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Oksnevad overdrev ikke da
han i BBC sa at siden svarle•
deuen har ikke landet vært
rammet av en verre lykke erat
tyskernes harbari5ke tvangs-
evakuering av befolkningen i
Troms og Firnmarla

Redslene har ikke lammet
den norske motstandsviljen.
Tvert om. Det var den norske
hei metrontens viljelerjeWold
ga nttrykk for i at all er bedre
enn çà denne maten å la seg
drive 50111slaktekveg av mord-
brenuerne .

Vcirstrarssjefem;, kronprbt s
Olav har gitt oss direktiver
når ly5kerne påny sefier i gang-
elen brente jords taktikk:
1. Adlyd ikke tyskernes eva-

kneringsordre. Stlkk dere
unna og saml dere igrupper.
Velg en leder og redd det
som er mulig.

2. Angrip rvske patruljer sont
blir satt til å ødelegge norsk
eiendom og arlegg.

3. Sätt alt inn på å slukke
branner.

4. Er det ingen lovlige rnyn-
digheter  11l stede sa sorg
ior å opprettholde ro og
orden. Hjelp dem som
trenger del mest.
Ordren forntsetter at vi i tid e

forbereder oss. At vii storst
rrun!g utstrekning har våpen
og utstyr parat nar vi trenger
det. At vl fysisk er i form.

Forsvarssjefen understreket
at tiden nut ikke var intte
før regulær reishig av heitne-
styrkene. Men desto større
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krav stil!es det til ess norsi;e
sa botører.

De norske trdlihrrenhetene
vil snart samm en rned vår
russiske allierte eg trelig med
nihrær hjelp in England og
USA feie tyskerne ut av landet

ORSAN FOR SABOTdRENES LANDSFOPBLINP

VI SKAL FR1 VÅRT LAND 00 FOLK !

1945  

sabolorer forbereder
grunnen gjermorn aksjonene
våre,  og  når bovedkampene
setter inn skal tyskerne få føle
at det vi hdtil har utrellet vil
blekne i forhold til det vi
makter.



VI KVINNER MA MED!

Ennå har folk flest den inn•
groddeforestilling at sabotasje
bare er imannfolkarbeich. Å
nei. Skal vi kunne nytte cdlc mu-
ligheter for å rairme fiendem
må nok også vi kvinner fl am
i frontlinjen. Oire kan vi bedre
enn rrennene utspionere tierni
den uten å vekke oppsikl. I
fabrikkene og på kontorene
kan vi skape skjebnesvangre
feil for tyskerre. ja, slik knnue
jeg lortsette rarnse opp.

Kvinnene i Jugoslavia har
til fulle funnet plassect siii i
friskarene — på sperdertokter,

sabotasjen ez i åpen kamp
side orn side med mennette.

Sjefen for de unge kvinnene
fra Montenegro som sluttet
seg til Tito —.den 21 år gamle
Stana Tomaeheviten er to
ganger såret i lopet av de tre
årene hun hnr deltatt i kampen
mot naribarbarene.

NÅR TYSKLAND BYGGER
I3ÅTER I DANMARK

De danske sabotorene har
viet Hansa-programmet stor
oppmerksomhet. Det drefer
seg om 35-40 fartøyer på om
lag 190000 torand,w. Denmark

bygge  hakparten: 16
5 000-tonnere og 2 3 OCIO-ton-
nere. Byggingen tok til i 1943
og skulle være ferdig i løpet
av 1945. Alt nå har det lykkes
de danske sabotørene å for-
sinke byggeprograrnmet med
zuer enn ID måneder, og det vil
neppe være mange Hansabåter
terdigbygd for krigen stulter.

15 neaember ble det gjen-
ndmfort en meget d jerv sabe-
ta sjedåd mot Danmarks slorste
ski psver ft. Du rmelster Ciz Wain
i Kobenhavn. Tre av verftets
nybygginger ble senket etter
kraltige eksplosjoner. Alt tyder
på at alle tre båtene hørte med
til Hansa-programmet.

SABOTASJE 1 ADMINISTIZASJONEN

På alle felter må tyskerne
få tele sabotasjeeapenet. Det
er like viktig å gjennomfore
en effektiv sabotasje av nazi-

TYSKERNE BLE
TVUNGET TIL
SE PÅ SA BOTASJEN

En flokk bevepnete sabo-
tører trengte 21 november inn
på Ford-fabrikken i sydhavnert

København, hvor 2 litirtig-
gående motorbåter til tyskerne
nettop var ferdig.

Arbeiderne ble truet til å
hente sveiseapparater, og
bowrene gikk i gang med
å skjære i stykker skrogene
nred sveiseflammene og med
å slå i stykker vitale deler av
motorene.

Mens arbeidet pågikk korn
inspektorene fra den tyske
marinen for se på båtene.
3-4 sabotarer tok mot dem
med maskinpistoler, avvep-
net dem og ivang dem til
å overvære evslutningen av
arbeidet med de tyske ny-
byggingene.

registreringen som å sprenge
en tysk bedrift. Heimefroruens
ledelse Itar serdt denne ap-
pellen til trygdekassene:

(Direktoratet for Arbeideformidling bar i rundskriv
av oktober 1944 pålagt trygdelcassene å seride opp-
gave til Arbeidskontoret ovcr alle husbjelper i
distriktel. Ved hjelp av disse oppgaver skal Arbeid s-
kontoret opprette et Huskjelpregister lil hruk ved
Mskriving av hushjelper tU tyske torlegninger,
naelister og tyskere,
Det er lidligere sendt ut parole at denne registre-
ring — i likhet med all annen registrering av
arbeidskralt  skal slåes i stykker, og i dette
arbeide krever Heirnefrunten at alle gode nordween
hjelper til. Ingen funksjonær vil derfor medvirke

trygdekassene etterkorn mer phlegget mn å
sende inn oppgaver til Arbeidskontorene. 

DANSKE SABUIORER HINDRER TYSKERNES RØMMING AV MIRCE

Danskene driver en utstrakt
jernbanesabotasje for å hindre
tyskernes transporter tfl ng fra
Norge. Nå rettes slagene også
mot larrøyene sorn tyskerne
rekvirerer for transportcne. I
løpet av et døgn senket sabo-
tørene 4 båter ved Købenlialf11.

Innen ledelsen av den dan-
ske motslandsbevegelsen er
man overbevist om at tyskerne
er gått igang med romming
av Norge. Tyskerne har den
siste riden beslaglagt en rekke
mindre passasjerbåter som CT

egret til å ga i konvoi over

Skagerak. Ftter kunngjøringen
fra ansvarlig britisk bold orn
at troppene som flykter for
våre allierte russiske armeer
skudle li vansker med å nå
fram til Tysk1and, ser de sont
sin plikt å lamme transporten
på alle tenke1ige mater.



Sabotørene er folkets helter,
Ilver dåd de over er et skritt
fram mot frigjøring av landet
vårt,

Unge og gamle spor: Hvem
kan bli sahotrar? Kan jeg bli
det? Svaret er enkelt ug like-
fil: Hver nordniann kan bli
sabotør !

Likesom innen de vanlige
militære enhetene, er oppga-
vene innen sabotasjen uhyre
mangesidtge. Innen flyvåpnet
er ikke alle pilotter i honthe-
flyene. Innen landstridskref-
tene er fkke alle karroneter
for drt grove arti!leriet. Slik
også innen sabotasj en. De som
skal utføre de store sprengnin-
gene liv livsviktige bedrifter,
av fiendens kommunikasjoner
og forråd  mri  ha lært sine ting
bedre enn unen annen sahntor
fordi de skal løse sabotasjens
sværeste oppgaver. Den nye
crekrutten begynner ikke h cr.
Forst må hnn ellertun tj en este-
gjøre sort1 menip.

Står  I.ILÉ på en arheirkplass.
scra er viktig for tienden er
saken klar. Da kommer det
bare an på din egen opplinn-
somhet om du skal oppnå store
resultater. Du kjenner arbeids-
prosessen. TInL vet livilke nm-
skiner sorn lettest kan settes
ut av funksjon med størst
untlig innvirkning på produk-
sjonen. Du kjenner prodult-

11VEM KAN BL1 SABOTOR?
tene, Dit vet hvordan delettest
kan skades så kontrollen van-
skelig oppdager at de vil være
tibritkelige når de kommer
fram. Du kan gi de udærte
sprengerne alle nødvendige
opplysninger ont bedriftens
sarbarc /Durrider,om adicomst
og vaktordning. Hvis du ikke
arbeider i en direkle krigsvik-
tig bedrift, har du kanskje
vanskeligete for umiddelbart
å finne al beidsoppgavene dine.
Allikevel er de til stede i over-
Ilod.

Ta for.st fatt p enkle, nær•
liggende oppgaver. Skalf hus-
rom for aktive sabotorer.
Organiser matforsyningen til
dem, Utfør ærend for dem.
Og forst og SI hold kjef t
om arbeidet deres. Når du har
tatt fait på disse oppgavene
er du allerede kommet langt.
Du utfører arbeid som er av
fundamental bdydning tor sa-
botasjen, tr du s5 skikket for
det og, har lyst til å ra falt i
iner direkle sahmasjeaksjoner,
vil sabolorene du hjelper
kunne rettlede deg.

Oke kan du kanskje synes
at sabotørene du har i dekning
er vel liie forekomniende vår
det gjeldcr à la deg lå vite
noe, enn sl å la deg slippe
innenfor selve gruppene. Vær
bare gtad for det. Del viser
nt karene du har med å gjøre

SÅ MÅ NORDMENN ALLTID TENKE

Sagaen heretter oin vare forIedre når de gikk i kampen:
«Så sa en bonde da han fulgte sin sønn til hærsidp og

ga ham ract: han ba harn være tapper og hard i manneprover;
ti ordet lever lengst efter enhver, sa han, eller hvorledes
vilde dir bære dig ad um du korn  i blag og vissle forut al
du skulde falle? Hvi slarlde jeg da vel, svarte sennem spare
på å hugge til begge sider? Men, sier den gamle, om nu
noen kunde si dig forviss at du ikke skulde falle? Behervde
jeg da, svarte den annen, å ta mig ivare og ikke gå frem
best? Ja, sier den gamle, i livad sIng hvorl du er stedt, vil
ett av to skje: enten faller dii, elle: th: kffinmer fra det med
livet: vær altså kun djerv, siden ffit er forut bestemt, intet
slår den ufeige ihjel og intet kan frelse den feige; fl flukt

verst.3
Så må nordmenn alltid tenke når de går i kampen for

Norges frihet og selystendighet.
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har den rette forståelsen
konspirasjunen. Det er en
plikt for detn å være p vakt
og mistenksotnme overFor
rig alle. Vi kan aldri vite hvilke
veicr hendens spioner nytter
for å komme inn på os for
Å få has pr oss.

For å bli en franuagende
saholor kreves delsture ferdig-
lieter. En nii være ilap i I an ke
og aksion. En må Læreseg
trl  Å. kornme fram ubemerket.
En iii à til bnnns kjenne red-
skapene en skal bruke og være
djery og uredd uten a være
diundtistig. Og Enrst ng siSt
må en krinne holde kjeft.

Ta latt idag, landsmann!
Elver sabolasjetitid iorkorter
tiden til frigjoringen. La del
kunne sies cm uss at den
nniske Leiniefronten rkke
svrktet da det roynet mest
på. La oss bli et folk som
har gjort seg fortjent til være
fritt og uavhengig.

RÅSKA P
Tyskerne er blitt desperate

etter de vellykle sprengnin-
gene av slillverkene. Da det
6. desember ble varslet ny
sprengning på LIllestrom, truet
den tyske befalingsmannen
30-40 jernhanearbeidereinn i
bygnin gen som skulle gå i lufta.

Noen sprerigning faul ikke
sted denne gangen, men våger
tyskerne å gjenta eksperimen-
tel skalde få svar de vil merke.



INGEN PARDONG FOR
ANGIVERE

Angiverne er de mest ge-
niene av aLc krigsforbrytere.
Iagen merode cr for sirn oel
for dem tor komtne de frie
norske orgardsasjonene inn på
livet og så selge DiWie tll
Gestapo for judaspenger.

Nå praktiserer de en ny
metode.lsamråd rnerl Gestapo
kidnapper de trnistenkle nord-
ntent» på gaten og sperrer

4 edkommende inne i en kjeller.
De sier til offeret at de er
kommunister, og at de har
tatt vare på ham fot å skyte
ham fordi han er angiver. For
å rette på trnisforståelsent
regner de si offeret skal opp-
gi forbludelser som kan gå
god for hant Så blir resten
av oppgaven solgt til estaoo.

Så snart vår illegale ledelse
hat beviser nuk th å kunne
navngi en angiver må dette
være etnbetydende tned døds-
dom.

1314N DER!

Maten skal fram til den
norske sivilbefolkningen.

Saboter de tyske rekvire-
ringenel

Fra kommunikeene: tSABOTASJENATTEN. 22-24-11.

Aker mek, verksted.
På dette vel Ret ble senket eller alvorlig skadet skipstonnasje
på i alt 25 500 i01111, hvotav et tankskip cSchlesvIhg> på
16 CIDO t. o uyInnredel tot transport HV tanger. Samtlige
skip var klar til å settes inn i fart En teurdnkk, kapasnet
2 509 t. ble satt under vann ved å sprenge dol,:kporten, En
stor kran, kapasitet 100 t. ble satt ut av drift. liranen et
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 Fer det sank. Den tilsiktede blokade
ved å senlce skipet inne blant verftsinnretningene ble dermed
furhirldret 1 to mindre sldp hvar det var plasert ladhinger
som ikke ble antendt, er ladningene tjernet

jernbane“.
2 stillverk ble sprengt i Inften. Aksjorien ble heldig gjennom-
fort tross sterk tysk bevoktning. På tross av alarm som ble
gat 13 og 4 min, for eksplosjonene, vat det 2 mann av
jernbanepersonalet sorri enten ikke har hort ,larni-, eller
ikke tatt denne alvorlig, og som ble drept.

Alnabru jernban est.
1 stillverk ble sprengt i Inften. Den tyske bevoldningen var
var ekstrairdinier sterk 4 mann ved selve stillverket, Aksjonen
bte gjennomEurt uten nhell av noe slag,

11ygdoy alle 4.
Alcsjonen ble her foretatt for å odelegge tekn. utstyr for
registreringen for arbeidsmobiliseringen o 1, 1 mano drept
og 5 såret av brannvesenets foIk. Dette ktume in vsert
nnngått hvis brannveseuet hadde vært litt mindre hissige
og tjeuesteivrige.

N S 13's 1 okomotivver ksted på cNylandt ved Grorud.
Aksjonen ble heidig gjennomført 2t1-11. Verkstedet har f. t.
en mengde lokornotiver til rep. Driftstansen p, g.a. aksjonen
skulle etter de oppl, som foreligger være ea. 3 mnd.


