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ORGAN FOR SABOTCYRENES LANDSFORSVIVA

Fallskjermen spennes på.

ø
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PARTISANKRICEN ER BEGYNT I NORGE
Oesteborg Handels och Sjøfartstidning 12. januar.

Norske soldater er overført
fra England til Norge med fiy.

De norske soldalene gikk
umiddelbart igang med opp-
gaven å ødelegge de nord-syd-
gående jernbanene. Det rap-
porteres at disse jernbanelin-
jene som er uunnværHge for
de tyske okkupasjonstropoene
er  giort uhrukelige fler e steder.

Hermed er partisankrigen
begynt i Norge. Det er få land
som byr så gode vilkår for
denne form for krigførtng som
Norge. Landet er tynt hefolket,
Ode fjetIstrekninger gir friska-
rene yoperlige tillluldssteder.
De kan plutselig overfalle
fienden og forsvinne igjen like
pittselig. Det er hardt fange
dem, ja omtrent umnlig for de
tyske soldatene. Nordmennehe
er vant til terrenget i landet.
De er trenete skiløpere. 1-kis
unvete sldlopere forviller seg
opp fjellene, har de ikke
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store muligheter for å kom me
levende fra eventyret.

Hvis ikke tyskerne kart nytte
jernbanene for transnortene
sine, har de bare fartoyene å
lite på for troopeforflytninger
og tilforsel av mat og krigs-
materiell. Men skipsfuten ut-
settes i stigende grad for an-
grep fra den Mitiske flaten og
del Mitiske ftyvåpnet. Forsy-
ningene til soldatene a det de
trenger for å berge seg i vin-
termorket der oppe blir tiviss
ph gruton av pattisankrigen.
Det er vaaskeligere effektivt å
bevolde lange jernbanelinjer
gjennom ødernarken enn å
legge en sprengladning wider
en bru eller en jei nbanefyl-
ling.

Partistmene ft‘r all mulig
hjelp av befolkningen. De
tyske undertrykkerne har til
overfiod thit erfare at nprd-
menneue er stivstnnete og

FRA DEN NORSKE OVERKOMMANDO

Ar beider e: Beskytt ditt arbeidssted hvis tyskerne angriper det. Hjelp fandsmenn hvis de av
militære grunner må sette din fabrikk elier dilt verksted ut av drift. Vær fdrstemann til å følge
parolen hvis norske eller allierte myndigheter eller Heirnefrontledelsen oppfordrer til streik.
For r etn in gsf o I k: Gjern så meget som mulig av lageret på et sikkert sted for å for-
hindre at det faller i lyskernes hender. Gjør det dere kan for å hjelpe sivilfolket med
hemmelige fordetinger ug forsyninger.
Oftent li ge tjenesiemenn: Vær beredt til å ulfore alle ordre som blir gitt av norske
eller allierte myndigheter eller den norske Ileimefrontledelsen.
Bonder: Gjern alle forsyninger og hold dem i reserve for den norske befolkning. Ta vel mot
landsmenn, norske og allierte soldater som trenger deres hjelp. Husk at frigjøringen vil skape
et øyeblikkelig forsyningsproblem som bare kan løses ved fullt samarbeid fra bøndenes side.
H u sin ø d r e: Vær gjestfri mot alle som kjemper mot tyskerne. Skjul dem og gi dem mat.
Hvis elet er mulig, begynn forberedelsene med en gang. Ojern litt holdbar mat hvis
Sj eful k: Hjelp til med å beskytte båtene slik at de ikke blir senket av tyskerne. Hvis det
er fare for bestagkggelser, må ventilene apnes og viktige deler fjernes fra maskioene.
Un gdom: Slutt dere li! heimefrontens rekker teils dere blir hedt om det. Vær klar til å
dete ut flyblad, gjøre sam bandsljeneste tng yte bistand til norske og atierte tropper. Kjenner
du onlegnen godt nok til å være vegviser? Pakk en ryggsekk med litt klær og mat slik at
du kan være klar i løpet av kurt tid. ,Den Norske Overkommando.



200 tonn tysk smøreolle
ødelngt!

Mangelen på smøreolje er
idag katastrotat for tyskerne.
1-Iver liter de mister forkorter
krigen.

Tirsdag 23. januar reltet
norske sabotorer et effektivt
slag mot et av tyskernes stor ste
smoreoljedepoter i Norge.
Ved 15 tiden fant det sted
io voldsemme eksplosioner
Shellhuset i Sehwendsens gate
3 i Oslo Rutene sprang i alle
nabogårdene, og det fireit ut
en voalsern brann slik at også
rabogarden var i lys lue i
Inpet av 5 minutter. Arsaken
til at brannen brerite seg til

FRA KOMMUN1KEENE

denneleiegården var at det var
laeret langt større mengder
bcnsin ogolje i Shellbygningen
enn tiliatt etter brannfor skri ft-
ene. De sohde brarnmurere
raste sammen uncl er ekspl osjo-
nen slik at egsa bakhygningen
til Waldemar Thranesgate 2
styrtet sammen.

Slukringsarbeidet var meget
vanskelig iriet vannledringene

gaten ble skadet ved eksplo-
sionen. Brannen fortsatte
fiere dager, og ialt gikk om
lag 200 tonn tysk smøreoljc
opp i luer.

Tre eller fire mennesker
omkom ved eksplosjonen.
Sabetørene korn seg unna.

Militærtransportere
Nordlandsbanen lammet

6 døgr.
13. januar ble det nitørt en

vellykket sabotasjeaksjon mot
Nordlandsbanen. Tiriltz på
morgenen ble broen over Jor.
stadelva sprengt. Den ligger
meliom stasjonene Jorstml og
Valoy ved SuUsavaln. Smellet
ble hott av tyske vaktposter
ved en bro om lag 7 km. berte.
De slo ikke alarm og ble et
par dager senere domt til
døden av lysk krigsrett.

Kl 8,20 kom et tysk tran-
sporttog på 31 vogner. Det
hadde 60 km. fart. Lokomolivet
og 17 vogner styrtet i elven.
Storstedelen av vognene var
lukketc godsvogner fullaslet
med hester og soldater. Bare

av disse solriatene korn fra
det med hvet, en regner med
it om Jag 100 marm omkom.

Begge de norske konduk-
.0-ene på toget korn lra det
.ned livet. Lokornotivføreren
:fle rirept på stedef, og fyr-
toteren kom så sterkt skade
:u han døde noen eogn senere.

tross for at det straks
satt igang arbeid med

uygging av provisorisk bro,
tle all tysk transport over
;trelcuirgen blokert 6 dogn.

e r n b. s a b. Forts. fra s. 3.
:jørb> fra retning A og estump-
lort> fra retning B.

I kr o ss ng-stykket C kiler
ti fast lasker (2 eller fier)

dler en annea metallgjenstand
en spisskjørt sporveksler på

dcrå over den relniugen pen-
ten er innstilt. (Fig. 3 og 4.)

Ofrest er pensen forsynt med
rnotskinner. (E og D, fig. 2).

I dette tilfelle kiler en fast en
iknende gjenstaud mellom
notskinnen og hjulskinnen slik
it toget når dette for det når
levedaysporingen C. (Ved D

fig. 2 hvis pensen står på
trett frants, ag ved E hvis
iensen slår 1) tkurve,)

Hensikten er å få det ytre
hjulet over motskinnen som
ellers ville helde det på sporet.

Gjenstanden skalliggeanmot
rnellornstykket 1-1 (fig. 5) for
ikke å bli forskjøvet av hjulet.



JERNBANESABOTASJEN ER DANSKENES MEST EFEE KT/VE VÅPEN

Dansk Presse Tjeneste tned- ruted Tyskland, har motstands-
deler: bevegelsen i Jyhand bekjempet

Natt etter natt smeller eks. disse Transportene i samarbeid
plesjonene på de jyllandske rued den allierte overkom man-
stambanene til tross for at de do. Likesom det somulerett
på de vildigste strekningene er 1943 framfor alt var jernbane-
bevoktet av tyske militærposter sahotasjen som irriterte tys-
med 100 meters menonown. Icerlle c), g fonte 29.
Jernhanesabotasmujen i Da nark sa er el ugså urt jernbanesa-
var fra forst av som itålesiikk botasjen som får tysker ne til å
n] ot e kkipasjonsmakien. men løpe atuok — sp: eagningene av
den utviklet seg snart til å bli Inte bYdeler i Pm"ish.Yeries
et viklig ledd den milikere sentrum er bare en av de tyske
kampen mot Tyskland. Det er mul lot holdsreglene. Selve
for bindelsen ined Norge sorn iernbanet;aludasjen har ikke
blir brutt når en bombe  eks-  lr""" klin"et H111".

Wtre med noen korte pnitser
son bte beurd ret i samhand
med den strategiske silnasjon,
ei jernbaursabotasjert hlitt
gjennomfot t tneu slans siden
sommeren I 943. Metodene har
skiftet fra perldoe til periode.

Et tysk mottrekk.
Elter en logkatastrofe i Son-

derjylland hvur mange vogner
med tyske soldater ble avspo-

ploderer på en jernbatirlinje i
Jylland Tyskerne har fkke til-
strekketig tonna sje til å Idare
trafikken på Norge direkte
mellom tyske og norske havner
og etterat de tyske ostersjo-
havnene ble odelagt ved flv-
angrep, er tyskerne blitt ytledr-
ligere avhengig av å kunne
sende alt iiialer itll og alle
tropoer om Aarhus eller Fred-
rjksfiavn. Fra det oyeblikk
Sverige sa opp transittavtalen ret eller kjørte Inn i hverandre

stridhare. Det har ikke lykkes de under friskarenes angrep.
å knekke dert nurske motstan- Overfallsmennene foler seg
den de fem åra nkknpasjoneo ikke trygge nne sied eller til
har vart. Det norske folket noen iid. De får aldri puste
har holdt ut lange, mørke år ut. Dette undergraver nervene
hvor befrielsen syntes så Ijern deres. De mister kontrollen
at et mindt e mutstandsdyktig over seg sjol.
folk ville ha falt for fristelsen Nå er Norge meget isolert
ti/ å anse enhver motstand fra Tyskland. Den tyske krigs-
meningslets. Tross pakjen- makien kan ikke lenger ferdes
ninger av alle slag har norske i kornbrtable svenske vogner
menn o kvinner, ja barn også mellom Norge og Tyskland.
bevart kraften sin og ikke falt For bindelsen nver havel
111 fote De som har gått stadig mer usikker.
undertrykkerne til hAncle er Partisanene er ikke den
utstott av folket. De er domt til eneste trusselen mot den tyske
urølergang. Quislingene bæt er okkupasjonsstyrken. Ru•siske
forredermerket og konirner til tropper står i det itordligste

dele den skjebne Snot Norge. te ormide der oppe
kommer slike, er renset for tyskere. Så snart

En kan ikke ferutsi hvordan det er mulite vil de trenge ser-
den nå i.tnledete partisankrig over. Muligens kan en også
vil utvikle seg. Bare ett er vente landsettinger på kysien.
klart For alle som har fulgt Partisanene betyr mye for at
med i utviklingeti i landene slike operasjoner skal lykkes.
surn er befridd fra den lyske De kan odelegge tyskernes
okkupasjonen, at parlisankri- forsok på å sperre vegen for
gen volder stor skade for over- russerne og deres forsok på
fallsmennene. Desto lenger å hindre landseltingsforsok.
vekk fra heintlandet de frent- Overforingen av de norske
mede hesettelsestroppene be- styrkene til hrirnlandet er opp-
finner seg, desto mer lider takten til Norges belrielse.

gr ep tyskerne til systemet med
såkalt mii iii esveipmg>. Fanger
av motstandsbeveeelsens folk
ble plasert sammenlenkel iden
første vognen, oftest en vanlig
godsvogn med litt halm pa
gnIvet. 14 dager etter hver-
andre mhtte disse aninesvei-
peres folge de tyske togrne.
Etter vognen de var plasert i
fulgte fire-fern tomine vogner,
og først deretter turde tys-
kerne sette seg i en jernbane-
vogn bra tysk hold ble det
gitt klar beskjed om at fangene
ble drept hvis de overlevei
en eksplosjon under toget.

Taktikken forandres.
På grunn av de tyske for-

holdsreglenr forandrel nwt-
standsbevegelsen taktikken stn.
En gikk over til aksjoner mot
skiftespor, signalanlegg o.l. på
jernhanestasjonene. Som eks.
kan revne aksjonen nylig mot
Fredricias jernbanestasjon,
Mellom kl. 4,30 og 5.20 om
morgenen inntraff ialt 15 kraf-
tige eksplusjoner. Et titall av
de viktigste sporsktftene to
stillverk og stasjonens store
vanneisterne ble sprengt. Like
omiattende aksjoner ble gjen-
nomfort i Randers eg Aar has.
Fredrkia var Danmarks mest
moderne jernbatiestasjon som
ble bnd samtidig med broen
over Lillebell, Den er landets
slorste rangerstasjon nest etter
Kobenhavn, og sabotorenes
aksjon betod at en for resten
av krigen må lose togene gjeu-
unm sonrsystemet og skifte
vogner etter gammeldags tids-
spillende nietoder.

Ved en  rekke stasjoner er
vanneisternene som fursyner
lokom otivene med vann blitt
ødelagt. En kan skaffe loko-
rnotivene vann fra byenes van-
lige vannfeduing uten storre
vansker, men i vanne sternette
ble det samlet opp særher, hlott
og renset vann sa avsettingen
av kjelestein skulle bli minst
mulig. Sabotasjen mot eisier-
neue for er til al cci langt uftere
mA se over lokomutivene.

Flere ganger har saboteirene
fortit saket storre tratikkstane
ved å blokere lokomotiv-
stallene. lEn har kjørt ut loko-
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motivene og latt dem styrtened
i gravene ved vendestuvene.

Jernbanesabolasjen settes
ofte inn i nærheten av et tra-
fikknutepunkt. Aarhus hat så-
ledes toganger vært
avskåret fra forbindelse med
omverdenen — fem linjer var
blokert samtidig.

Reparasjoner blir stadig
vanskergere.

De danske sporveier har
brukt opp store deler av repa-
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JERNTBANESABOTASJE
ilovedslagene retter vi idag mot de tysketranspurtene. Hver

mann må derfor ha hest ninlig kjennskap ti: de mrst sårhare
punktene for transportmateriellet. I 3 artikler kommer vi

rasjonsmateriellet skt, og lys-
kerne har ikke kunret levere
noe sjul. Del e> knaklertstisk
at tyske arbeteiskolunner fer
kort tid siden atåtte hryte oPP
et sidespor på Svenstrup st.
sør for Aalhorg for å skaffe
skinner til visse reparasjoris-
ai

Mens labrikksatiolasjenkom-
mer tif å rninke ettersunt kr h
gens avslurning nærmer seg --
det kommer jo en dag da sjol
rustningstsbukkerles produk-

til å behandle jernbanesabo-
tasjett

Avspor in g.
Avsporingen har 2 formål:

I. Fafikkforslyrrelser som for-
siaker de tyske transperlene.

2. Odelewgeke av tyskernes
transportmateriell.

Avsperings-steder.
rLr sperring av trafikken

er det mest bensiktsmessig å
tore:a avsporin gen i turmeller
e:ler skjæringer.

For wleleggelse av et tog
nitures avspor ingen hrst på
en huy tylling eller f or a
en hr0  slik ut lokomo ivet
trekker nied seg toget ned i

grtnicieu
Hvor det loper flere paral-

lelle spor, planlegges avspor-
ingen slik at tlest undig spor
blir blokert

A. 5 por for skyvinger.
(Fig. 1.) M3 lykkes hvis det

ikke blir oppdaget før toget
passer er.

Ver ktoy (spe(t og skifte-
nøkkel) kan en finne i enhver
banevokterbu

En kan dempe sløyen fra
arbeidet ved å vikle tøy om
verkteryet eller skinnenes
skrueboder.

13, Ødeleggelse av spor-
veksler,

På fig. 2 er pensen spiss-
Forts. side 4.

7ag intina

sjon ikke får noen militær
berydning fordi de rkke rekker
å kumme til arvendelse — så
korirner sabarasjen mot den
tvske trafikken til å tilta og
fortsette til siste slutt. Under
invasjorren i Normandie lyktes
det sabotcrene i Jylland å
hefte en hel rysk divi,jon en
uke. Jernbnnesabotasjen har
derfor mer enn noen annen
form fur aktiv dansk niulstaild
betydning for de alliertes krig-
øring,


