alle tre båtene hørte med
til Hansa-programmet.

SABOTASJE I ADMINISTRASJONEN
På alle felter må lyskerne registreringen som å sprenge

få føle sabotasjevåpenet. Det en tysk bedrdt. Heimefrontens
er like viktig å gjennomføre ledelse har sendt denne ap-
en effektiv sabolasje av nazi- pellen til trygdekassene:

«Direktoratet for Arbeidsforrnidling har i rundskriv
av oktober 1944 pålagt trygdekassene å sende opp-
gave til Arbeidskontoret over alle hushjelper i
distriktet. Ved hjelp av disse oppgaver skal Arbeids-
kontoret opprette et Hushjelpregister til bruk ved
utskriving av hushjelit til tyske forlegninger,
nazister og tyskere.
Det er tidligere sendt ut parole at denne registre-
ring — i likhet med all annen registrering av
arbeidskraft — skal slhes i stykker, og i dette
arbeide kr ever Heirnefronten at alle gode nordmenn
hjelper til. Ingen funksjonær vil derfor m edvirke
til at trygdekassene etterkommer pålegget om å
sende inn oppgaver til Arbeidskontorene.»

Innen ledelsen av den dan-
ske motstandsbevegelsen er
man overbevist om at tyskerne
er gått igang med rømming
av Norge. Tyskerne har den
siste tiden beslaglagt en rekke
mindre passasjerbåter som er
egnet til å ga i konvoi over

TYSKERNE BLE
TVUNGET TIL Å
SE PÅ SABOTASJEN

En flokk bevepnete sabo-
tører trengte 21 november inn
på Ford-fabrikken i sydhavnen
i København, hvor 2 hurtig-
gående motorbåter til tyskerne
nettop var ferdig.

Arbeiderne ble truet til å
hente sveiseapparater, og sa-
bolørene gikk i gang med

skjære i stykker skrogene
med sveiseflammene og med
å slå i stykker vitale deler av
motorene.

Mens arbeidet pågikk kom
inspektørene fra den tyske
marinen for å se på båtene.
3 — 4 sabotører tok mot dem
med maskinpistoler, avvep-
net d. m og tvang dem til
å overvære avslutningen av
arbeidet med de tyske ny-
byggingene.

Skagerak. Etter kunngjøringen
fra ansvarlig britisk hold om
at troppene som flykter for
våre allierte russiske armeer
skulle få vansker med å nå
fram til Tyskland, ser de som
sin plikt å lamme transporten
på alle tenkelige måter.



Sabotørene er folkets helter.
Hver dåd de øver er et skritt
fram mot frigjøring av landet
vårt.

Unge og gamle spør : Hvem
kan bli sabotør? Kan jeg bli
det? Svaret er enkelt og like-
til: Hver nordmann kan bli
sabotør !

Likesom innen de vanlige
militære enhetene, er oppga-
vene innen sabotasjen uhyre
mangesidige. Innen flyvåpnet
er ikke alle pilotter i bombe-
flyene. Innen landstridskref-
tene er ikke alle kanonerer
for det grove artilleriet. Slik
også innen sabotasjen. De som
skal utføre de store sprengnin-
gene av livsviklige bedrifter,
av fiendens kommunikasjoner
og forråd må ha lært sine ting
bedre enn noen annen sabotør
fordi de skal løse sabotasjens
sværeste oppgaver. Den nye
(rekrutten) begynner ikke her.
Først må han eller hun tjeneste-
gjøre som «menigv.

Står du på en arbeidsplass
som er viktig for fienden er
saken klar. Da kommer det
bare an på din egen oppfinn-
somhet om du skal oppnå store
resultater. Du kjenner arbeids-
prosessen. Du vet hvilke ma-
skiner som lettest kan settes
ut av funksjon med størst
mulig innvirkning på produk-
sjonen. Du kjenner produk-

HVEM KAN BLI SABOTØR?

tene. Du vet hvordan de lettest
kan skades så kontrollen van-
skelig oppdager at de vil være
ubrukelige når de kommer
fram. Du kan gi de utlærte
sprengerne alle nødvendige
opplysninger om bedriftens
sarbare punkter, om adkomst
og vaktordning. Hvis du ikke
arbeider i en direkte krigsvik-
tig bedrift, har du kanskje
vanskeligere for umiddelbart
å finne arbeidsoppgavene dine.
Allikevel er de til stede i over-
flod.

Ta først fatt på enkle, nær-
liggende oppgaver. Skaff hus-
rom for aktive sabotører.
Organiser matforsyningen til
dem. Utfør ærend for dem.
Og først og sist hol d kjef t
om arbeidet deres. Når du har
tatt fatt på disse oppgavene
er du allerede kommet langt.
Du utfører arbeid som er av
fundamental betydning for sa-
botasjen. Er du så skikket for
det og har lyst til å ta fatt i
mer direkte sabotasjeaksjoner,
vil sabotørene du hjelper
kunne rettlede deg.

Ofte kan du kanskje synes
at sabotørene du har i dekning
er vel Iiie forekommende når
det gjelder å la deg få vite
noe, enn si å la deg slippe
innenfor selve gruppene. Vær
bare glad for det. Det viser
at karene du har med å gjøre

SÅ MÅ NORDMENN ALLTID TENKE

Sagaen beretter om våre forfedre når de gikk i kampen:
«Så sa en bonde da han fulgte sin sønn til hærskip og

ga ham råd: han ba ham være tapper og hard i manneprøver;
ti ordet lever lengst efter enhver, sa han, eller hvorledes
vilde du bære dig ad om du kom i slag og visste forut at
du skulde falle? Hvi skulde jeg da vel, svarte sønnen, spare
på å hugge til begge sider? Men, sier den gamle, om nu
noen kunde si dig forviss at du ikke skulde falle? Behøvde
jeg da, svarte den annen, å ta mig ivare og ikke gå frem
best? Ja, sier den gamle, i hvad slag hvori du er stedt, vil
ett av to skje: enten faller du, eller du kommer fra det med
livet: vær altså kun djerv, siden alt er forut bestemt, intet
slår den ufeige ihjel og intet kan frelse den feige; på flukt
fall verst.›

Så må nordmenn alltid tenke når de går i kampen for
Norges frihet og selvstendighet.
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har den rette forståelsen av
konspirasjonen. Det er en
plikt for dem å være på vakt
og mistenksomme overfor alt
og alle. Vi kan aldri vite hvilke
veier fiendens spioner nytter
for å komme inn på oss for
å få has på oss.

For å bli en framragende
sabotør kreves det store ferdig-
heter. En må være kjapp tanke
og aksjon. En må lære seg
til å komme fram ubemerket.
En må til bunns kjenne red-
skapene en skal bruke og være
djerv og uredd uten a være
dumdristig. Og først og sist
må en kunne holde kjeft.

Ta fatt idag, landsmann!
Hver sabotasjedåd forkorter
tiden til frigjøringen. La det
kunne sies om oss at den
norske heimefronten ikke
sviktet da det røynet mest
på. La oss bli et folk som
har gjort seg fortjent til å være
fritt og uavhengig.

RÅSKAP

Tyskerne er blitt desperate
etter de vellykte sprengnin-
gene av stillverkene. Da det
6. desember ble varslet ny
sprengning på Lillestrøm, truet
den tyske befalingsmannen
30-40 jernbanearbeidere inn i
bygningen som skulle gå i lufta.

Noen sprengning fant ikke
sted denne gangen, men våger
tyskerne å gjenta eksperimen-
tet skal de få svar de vil merke.



INGEN PARDONG FOR
ANGIVERE

Angiverne er de mest ge-
mene av alle krigsforbrytere.
Ingen metode er for simpel
for dem for å komme de frie
norske organisasjonene inn på
livet og så selge ofrene til
Gestapo for judaspenger.

Nå praktiserer de en ny
metode, I samråd med Gestapo
kidnapper de «mistenkte nord-
menn» på gaten og sperrer
vedkommende inne i en kjeller.
De sier til offeret at de er
kommunister, og at de har
tatt vare på ham for å skyte
ham fordi han er angiver. For
å rette på irnisforståelsen»
regner de at offeret skal opp-
gi forbindelser som kan gå
god for ham. Så blir resten
av oppgaven solgt til Gestapo,

Så snart vår illegale ledelse
har beviser nok tii å kunne
navngi en angiver må dette
være ensbetydende med døds-
dom.

BØNDER!

Maten s k a 1 fram til den
norske sivilbefolkningen.

Saboter de tyske rekvire-
ringene!

Fra kommunikeene: «SABOTASJENATTEN» 23-24-11.

Aker mek. verksted.
På dette verftet ble senket eller alvorlig skadet skipstonnasje
på i alt 25 500 tonn, hvorav et tankskip «Schleswig» på
16 000 t. og nyinnredet for transport av fanger. Samtlige
skip var klar til å settes inn i fart. En tørrdokk, kapasiiet
2 500 t. ble satt under vann ved å sprenge dokkporten. En
stor kran, kapasitet 100 t. ble satt ut av drift. Kranen er
den eneste i landet som tyskerne kan nytte til lossing og
lasting av store tanks og grovt skyts. 2 mindre skip ble
også ødelagt.

Nyland mek. verksted.
Her ble senket i alt 15 000 t., et av skipene var tyskerne
istand til å slepe vekk før det sank. Den tilsiktede blokade
ved å senke skipet inne blant verftsinnretningene ble dermed
forhindret. I to mindre skip hvor det var plasert laduinger
som ikke ble antendt, er ladningene fjernet.

Lil:lestrøm je'rnbanest.
2 stillverk ble sprengt i luften. Aksjonen ble heldig gjennom-
ført tross sterk tysk bevoktning. På tross av alarm som ble
gitt 13 og 4 min, før eksplosjonene, var det 2 marti, av
jernbanepersonalet som enten tkke har hørt «alarm» eller
ikke tatt denne alvoriig, og som ble drept.

Aln-ab:ru fernbanest.
1 stillverk ble sprengt i luften. Den tyske bevoktningen var
var ekstraordinær sterk 4 mann ved selve stillverket. Aksjonen
ble gjennomfort uten uhell av noe slag.

«Fram›, Bygdoy alle 4.
Aksjonen ble her foretatt for å ødelegge tekn. utstyr for
registreringen for arbeidsmobiliseringen o I. 1 mann drept
og 5 såret av braunvesenets folk. Dette kunne ha vært
unngått hvis brannvesenet hadde vært litt mindre hissige
og tjenesteivrige.

N S B's lokomotivverksted på «Nyland» ved Grorud.
Aksjonen ble heldig gjennomført 29-11. Verkstedet hir I. t.
en mengde lokomotiver til rep. Driftstansen p. g.a sjinen
skulle etter de oppl. som foreligger være ca. 3 mnd.


