
B. BERGEN

Ms.16/i.‘i

N R. 3

ORGAN FOR SABOTEIRENES LANDSFORBLIND

FRA DEN NORSKE OVERKOMMANDO

Ci opplysninger av militær betydning
frigjøringstroppene.

Hvis norske og allierte trop-
per kommer til å kjempe på
norsk jord i videre utstrekning,
vil de sikkert ha med seg
gode opplysninger om de tyske
troppenes stillinger, men det
kan være forandringer og  de-
taljer i tyskernes militære for-
beredelser som de ikke kjenner
til. Jo flere pålitelige opplys-
ninger den allierte staben får,
jo hurtigere og sikrere vil
frigjøringen av landet foregå.
Her må alle hjelpe til. Alle
må være klar til å avgi rapport
om lokale for hold. Gjenta ikke
rykter, bare kjennsgjer-
ninger som er sett og
stedfestet. -

Opplysninger som de
allierte vil trenge:

Tyske troppeavdelinger:

Antall tropper som befant
seg i din by eller i ditt distrikt?
Hvor lå stabens hovedkvarter ?
Hvilken enhet hørte troppene
til? Har du lagt merke til noen
høyere offiserer? I hvilken
retning dro troppene? Vet du
hvor de holder til?

Tyske befestninger:

Hvor ligger flyplasser, bun-
kers, mitraljøsereder, utkikks-
poster, luftvernstillinger, mine-
lagte områder (hvor store er
de. og hvor kan man passere
dem?)?
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Transport:
Hvilke veier, gater eller

broer er sperret? Hvilke er
åpne for trafikk? Veienes og
broenes bæreevne? Er broene
underminert eller bevoktet?
Hvilke deler av jernbanelinjen
er bevoktet? Hvor store vakt-
styrker? Vassdrag: Deres
dybde og bunnforhold? Hvor
går lyske telefonledninger?
Hvor er tyske telefon- og
telegrafstasjoner?

Havner og skip:
Hvilke skip ligger på hav-

nen? Lasteskip eller krigsskip?
Deres last, bestykning? Er
havnen minelagt? Hvor? Hvor
sterkt bevoktet?

Feller :
Når tyskerne trekker seg

tilbake, legger de gjerne ut
feller etter seg. De eksploderer
når en rører ved et dørhånd-
tak, et vindu en brostein eller
liknende som ntløsermekanis-
men kan være i forbindelse
med. Pass nøye på om slike
feller blir plasert i din by eller
ditt distrikt.

•

Alle må hjelpe til med å
spre på lit e lige opplysnin-
ger. Den fri presse må ha
så meget hjelp som mulig for
å fortsette sitt gode arbeid.

Den norske overkommando.
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Maten s k a'l fram til den
norske sivilbefolkningen.

Saboter de tyske rekvire-
ringene.



LOKOMOTIVER

Av det rullende materiell er
lokomotivene mest sårbare, og
for fienden er det allerede
følbar mangel på dem. 1-ler
gjelder det mer enn noe annet
sted å vite å finne de mest
vitale stedene så skaden blir
så effektiv som mulig.

A. Smøring.

a) Kobber eller messing
smorerør bankes flate.

b) Veivstangens eller
koblingstangens olje-
plugg(spuns,nippel)fjernes
eller løsnes (fig. 7).
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B. Cylinder.

a) Man fester 335 gr. plas-
tisk ladning ved cy I ind erens
1okk (tett ved kanten for ikke
å berøre cylinderkledningen)
slik at cylinderlokket blir
sprengt og cylinderhuset spal-
tet (fig. 8).

Ved lokomotiver med tre
eller fire cylindre angriper
man best de innerste.
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CYLINDEft.

Man velger alltid den høyere
cylinder for  å  vanskeliggjøre
reparasjonen.

Bare hvis det ikke finnes bol-
tehoder eller andre passende
framspring på cylinderen, eller
hvis cylinderen er .smelte-
varm» nytter man metode b.

b) Man binder 335 gr. plas-
tisk ladning på ste m p e 1-
s t a n g e n (tettest mulig ved
krysshodet) for å kappe av
stangen og skade krysshodet.
Det oppstår en meget kompli-
sert skade.

C. Fyrkassen.

Når fyrkassen ikke er
csmelte-varm. plaseres 750 gr.
plastisk ladning på ristens
staver i berøring med dør-
veggen under fyrhullet. Man
dekker over ladningen med
slagg.

D. Blåserøret.

Man kaster steiner, skruer,
muttere osv, direkte i pipen

rsterhytte
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for å ska stempelet og cylin-
derventilen.

Merk: Blåserøret er ofte
vridd slik at gjenstandene kan
bli liggende i bøyningene.

Blåserørets diameter (10—
15 cm) er mindre enn pipene
slik at man må passe på at
ødeleggelsesgjenstandene blir
kastet ned i midten av
pipen.

Mange lokomotiver har en
sil for gnister over blåserøret
slik at man ikke kan komme
til røret gjennom pipen.

E. V a n n.

a) Man putter bomullsavfall,
fjær, ulldotter, dyttestry eller
liknende stoder i tender ens
eller lokomotivets v a n n b e-
h o 1 d e r for å tette avløps-
filteret eller strålepumpen.

b) Man putter s k u m m e -
m i d 1 e r, f. eks. såpe i vannet
slik at vannet i kjelen skummer
og kjelen begynner å spy.
Best er (Igepon T,, et fabrikat
fra I. G. Farbenindustrie som



LOVORD I U. S."A." OM MOTSTANDSBEVEGELSEN
NORGE OG DANMARK

Motstandsbevegelsene
Norge og Danmark gir en
ytterst verdifull hjelp til de
allierte armeene ved å for-
hindre eller vanskeliggjøre
tyske troppetransporter til
vestfronten, skriver den ame-
rikanske politiske skribenten
Paul Winkler.

Han peker på at den tyske
overkommando for tiden gjør
desperate forsøk på å trekke
tilbake genel al Rendulics finn-
landstropper fra Norge. Tran-
sportene går gjennom Norge
og Danmark, og meningen er
at troppene skal settes inn på
vestfronten hvor de trengs
hardt. De sabotasjeaksjonene
som nordmenn og dansker
har utført den siste tiden over-
går alle tjenester de tidligere
har ytet de allierte.

forårsaker skum i forholdet
1 : 10000.

LOKOMOT1VSTALLER

A. Man kjører et lokomotiv
i graven ved dreieskiven best
rett overfor hovedinngangs-
sporet, og slik at lokomotivet
støter på dreieskiven. På
denne måten blir lokomotiv-
stallen forbigående blokert og
lokomotivene innesperret.

B. Man forurenser, sløser
eller søler bort oljebeholdnin-
gene, blander olje av forskjel-
lig konsistens slik at lokomo-
tivets forskjellige deler blir
smurt med gal olje.

Merk: I lokomotivstallene
bys ofte de beste anledninger
til å utføre alle de nevnte
sabotasj eaksj onene.

RESERVEDELER

Beholdninger av reserve-
materiell for lokomotivene må
ødelegges — om mulig helst
bringes i sikkerhet sa ikke
nazistene kan finne gjemme-
stedet.

Ved å ødelegge transport-
apparatet i Norge og Danmark
har de forårsaket betydelige
forsinkelser av evakueringen
av de tyske troppene fra Finn-
land til Tyskland. Det er store
muligheter for at disse trop-
pene blir tvunget til å ligge
fast i Skandinavia vinteren
over.

Etterat Sverige sluttet med
sjøtrafikken på Tyskland og de
tyske og baltiske havnene er
ødelagt ved flyangrep, står bare
en eneste kommunikasjonsmu-
lighet åpen for tyskerne: jern-
banelinjene gjennom Norge og
Danmark og sjeforbindelsen
mellom disse landene. Dette
kommunikasjonssystemet har
vært utsatt for stadige og vel-
lykkete sabotasjeangrep, først
og fremst av danske patrioter.

ER DERE SNART PARAT?

Mordet på 34 nordmenn er
blitt etterfulgt av 14 nye. Det
er Norges beste sønner som
blir sfilt opp mot muren av
nazistene. Og dette skjer uten
at harmen for de fleste her
heime gir seg annet utslag
enn å uttale forakt mot de
tyske bødlene.

Det er som svar på heime-
styrkenes harde slag mot den
tyske krigsmaskinen at nazi-
bødlene foretok henrettelsene.
Vi norske sabotører gir vårt
svar, og svaret vårt er vel den
beste hyldest vi kan gi våre
falne kamerater : Vi anspenner
kreftene våre til det ytterste
og fullfører til hundre prosent
det verket disse trauste nord-
menn gikk i døden for.

Men dere andre på heime-
fronten. Har dere et svar å
gi? Er gere snart rede til å
bruke det mektige våpen dere
rår over som kan lamme hele
den tyske krigsproduksjonen?
Er DU klar over at det var for
DEG disse guttene kjempet
og at du har en gjeld å betale?

I DANSKE SABOTØRER
SKAFFER VÅPEN

For en tid siden tømte
danske sabotører en hel jern-
banevogn med moderne auto-
matvåpen og ammunisjon pa
godsstasjonen i København
mens de tyske vaktene spilte
kort vegg i vegg.

12 —14 vepnede menn kjørte
opp foran godsrampen med
lastebil og tvang jernbane-
personalet til å gå igang med
a losse en jernbanevogn med
maskinpistoler, håndgranater,
brannbomber og ammunisjon
som skulle til Kastrups fly-
plass.

Utenfor pakkhuset stimlet
det sammen en skare tilsyne-
latende skuelystne. En av disse
la for dagen en påfallende
interesse for døren til det
rommet i pakkhuset hvor det
tyske vaktmannskapet salt og
spilte kort

Etter tre kvarter var laste-
bilen fullpakket. De vepnede
sabotørene kjørte vekk med
lastebilen, og alle ‹tilskuerne,
fulgte etter på sykler — tys-
kernes interesse for kortspill
hadde vært for stor til at det
var blitt nødvendig for denne
reserven å skride inn.

Kortesjen kjørte ut fra gods-
stasjonen, over polititorvet
hvor kaptein Sommers mann-
skap holdt vakt over politi-
stasjonen. Trafikken i Køben-
havns sentrum oppslukte kor-
tesjen og slettet ut ethvert
spor.

HUSK ALLTID :

Offentliggjøring av navn på
en angiver er dødsdom.



MOTSTANDSBEVEGELSEN SOM SKAPTE ET FRITT FRANKRIKE
Det Kjempende Frankrike

som hadde sitt hovedkvarter
i L.ondon, ble holdt underrettet
om forholdene i det okkuperte
Frankrike. I slutten av novem-
ber 1942 mottok de Gaulle et
brev fra F. T. P.s nasjonale
militærkomite. Kureren var
Fernand Grenier, en ung kom-
munistisk deputert fra Saint-
Denis (en av proletar-forste-
dene i Paris), krigsdeltaker
som i 9 måneder har gjenr om-
gått den tyske tortur i fengslene
i Fontevrault og Clairvaux
sammen med Charles Michels,
Guy Mocquet og de øvrige
martyrer fra Chauteaubriant
som siden ble henrettet. Det
lyktes Grenier å flykte. Sam-
men med kameratene sine
gjenopptok han cl« t illegale
arbeidet og ble betrodd den
misjon som siden førte ham
til London. Her er noen ut-
drag fra F. T. P.s budskap til
de Gaulle:

Herr General!
Som følge av de tallrike og

hjertelige samtaler vi har hatt
med deres representant har
vi funnet det nyttig å tilstille
Dem denne informasjon om
F. T. P.s mål, organisasjon
og virksomhet, og ut fra
dette trekke enkelte slutnin-
ger.

Vår organisasjon av «Fran-
ske friskyttere og partisaner)
(Francstireurs et Partisans
FraNais) samler veynete pat-
rioter, besluttet på a føre krig
i alle former, med alle midler
mot okkupantenes og forred-
ernes styrker. Den har sitt
utspring i de første motstands-
organisasjoner som ble født
i Frankrike ved okkupasjonens
begynnelse, spesielt blant ar-
beiderne som satte igang de
første stretke- og sabotasje-
aksjonene mot de tyske fa-
brikkene i det okkuperte Frank-
rike.

Det er for å forsvare okku-
pantenes ogVichy-forredernes
forsøk på å trekke med seg
det franske folket på samar-
beidets og slaveriets veg at
franske patrioter. inspitert av
«franktirørenes» ærerike tra-
disjoner — disse frihetskjem-
pere som har reist seg mot en
hver fremmed invasjon f.eks.
i 1814 og i 18.0 — har samlet
seg i F. T. P. F.

. . . F. T. P. F.s avdelinger
består av menn, kvinner og
ungdom uten hensyn til poli-
tisk eller religiøs oppfatning.
De forener i et felles mal
arbeidere, intellektuelle, bøn-
der og småborgere. Dessuten
får F. P. T. F. en betydelig
materiell hjelp fra et stadig
økende antall forretningsdri-
vende og industrimenn. En
finner også blant dens kadre
offiserer og underoffiserer i
reserven. F. T. P. F.s disiplin
er meget streng, men styrkene
har frivillig underkastet seg
den.

• . . . Militærkomiteen sør-
ger foruten å lede operasjo-
nene, for beskyttelse og hjelp
til de familier som har mistet
sin forsorger under våre ope-
rasjoner eller straffeekspedi-
sjonene. Endeligutgir F.T.P.F.
en mengde illegalt propagan-
damateriell i form av distrikts-
aviser, som «Frances-tireurs›
(Friskytteren). «le Liberateur,
(Befrieren). «Valmp (etter et
fort i Verdun, kjent for tapper
motstand), (le Vegeur) (Hev-
neren) etc Brosjyrer for mi-
litærutdannelse, sabotasje og
forstyrrelsesarbeid utgis. Alle
disse skrifter har et opplag
på mellom 20 000 og 100 000
eksemplarer.

• . . . Vi kjemper for fri-
heten med den faste vihe å
nyte dens goder sammen med
alle våre landsmenn, forenet av
det urokkelige forsett snarest

mulig å jage ut fienden, straffe
forrederne og hevne våre
marlyrer. For å oppnå seier
er vt rede til ethvert offer.

For egen regning ønsker
F.T. P. intet annet enn de mest
effektive kampmidler. Når det
trengs, er cle rede til å gi sine
liv på samme vis som Deres
soldater ved Bir-Hakeim eller
som kjemperne som deltar i
den 8. britiske arme's kamper.
Men de kan ikke føre kampen
hverken kledd i uniform — noe
som gir dem de rettigheter
som alle soldater nyter — eller
oppildnet av den glød som
den vanlige kamp mot fienden
gir, der en kjemper side om
side med kamerater. Hvis de
faller i fier dens hender blir
legemene deres sendt til lik-
huset etter en tortur som
knuser hjerneskallen deres
eller bryter i stykker lemmene
deres, eller de blir begravd
hemmelighet av et politi hvis
ugjerninger aldri skal glem-
mes- — — —

Dette patriotiske aktstykket
slutter shk:

F. T. P. kjemper og vet å clo
som soldater. Det er derfor
vi ber den store soldat som
De er å bekjentgiøre at de ut-
gjør en del av Det Kjempende
Frankrike.

Det høyeste ønske hos disse
soldater — ubemerket og sam-
mensveiset i patriotenes glø-
dende skarer for desto bedre
å kunne gi fienden slag — er
at Det Kjempende Frankrike
først og fremst på fransk mark
skal fa se den franske befri-
elsesarmeen oppstå som ende-
lig skal fordrive den hatede
okkupant som har skjendet
hele Frankrike. Det eneste
Frankrikes friskyttere og yar-
lisaner da ønsker er a få
stille seg i første rekke for
på ærefull og disiplinert vis
a kjempe kampen til ende.

Det koster mange penger å utgi avisa vår. Har du gitt ditt bidrag?


