
GJENGA'NGEHEN(SÆRTRYKK) 7. mars 1945.

Den norske forsvarsmakt ag_gangsterprovagandeen.
Fienden bar gjennomenazistiske tj'enere med-Jonas Lie og Aftenpostens redaktdr i spissen

åpnet en uhyggelig ldgnpropaganda mot den norske forsvarsmakt og krigfdringen. Man forsöker å 1
forvirre den norske befolkning ved å blende samnen hjemvendte frontkjempere og gamle forbryte-
res bankrdverier, plyndringer  oe  voldtektsforbrytelser på den ene side og krigsbandlinger fore-
tatt på den norske og allierte overkommandos ordre på den annen En slik sammenligning av kron-
prins Olavs og general Hanstens tapre tropper med samfundets værste bunnfall har til hensikt å
unddra hjenmestyrkene den st6tte de har i sivilbefolkningens sympati. Selv om nazistene under-
vurderer sitt publikum,pa det groveste, bdr deres lögn ikke sta ulmotsagt. Også av hensyn til
de svake sjaler som Jonas Lie med sine judespenger forsöker å lokke ut pa angiverens ensomme
dddssti, bdr det renses opp i det nett av  laan  som er lagt ut. Vi finner det derfor riktig å
gi fdlgende redegjdrelse.

1. Krigsviktig sabotasje skjer ettar ordre fra forsvarets overkommando (F0). Da angrep
som idag blir gjort mot ikke krigsviktiEe sivile mal, blir arrangert av fienden eller foretatt
av forbryterbander soM for störstedelen blir rekrutart fra nazistenes vebnede formasjoner.
Hjemmestyrkene (HS) sem har oraanisert seg her hjemme til motstand mot fienden, er opptatt i de
norske forsvarsmakt og tar alle sine ordrerl fra FO. HjemMestyrkene har plikt til å utf5re de
militære oppdrag de fer fra FO. I motsatt fall resikerer de å bli stillet for krigsrett på gr.
av slapphet i krigföringen. Hjemmestyrkenes eneste opagave er å medvirke ved frigjörelsen av
landet og alle ardre tar sikte  131  å gjbre deres innsats  sa  efektiv som mulig.

2. Angrepsmålene blir utpekt av FO etter grundige militære overveielser. Slagens akal
ramme fienden pa hans mest sårbare punkter. Fordi alle hjemmestyrker nå er underordnet FO
nyter alle som har vilje og evne til den farlige kampen bak fiendens linjer, godt av detaili4a
tære planleggingsarbeide FO utfJrer. Den alt overveiende del av den satotasje HS nå utfdrer
står 1 sammenheng med det store transprtslaget som foregår i Norge-og utenfor landets kyster.
Derfar hårer man nå, med korte meliomrom om angrep  aå  bensin og oljelagre, på skipstonnasje og
jeaabanelinjer av svesiell betydning for fiendens gjennemgangstrafikk.. Kort sagt, alt Som har
med tysk transport a gjdre er stadig i faresonen for angrep era HS, hvilket forovrig ikke
betyr at dette er det eneste punkt 148 har som oppgave a ramme. Transportsabotasjen er omhyg-
gelig planlagt. Den setter inn der den rammer tyske militære interesser4 særlig hårdt, samtidig
som den forsäker å skule den siviU sektor sa lanct det overhodet er mulig. Det kreves meget
god kjenneskap til hele den tysk-norske krigsökonomi for å avgjdre hvilke mål som bör angri-
pes i fOrste rekke. Derfor er det av så stor betydning at alle - absolutt alle hjmmestyrkene
står under FO slik at ingen slag fallur i luften eller ram,..er der det ikke skal. Vi har ikke a
råd til å la noe av den kostbare energi som hjemmestyrkene representerer gå til spille.

3. Sabotasjen sparer norske verdier. Sett fre sivilbefolkningens side finnes det ingen
billigere form for krigföring enn sabotasjen. Sabot5reme har ordre n å saare liv og norsk
eiendom så langt det overhode er mulig, og de fdlger ordren selv med den St3rste fare for sitt
eget liv. Sabotasjen kommer istedanfor bombeangrep, og selv de dyktigste flyvere kan ikke be-
grense skaden på smme måten som sabotbrer.

• UNRRA's nordeuropeiske avdeling har som ejef fått en norsk amerikaner, som heter
Kristoffer Sven Nordborg, og som har tatt dektorgraden i filosofi i Oslo i 1935. - Han uttaler
til en svensk kOrrespondent at UNRRA er et instrueent for å hjelpe befridde nasjoner til selv-
hjelp og kan ikke begynne sin virksomhet för befrielsens militærperiode er slutt og landet
helt er overtatt av den sivile forvaltnino . Hva Norge angår håper Nordborg at militærperio-
den skal bli•betydelie kortere enn 6 måneder, eom tidlieere ble avtalt for å være en normal
militær befrielsesperiode. UNRRA's åuropaavdeling har.sitt hovedsete i London. 7 seksjoner er
opprettet, henholdsvis for vest, dst, syd og nord Europa. Den siste omfatter Norge og Danmark
og står som nevnt under Nordborgs ledelse. Den UNRRA avdeling, som blir sendt til Norgelkom-
mer til å bestå av 3 engelskmenn og 2 norskfödte amerikenere med den britiske brigadegeneral
T. T. Wadding som leder.

'Lumsk angiver.  
For noen tid siden kom det til Sel stasjon i Gudbnandsdalen en ung  orutt. Han haltet og

forklarte at han hedde fått et skudd i beinet under flukt fra tyskerne. Ståsjonesmesteren an-
viste ham et sted oppe i dalen 'evor han kunne få bo og gutten bega seg avgårde til den oppgitte
adressen. Han ble der en uke og drog så videre. Snart etter kom han tilbaka i uniform'og med
fölge. Han viste seg å være en norslagestapo  ng  tok både stasjonsmesteren og sin gjastfrie
vert med seg. Det berettes at stasjonsmesteren flkei glik medfart undervels at han besvimte. -

Stats olitimann arrestert av typkerne.
En nazistisk statspolitiaann vee navn Sdbake som i lengere tid har oppholdt seg på

Dombås for a snuse hederlage folk i papirene ble forleden arrestert av tyskerne. Han hadde
skutt 3 elger ulovlig-og solgt kjattet til tyskerne for kr. 11,- Dr. kg.

Massearrestasjoner  på  Hamar.
Det har igjen gått en bölge av maseearrestasjoner over Hamar, idet 60-70 personer er

arrestart. Mange unge ar flyktet og endel av de arrestorte er gidsler for disse.
"Fdrerens"garde. -- I februar måned ble en del unae menn fra Stavenger fbrt til Oslå

under politieskorte for å innleaaes isfldrergarden" _
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Forhold 1 det besatte T skland.
En krigskorrespondent fortelhr litt om hvordan tyskerne i de alliert besatt byer oppfd

rer seg. Byen Neuss hadde 60 000 Innbyggere under normale forhold, men det var bare 30 000
1gjen da byen ble inntatt av amerikanerne. Siviladministrasjonen I byen er ovarlatt til en
llten gruppe militære personer og befolkningen i byen fdlger meget ndye de alliertes betin-
gelser og ortrer. De fikk således i begynnelsen ikke komme ut på gatene for lkke å hindre de
-alliertes operasjoner, og di overholdt lojalt dette Vlbud. Bare leger og jorgmddre etc fikk
legitimasjonskort så de kunne utfdre sitt arbeide. BefolknIngen synes å være meget glad fer
at det hele er over og de offentlige myngigheter er meget hjelpsamma. Innbygeerne har over-

e  alt slått seg tll tåls med at krigen er tåkt for Tysk1and.
En annen melding,forteller at inne I landet driver Sd tropoer flyktninger i lange rekke:

fra Berlin og tvinger dem til å gå 20 km. om dagen. Om noen ddr får ikke deres slektninger
eller venner lov til ga ut av rekken for å ta seg av dem.
Ka ka du '6re om ettenniddagen?  

Den gang da de tyske armeer ver på offensiven og det Stor-tyske rike svulmet opp som
en blodigel, stod en velfddd tysker og skrdt pi en arbeidsplass i Bergen. Når ktigen var over
skulle han ta seg en'tur og bese hale det tyske rike. "Ka skal 4u...4iereenttaVaickiagen  dal"
skjdt en tungerap;i bergenser inn. Ne er det virkelig blltt poeng 1 histeeien.

de dre te vAre menn".
Fredag den 16. februar kom en tysk patrulje til Singsås og  hentet  larer Ole Kværnrdd

og gårdbruker Ingar Trodyen. De ble erklært for arrestert, fikk beskjed om å klæ på ise.g.og
fdlge med. Fangene ble fdrt ned til veien, hvor en eksekusjonspeletong stod oppstilt og
ble skutt ned uten et ord til forklaring. Lærer Kværnrdd ble 26 år Han var ug1ft, nee
sine foreldres eneste barn. Gårdbruker ble 37 år. han etterlater seg hustru og barn.
Arne tömmerås levtr.

Man har nå full visshet for at Arne tdmmeras, som tyskerne hadda utstedt dddsattest for
og hvis aske var overlevert til slektningene, laver. Siden Rogstads dramatiske framfdrli* 1
"frihet" den 5. tebruar, er han 2 ganger sett på en av byens restauranter bevoktet av tyske
gestaposoldater, og hans mor har f4tt besdke ham i fengslet..På grunnlag av  den  tyske döds-
attest ble Tömmerås.anmeldt til byfogden som ddd I de fdrste dager av jianuar. han sto på
listen over anmeldte döde I Trondheimsavisene midt 1 januar. Rogstec o- tyskernas hens1kt med
å melde Tdmmerås död cr åp@nbar. Intet middel er for lavt i kampen mot oss, og det bör vi

rmerke oss.
Ndd 'elt 1 eknisk nödh el .

Oberst von Krogh i naziorganisasjonen Teknisk Ndthjelp opptrådte for en tid siden sterk
beruset i Undergrunnsbanen. Han var i full unlform, en noe flau histerie. Forholdet må ha vært
meldt til nr. 19 for politiet kom sporenstreks og tok seg av ham.
Hvorfor drikker jeppe?  

Fol noen dager siden opptrådte en beruset mann på trikken i Storgata og truet med pisto
Han ble talt vare på av noen tyskere og overlatt polltiet. eannen var konstabel Tidemand Hanse

1 statspolitiet. Han skal ha vært med på eksekusjon av dödsdommer over nordmenn feldt av det
såkaldte særdomstol.
Politisk syk. --"Minister" Fuglesang er innlagt på feltlesarettet Akers sykehus.
Nazioppsigels r i Oslo o Aker kommune. Etter forlangende av NS er en hel del veltjente,
kommunale funLsjonærer i Oslo og Aker avskjediget  ea  degen den 27. februar. Oppsigelsen har
ingen årsak. eoen ble sparket på porten med delvis 16fin for 3 mineder framover, andre uten,
"lönn. Det synes å ha gått været ut over Oslo komm. resjoneringskontor, hvoriblant sjefen,

Solheim, er oppsagt. Likeledes kassereren for bykassen. Flere av de oppsagte er arrestert.
Hva har så disse mennesker forbrudt seg mot. Jo, frobrytelsen består deri et de ikke

har mistet sin forstand og gått inn som medlemmer i S, og de finnes derfor ikke pålitelige
nok til å sitte i ansvarlige stillinger undar det sluttoppgjer NS  vet nå kommer.

I samme forbindelse roper vi et versko til cem som skulle tenke p å innta de avskjedig
plasser. Plassene er blokert og blokaden skal overheldes. Ingen må söke eller overta stillin-
ger som er blitt ledige fordi innehaveren var en god neriminn-
SV tt fra frontene. --Brit. .kanad. og am. styrker star nå largs Rhinen mellom Nijmeeen og
Kölu med undtagelse av dat t. brufeste ved Wesel, som stadig svinner  ern. Tyskernes eneste ret
rettvei over brua ved Wesel blir dekket av innbitte baktroppsaksjoner. I KL.n har am. tatt 1/3
del av byen, som fordvrig står i brann Framgangen på Rhinoffensivens sdrfidy har tiltatt i
hastighet og de all. står 22 km. bortenfor Trier og rykker hurtig fram mot Moseldalen.---
På dstfronten har russ. brudt gjennom tyskernes siste forsvarsstillinger öst for Oderelva og h
tatt Stargard og Polzin og har nådd fram til nedre Oder p flere punkter SV for Stettin, som n
er under russisk artilleri11d. De 2 russ. hærer lenger 3st befinner seg nå bare 7 km. fra hver
andre„ og store t. styrker er innesluttet både i Pommern, den polske korridor og i Danzlgomra..
det. RUSS. står nå 50 km. fra Danz1g.--1100 tunge brit. b.fly angrep godsstasjoner i Chemnitz
inatt som direkte stdtte for de russ. operasjoner.Mosquitofly angrep Berlin for 14 natt pa rad
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