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virt. Vi saboterer forbereder
grunnen gjennom aksjonene
vare. og nar hovedkampene
setter inn sical tyskerne f fell.'
at det vi hittil har utrettet vii
blekne i for hold til det vi
makter.

JANUAR

SABOTtlRENES I.ANDSFORBVND

•

SPBKIR FOR DIETEL'S ErrERIATTE

krav stilles det til oss norske
sabot0rer.

De norske militzrenhetene
vii snart sammen med vir
russiske allierte og trolig med
mililzr hjelp fra England og
USA feie tyskerne ut av landet

ORGAN

N R. 1

0ksnevad overdrev ikke da
han i BBC sa at siden svarte
dauen har ikke landet vzrt
rammet av en verre ulykke enn
tyskernes barbariske tvangs
evakuering av befolkningen i
Troms og finnmark.

Redslene har ikke lammet
den norske motstandsviljen.
Tvert om. Det var den norske
heimefrontens vilje Terje \Void
ga uttrykk for i at all er bedre
enn pa denne maten a la seg
drive som slalctelcveg av mord
brennerne.

Forsvarssjefen. Irronprins
Olav har gitt oss direlctiver
nir tyskerne piny setter i gang
den brente jords taktikk:
1. Adlyd ikke tyskernes eva

kueringsordre. Stikk dere
unnaogsaml dere igrupper.
Velg en leder og redd det
som er mulig.

2. Angrip tyske patruljer som
blir satt til a0dell.'gge norsk
eiendom og anll.'g~.

3. Sett alt inn pa a slukke
branner.

4. Er del ingen lovlige myn
digheter til stede sa serg
for a opprettholde ro og
orden. Hjelp dem som
trenger det mest.

Ordren forutsetter atvi i tide
forbereder oss. At vi i sterst
muli~ utstrekning har vapen
og utstyr parat nar vi trenger
del. At vi fysisk er i form.

forsvarssjefen understreket
at tiden enna ikke var inne
for regulzr reising av heime
styrkene. Men desto sterre



HVEM KAN BLI SABOT0R?

sA. MA NORDMENN AllTI D TE KE

Sagaen beretter om yAre forfedre nir de gikk i kampen:
.SI sa en bonde da han fulgte sin senn til ha:rsldp og

ga ham rad: han ba ham va:re tapper og hard i manneprever;
ti ordet lever lengst efter enhver, sa han, eller hvorledes
vilde du ba:re dig ad om du kom i slag og visste forut at
du skuIde falle? Hvi skulde jeg da vel, svarte sennen, spare
pa a hugge til begge sider? Men, sier den Ramie, om nu
noen kunde si dig forviss at du ikke skuIde falle? Behevde
jeg da svarte den annen. a ta mig ivare og ikke gl frem
best? Ja, sier den gamle, i hvad slaR" hvori du er sted!, vii
eft av to skje: enten faller duo eller du kommer fra det med
Iivet: va:r alts! kun djerv, siden alt er forut bestemt, intet
slar den ufeige ihjel og intet lean frelse den feige; pi flultt
fall verst.>

SA ml nordmenn alltid teme nir de gir i lcampen for
Norges frihet og selvstendighet.

r

VI KVINNER MA MED! NAR TYSKLAND BYGGER TYSKERNE BlE
BATER I DANMARK TVUNGET Til A

De danske saboterene har SE pA SABOTASJEN
viet Hansa-programmet stor En f10kk bevepnete sabo-
oppmerksomhet. Det dreier
seg om 35-40 farteyer pi om finer trengte 21 november Inn
lag 190000 tonn d.w. Danmark pi ford-fabrikken i sydhavnen
"II b hit 16 t Kebenhavn, hvor 2 hurtig-
sue ygge a vpar en: gaende motorbater til tyskerne
5000-tonnere og 2 3000-ton-
nere. Byggingen tok til i 1943 nettop var ferdig.
og skulle va:re ferdig i l0pet Arbeiderne ble truet til
av 1945. Alt na har det Iykkes hente sveiseapparater, og sa
de danske saboterene a for- boterene gikk i gang med
sinke byggeprogrammet med a skja:re i stykker skrogene
mer t'nn 10 maneder, og det vii med sveiseflammene og med
neppeva:re mange Hansabiiter asia i stykker vitale deler av
ferdigbygd fer krigen slutter. motorene.

15 november ble det Rjen- Mens arbeidet pagikk kom
ndmfert en meget djerv sabo- inspekterene fra den ty ke
tasjedad mot Danmarks storste marinen for i se pa batene.
skipsverft, Burmeister & Wain 3-4 saboterer tok mot dem
i Kobenhavn. Tre av verftets med maskinpistoler, avvep
nybygginger ble senket etter net dem og tvang dem til

Enna har folk flest den inn- kraftige eksplosjoner. All tyder a overva:re avslutningen av
grodde forestilling at sabotasje pa at .We tre b tene herte med arbeidet med de tyske ny-
bar'e er «mannfolkarbeith. Alii- Hansa-programmet. byggingene.
nei. kal vi kunne nytle aile mu-
ligheter for a rall1l11e fienden,
ma nok og a i kvinner fram SABOTASJE I ADMI ISTRASJONEN
i frontlinjen. Ofle kan vi bedre Pa aile feller rna tyskerne registreringen som a sprenge
enn mennene utspionere fien- f foil' sabotasjeviipenet. Det en tysk bedrift. Heimefrontens
den uten ii vekke opp ikt. I er like viktig a gjennomfere ledelse har sendt denne ap
fabrikkene og pa kontorene en effektiv sabotasje av nazi- pellen til trygdekassene:
kan vi sknpe skjebnesv;lI1gre
f il for tysk roe, ia, slik kunne , cDirektoratet for Arbeidsformidling har i rundskriv
jej:! fonselte it ramse opp. av oktober 1944 palagt trygdekassene a sende opp-

Kvinnene i JUg"oslavia har gave til Arbeldskontoret over aile hushjelper i
til fulle funnet plassen sin i di triktet. Ved hjelp av disse oppgaver skal Arbeids-
fri karene - pa speidertokter, kontoret opprette et Hushjelpregister til bruk vt'd
i sabotasjt'n og i apen kamp utskriving av hushjelper til tyske forlegninger,
side omJ side med mennene. nazister og tyskere.

jefen for de unge kvinnene Det er tidligere sendt ut parole at denne registre-
fra Montenegro som sluttet ring - i likhet med all annen registrering av
seg til Tito - den 21 ar gamle arbeidskraft - skal slaes i stykker, og i dette
Stana Tomachevitch - er to arbeide krever Heimefronten at aile gode nordmenn
~anger saret i lepet av de tre hjelper til. Inien funksjona:r vii derfor medvirke
arene hun har deltatf i kampen til at trygdekassene etterkommer pllegget om a
mot nazibarbarene. sende inn oppgaver til Arbeidskontorene.•

DA SKE SABOT0RER HINDRER TYSKER ES R0MMING AV NORGE

Danskene driver en utstrakt Innen ledelsen av den dan- Skagerak. Efter kunngjeringen
jernbanesabotasje for a hindre ske motstandsbevegelsen er fra ansvarlig britisk hold om
tyskernes transporter til og fra man o\"erbevist om at tyskerne at troppene som flykter for

orge. arettes slagene ogs! er gift igang med remming yare allierle russiske armeer
mot farteyene sam tyskerne av orge•.Tyskerne har den skulle f1 vansker med 1 nl
relevirerer for transportene. I siste tiden beslaglagt en rekke fram til Tyskland, ser de som
lepet av et degn senket sabo- mindre passasjerbiter som er sin plikt a lamme transporten
.erene" bater ved Kebenhavn. egnet til a gi i konvoi over pi aile tenkelige mater.

Saboterene er folkets helter.
Hver dad de ever er et skritt
fr am mot frigjering av landet
vart.

Unge og gamle sper: Hvem
kan bli saboter? Kan jeg bli
det? Svaret er enkelt og like
til: Hver nordmann kan bli
saboter!

Likesom innen de vanlige
milita:re enhetene, er oppga
vene innen sabotasjen uhyre
mangesidige. Innen flyvapnet
er ikke aile pilofter i bornbe
f1yene. Innen landstridskref
tene er ikke aile kanonerer
for dd grove artilleriet. Slik
ogsa innen sabotasjen. De som
skal utfere de store sprengnin
gene av Iivsviktige bedrifter,
av fiendens kommunikasjoner
og forrad rna ha la:rt sine ting
bedre enn noen Annen saboter
fordi de skal 10se sabotasjens
sva:reste oppgaver. Den nye
crekrutten. begynner ikke her.
ferst rna han eller hun tjeneste
gjere som «menig•.

Star du pa en arbeidsplas~

som er viktig for fienden er
saken klar. Da kommt'r det
bare an pa din efen oppfinn
somhet om du ska oppna store
resultater. Du kjenner arbeids
prosessen. Du vet hvilke ma
skiner som lettest kan settes
ut av funksjon med sterst
mulig innvirkning pa produk
sjonen. Du kjenner produk-

tene. Du vet hvordan de lettest
kan skades sl kontrollen van
skelig oppdager at de viI vzre
ubrukehge nar de kommer
fram. Du kan gi de utla:rte
sprengerne aile nedvendige
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
a finne arbeidsoPfgavene dine.
Allikevel er de ti stede i over
flod.

Ta ferst faU pi enkle, na:r
liggende oppgaver. Skaff hus
rom for aktive saboterer.
Organiser matforsyningen til
demo Utfer a:rend for demo
Og ferst og sist hoi d k j eft
om arbeidet deres. Nar do har
taU fatt pa disse oppgavene
er du allerede kommet langt.
Du utferer arbeid som er av
fundamental betydnin~ for sa
botasien. Er du d sktkket for
det og har Iyst til a ta faU i
mer direkte sabotasjeaksjoner,
vii saboterene du hjelper
kunne rettlede deg.

Ofte kan du kanskje synes
at sabot0rene du har i dekning
er vel liie forekommende nar
det gjelder a la deg fA vite
noe. enn si i la deg slippe
innenfor selve gruppene. Va:r
bare glad for del. Det viser
at karene du har med a gjere

•Par~"son.".
Ito, sIndt mej!

har den rette forstielsen av
konspirasjonen. Det er en
plikt for dem i va:re p vakt
og mistenksomme overfor alt
og aile. Vi kan aldri vite hvilke
veier fiendens spioner nytter
for 1 komme inn pi oss for
a fa has pi oss.

for a bli en framragende
saboter kreves det store ferdig
heter. En rna va:re kjapp i tanke
og aksjon. En rna Izre seg
til a komme fram ubemerket.
En rna til bunn kjenne red
skapene en skal bruke og va:re
djt'rv og uredd uten a va:re
dumdristig. Og ferst og sist
rna en kunne holde kjeft.

Ta faU idag. landsmann!
Hver sabotasjedAd forkorter
tiden til frigjeringen. La det
kunne sies om oss at den
norske heimefronten ikke
sviktet da det reynet mest
pi. La oss bli et folk som
h~r gjort seg fortjent till vzre
fnft og uavhengtg.

RAsKAP

Tyskerne er blitt desperate
eUer de vellykte sprengnin
gene av stillverkene. Da det
6. desember ble varslet ny
sprengning pi Ulles1rem, truet
den tyske befalin~mannen

30-40 jernbanearbetdere inn I
bygningen som leuUe gi i lutta.

oen sprengning fant ikke
sted denne gangen, men viger
tyskerne 1 menta eksperimen
tet skat de fl"svar de viI merke.



fRA DEN ORSKE OVERKOMMA DO

Arb e ide r e: BeskyU ditt arbeidssted hvis tv erne angriper de. Hjelp landsmenn byf de Y
militcrre grunner mA eUe din fabrikk eller ditt verk ted .ut av drift. V r f r t~mann tl! 1 felge
parol n hvis norske eller allierle myndigheter eJl~ HelmefrontJedel ~ oppfordrer til treik.
for ret n i n g s f 0 I k: Ojem 51 me et som muhg av laaeret pi et .~kert I~ed for for
hindre at det flier i tyskernes hender. OJ0r det dere un for bIClpc ivilfolket meel
hemmelife fordelinger og forsyningfr.
Of en t i g e tj en es tern e n n: Vzr Mredt ~jJ 1 uffere aile ordre 10m bUr &itt av nor e
eller aUierte myndi heter eller den nor Ice Helmefrontledel en. •
B" n d e r: Ojem aile forsyninger og hold dem i reserve for den norske befol~n.ne. Ta yel t
J dsmenn, nor ke og allierte soldater 10m trenger deres hjelp. Hu kat !rfRNrinpn ytJ WIpe
et eyebli~lcelig forsyningsproblern som bare un Ie ved fullt sam rbeNi It'A . d eo
Hum" d r e: Ver gje tfri mot aile 10m kjenlpcr mot tysk~rne•.SkjuJ de oc dem !l
Hvis det er mulig begynn forberedelsene med en gang. Olem htt hoIdbar at vi m Ii,.
S j e f 0 Jk: Hjelp til med I beskytte bitene lik at de .lk~e blir aen~et av tyIIcerne. Hvi det
er fare for beslagl uelser. rnl v utilene Apnes og. ytkllge d~ler ijernea fra IIUI ineae.
Un g do m: Slutt dere til heimefrontea rekke~ b IS ~ere bhr bedt .om del. Ver klar tU I
dele ut f1ybJ d, &jere sambandltje e te .Of yte bistand til nor Ice OIal.~rte tropper. Kje,;,oer
du ornegnen godt Dok til I vrere vfJYller? Pill en ryUsekk med Jift Iller 01 mat aI. t
du an vere klar i lepet IV kort tid; Den or Ice Overlcommando.

$ABOTtlRENES LANDSFORBVND

PARTISA KRIOE ER BEOV T 1 OROE
Oeteborg Handels och Sj fartstidn ng 12. januar•

,
I GE PARDO 0 FOR
A GIVERE

Angiverne er de mest ge
m ne av aIle krigsforbryte-re.
Ingen metode cr for simpel
for dem for a komme de frle
nor kc organisasjonene inn pi
Iivet og a selge ofrene til
Gestapo for judaspenger.

Ni praktiserer de en ny
metode. I samrad med Gestapo
kidnapper de .mistenkte nord
menn. pi gaten og perrer

., edkommende inne i en kjeller.
De sier til offeret at de er
kommunister. og at de har
taU yare pa ham for a slcyte
ham fordi han er angiver. For
i relle pa .• misforst el en.
regoer de at-oUeret skat opp
gi forbindelser som kan J(A
god for ham. Sa blir resten
av oppgaven solgt til Gestapo.

Sa snart v r illegale ledelse
nar beviser nuk til a kunne
navngi en angiver ma dette
vcrre ensbetydende med dods
dom.

B0 OER!

Maten s k a 1 fram til den
norske sivilbefolkningen.

Saboter de tyske rekvire
ringene!

Fra kommunikeene: .SAllOTASJE ATTEN. 23-24·11.

-' ,

Aker mek. verksted.
Pi dette verftet ble senket eller alvorlig skadet skipstonnasje
pil i alt 25500 tonn, hvorav et tankskip .Schleswig•.pa
16000 t. og nyinnredet for transport av fanger. Samtl~ge

skip var klar til a settes inn i fart. En t0rrdokk. kapasJlet
2500 t. ble sat! under vann ved ii sprenge dokkporten. En
stor kran, kapasitet 100 t. ble satt ut av drift: Kra~en er
den eneste i landet som tyskerne kan nytte tIl losslllg og
lasting av store tanks og grovt skyts. 2 mindre skip ble
ogsa odclagt.

Nyland mek. verksted.
Her ble senket i alt 15000 I., et av skipene var tyskeme
istand til a slepe vekk fOf det sank. Den tilsiktede blokade
ved i senke skipet inne blant verftsinnretningene ble de~med

forhindret. I to mindre skip hvor det var plasert ladlllnger
som ikke ble antendt. er ladningene fjernet.

L i 1:1 e's t r 0 m j ern han e (t.
2 stillverk ble sprengt i luften. Aksjonen ble heldig gjennom
fort tross sterk tysk bevuktning. Pi tross av alarm som ble
~tt 13 og 4 min. f0r eksplosjonene, var det 2 mann av
jernbanepersonalet som enten ikke har h0rt .alarm. eller
ikke taU denne alvoriig, og som ble drept.

Alnabru jernbanest.
1 stillverk ble sprengt i lurten. Den tyske bevoktningen var
var ekstra..rdincrr sterk 4 mann ved selve stillverkel Aksjonen
ble gjennomf0rt uten uhell av noe slag.

.Fram., Bygd0Y aIle 4.
Aksjonen ble her foretaU for a 0delegge tekn. utstyr for
registreringen for arbeidsmobiliseringen 0 I. 1 mann drept
og 5 sarp.t av brannvesenets folk. Dette kunne ha vcrrt
unng-att hvis brannvesenet hadde vcrrt Iitt mindre hissige
og tjenesteivrige.

NSB's lokomotivverksted pa .Nyland. ved Ororud.
Aksjonen ble heldig gjennomf0rt 29-11. Verkstedet h~r f. t.
en mengde lokomotiver til rep. Driftstansen p. g. a. a\..spnen
sImile eUer de opp!. som foreligger vcrre ca. 3 mnd.
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Fallskjermen spennes pl.

FEBRUAR

Norske soldater er ovetfert
fra England til orge med fly.

De nor ke oldateoe i
umiddelbart i anK m~d opp
lrav~n edel~ ge de nord- yd-
leode jernbanen~. 0 trap

por res at di e jfrn nelin
J~ne om er uunnverli e for
de tyske okkupa jOllstroppene
er gJort ubrukelige fI re st d~r.

Hermed er partisankri en
begynt i Norg~. Det er fl land
som byr sA gode vilkir for
d~nne form for kriifering om

orge. Landet er tynt befolket.
0de fjellstrekninger Kir fri lea·
rene ypperlige titnulct teder.
D lean plut eli over'.lIe
fienden og for vinne i jen like
plutseli • Det er hardt Afange
demo ja omtrent umulig for de
tyske soldatene. ordmennel.e
er vant til terren et i landet.
De er trenete skil pere. Hvis
uevete skilepere forviller ~g

opp i fjellene, har de ikke

1945
2

store mul4!heter for 1 komme
levende fra eventyret.

Hvi ikke tyskerne kan nytte
jernbanene for tran portene
sine, har de bare farteyene I
lite pi for troppeforflytninger
og tmer el av mat OK kri 
materiell. en Idpsfarfen u 
settes is' end grad for an
~np fra den britl ke fllten ~
det bl itiske f1yvlpnft. for IY
ninRene til soldatene av det de
tren er for 1 berge eg i vin
term rket der oppe blir uvi
pi frunn av partisankriien.
Det er van keligere effelctivt 1
bevokte lange jernbaneJinjer
gjennom ed~m rk~n enn I
11.. e en prengl dning under
en bru eUer ea jerobaaefyl
ling.

Partisanene fAr all m lie
hjelp av befolkningen. De
tyske undertrykkerne bar til
overflod f t erfare turd-

ennene er ti 'ooete oar
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