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DEN BRENTE JORDS POLITIKK.

Tyskernes framferd i Nord-Norge kan fullt ut måle seg med-deres
verste utskeielser i andre okk Lperte land, f. eks. Polen og Sovjet-Unio-
nen. Befolkningen i Finnmark og Troms er blitt jaget som dyr fra si-
ne hjem og har bare fått ta med ceg en bagatell av klær og andre ei-
endeler. Hele bebyggelsen cr blitt stukket fyr på av tyske brannpa-
truljer. Dette er nazistenes siste ord når det gjelder krigforing. De
vet inderlig vel at siviljolket på denne måten blir satt på bar bakke og
må utholde forferdelige lidelser i den arktiske vinter. Men tyskerne har
øyensynlig ingen skrupler lenger.

Når fienden legger landet øde på denne barbariske måten, så er det
ikke først og fremst av militære grunner. Riktig nok kan det hevdes
at ved å legge ødemarker mellom seg og den røde arme kan tyskerne
sinke russernes framrnarsj og selv få anledning til å trekke seg tilbake
i ro og orden. Men nederlaget kan de ikke unngå ved slike metoder.
Til syvende og sist er det nok politiske grunner som veier tyngst for
nazistene. Ødeleggelsen av de områder som de må gi slipp på skal bl.
a. tjene som illustrasjon til skremselspropaganoaen mot russerne. Tys-
tror øyensynlig at ved å herje og brenne jandet bak seg skal de lære
nordmennene å forstå a i Lolsjesikene er noen fryktelige vesener. Så
feige er de at ingen ting av s erdi må falle i deres hender når de ryk:
ker fram.

Eksempelet fru Nord-Norge s iser oss hva vi har i vente dersom tys-
kerne uhindret får trekke seg tilbake videre sorover. De betenker seg
nok ikke på å legge landet vårt helt ode. Men da vi spørre oss selv:
Finns det ingen midlet til å hindre at fienden får anledning til å la re-
sultatene av generasjoners slit gå opp i flammer? Jo, en sUk skjenseI
kan forhindres, men da nytter det ikke med flammende taler og indig-
nerte uttrykk. Det må makt til, våpenmakt.

Den beste løsning på problemet ville være en invasjon fra vest. En
slik operasjon vilde avskjære tyskernes retrettveier og dermed for det
vesentligste fjerne selve grunnlaget for den brente jords politikk. — I
sin nyttårstale til det norske folk berørte statsminister Nygårdsvold bl.
a. også dette peoblem. Hans uttalelser var dessverre nokså mistrøstige.
Statsministeren erklærte at den norske regjering ikke disponerte over



NORSK VILIE

militære maktmidler som var sterke nok til å gjennomføre en invasjork
Den var henvist tli hjelp fra de allierte, og statsministeren kjente ikke
til overkommandoens stilling til spørsmålet.

Etter dette tøt vikke tikkert regne med noen invasjon her i det hele
tatt før krigen er forbi. Ser si altså bort fra denne utvei, så er hei-
mefronten hens ist til å klare oppgaven alene. Og da er det bare en
linje som kan føre fram. SABOTASJEN MÅ UTVIKLES TIL FRI-
SKAREKRIG. Dette er sikkert også statsministeren klar over, men
han kom ikke nærmere inn på det. Og grunnen er det lett å slutte
seg til: Regjeringen er ikke stemt for en slik aktiv krigføring på hei-
mefronten. Den har .alltid advart mot slike metoder — antagelig fordi
den ikke har noen tro på at heimefronten er i stand til å påta seg en
slik oppgave. Men ansikt til ansikt med truselen om ø få hele landet
svidd av er ikke vi på heimcfronten tjent med en slik nederlagshold-
ning. Hva heimefronten evner eller ikke, det må det bli heimefrontens
egen sak å bedømme

Vi vet at tusenvis av landsmeng bare brenner av iver etter å få slåss
mot nazistene med såpen i hånd. Alle er naturligvis klar over at en
aktiv motstand i form av bl. a. friskarekrig vil kreve store offer av oss
alle. Men vi vet også at hele folket er villig til å yte disse offer når
l'et det gjelder å redde mest mulig av de verdier som her står på spill.
Den s erste skjebne som kunne ramme oss s ar om si ble nødt til å stå
med hendene i lommen og se på at de nazistiske horder lot vår kultur-
arv gå opp i flammer. Etter sår mening er des grov ansvarsløshet å
preke passivitet i en slik situasjon.

I full bevissthet om vårt ansvar vil vi be regjeringen om å støtte en
akiiv krig føring på heimefronten, og vi vil samtidig oppfordre våre
landsmen til å gripe til våpen for å redde det som reddes kan.

UKENS PORTRETT.

CARDIFF HERZFELDER heter en prispolitikonstabel som er ille
ansett i Bergen og distriktene. Dette snurrige navnet, som får oss til
å tenkeS både på vestmaktene og aksemaktene, gjorde -at vi innhentet
endel opplysninger Disse ga følgende resultat: Da Cardiffs mor hadde
bragt til verden denne samfu.ndsgevekst, var hun ingenlunde inntrådt i
den hellige ektestand. Barnet skulde døpes, og moren ble spurt om den
angipelige barnefars navn. Dette måtte hun med skam bekjenne at hun
ikke visste. Det eneste han hadde fortalt henne var at kom fra Car-
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diff. Det ble så foreslått å kalle gutten Cardiff etter hans far, og såen
ble det. Dog, etter hans utseende å dømme burde han heller hete Je-
rusalem eller Retlehem. Hans fysiognomi bærer tydelig preg av å til-
høre en rase som er dårlig likt av nazistene.

Støestedelen av sin fl ungdom og begynnende manndom tilbragte lumr
som «boms» på torvet. Av dette vil alle forstå at han føler seg sær-
deles vel hjemme i N. S. Det er ikke bare som en støver til å snuse
opp og beslaglegge en liter ulovlig melk til et småbarn at Cardiff har
gjort seg bemerket. Han pusler også litt med angiveri, em enn i det
små. Derfor, la deg ikke narre av hans uhyre tåpelige utseende, men
vær våken.

Skulle, du på dine regelmessige turer med fjordbåten for å skaffe litt
utenom rasjonene treffe på en fyr som ser temmeli€,

°miserabel ut,lig ovenfor snippen, så spør deg for, det er kanskje Cardiff.

SABOTASJE OG BOMBING.

I fjor på denne tid hadde vi her i bladet anledning til å foreta ea
sammenligning mellom effektiviteten av organisert, aktiv sabotasje
resultatene av den allierte bombing her i landet. Vi kom den gang
den slutning at sabotasjen i forhold til innsats a‘, mennesker og mate-
riell er en langt billigere og mere virksom krigsmetode enn bombingen.
Vi fremholdt ikke dette for å påstå at sabotasjen kan etstatte bombin-
gen, for det kan den ikke, men for å slå en pel gjennom den skadelip
skremselsagitasjonen mot den aktive sabotasjen.

De erfaringer vi i den senere tid har hatt her i Bergen - stadfester
fullt ut var oppfatning. Vi skal belyse dette ved et par eksemvler sorn
alle kjenner. For ikke lenge siden ble ubåthavnen på Laksevåg utsatt
to allierte flyangrep. INNSATS: Flere hundre fly og sikkert manp

•hundre tonn sprengstoff. MILITÆRT RESULTAT: Ubåtskurene nes-
ten ubeskadiget, noen reparasjonsverksteder ødelagt, to båter senket
store skader på Laksevå2 Mekaniske Vorksted. TAP: Antagelig 5 fly
med ca. 35 manns besetning, over to hundre sivilpersoner drept, deray
mange skolebarn. Antall drepte tyskere vites ikke, men etter alt å døm-
me var de tyske mannskapstap ubetydelige.

Like før jul ble det gjemmmtort en meget vellykket sabotasje mot
transformatorer som leverte elektrisk strøm til meget krigsviktige bts-
drifter. INNSATS: Ca. 10 mann og noen pakker med sprengstoff, ikke
større enn at de kunne bæres under armen. MILITÆRT RESULTAT:
4 transformatorer helt ødelagt og den femte beskadiget. TAP: Ingen
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drept eller såret. — En sammenligning frIler ennu sterkere ut til for-
deit for sabotasjen, når vi ikke bare tenker på de øyeblikkelige virknin-
jer av aksjonen, men også på de mere langsiktige. Reparasjonsverkste-
dene i ubåthavnen er allerede satt istand og i drift igjen, mm trans-
formatorene har ennu ikke kunnet reparores på grunn av mangel på
reservedeler. De militære virkninger av sabotasjen gjor seg altså fram-
leis gjeldende i fullt omfang.

Dette var bare et par tydelige eksempler. Men all erfaring om sabo-
iasje og bombing viser stort sett t samme retning. Etter dette skulle
det være soleklart at det er ansvarsløst å skremme våre landsmenn bort
fra den aktive sabotasjen med lognaktige påstander om at det ikke
nytter, og at det koster så meget fordi tyskerne hentetter gisler o. s. v.
Ingen god nordmann vil idag nekte for at sabotasjen er meget virk-
ningsfull, men så er dee dette med gisleoe. Vi må naturligvis i verste
fall være forberedt på at sabotasje kan koste noen liv i form av skutte
gisler. Men n-sjonalt sett er slike offer fullt fors‘arlige, og de teller
ikke meget i sammenlikning med de hundrevis av menneskeliv som går
tapt under et eneste litt større flyangrep. En økning av sabotasjevirk-
somheten vil sette våre allierte istand til å innskrenke bombingen over
våre storbyer og reservere flystyrkene i sterkere grad til spesielle mål
som sabotasjen ikke Piakter å gjøre noe med.

Derfor er det en nasjonal plikt å uivikle og øke sabotasjen med alle
tilgjengelige midler, for den er tross alt en av de billigste og mest ef-
fektive karnpmetoder på heimefronten.

HUSK AT FOLK SOM ER ETTERSØKT AV GESTAPO HAR

K..1( A V PÅ HUSLY OG MAT. VÆR MED OG HJELP DU OG.


