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Til J.G. Johanscns forp;'i Norskekysten, bombing og
modning 5.1.94 om at skyting av egne landsmenn og
Norge kan gis skyld for sabotasjeaksjoner. Ved slike
angrepet på Sovjet, kan svares at hal1dlinger fikk de tyskerne til å
bortsett fra følgene av forsømt
bcholde sine stYl'ker i Norge og
norsk forsvar, hadde nordmenn ga dem rett til represalier.
knapt noen avgjØrende innflytelDen største gruppen frontse på 2. verdenskrig.
kjempere meldte seg like etter at
Det fantes tre måter å reagere tyskerne
angrep
Sovjet
rå etter som Norge ble okkupCl1, 22.6. I ()..J I. Da dl' f~lrs!e hellrl'log dct norske forsvar kapitulerte telsenc i Norl.!,e i dette århundret,
totalt 10.6.1940:
i september 1941, fant sted, var
A: Sørge for seg og sine som de første norske frontkjempere
best en kunne, og tjene penger allerede falt på Østfronten. Men
der de var å hente. Det var ca. alt den 23.4.1941 sto i PD: «Til
200.000 tyskerarbeidere. Men familie i Porsgrunn er det kommange flere arbeidet til fordel
met et sørgelig budskap: En
for tyskerne. De allierte betrak- meddelelse hvori det heter at en
tet Norsk Hydros anlegg rå Rjutidligere Porsgrunnsdame, fru
kan og Lettmctall i Porsgrunn
Ruth Jprgcnsen. født Pettersen,
for så viktige for tyskerne at anunder et overt~t11 som foregikk
leggene ble bombet.
fra en engelsk båt i Nord-Norge
B: Regjeringene Quisling og
forleden, ble skutt. Hun var gift
Administrasjonsrådet forsøkte il med disponent Agnar Jørgenforhandle, søke felles interesser sen, Harstad, som nå var bosatt i
med å komme til enighet med de
Ma(jordhavn. Meddelelsen blir
reelle makthaverne, okkupa- så meget mer sørgelig når en høsjonsmakten slik at mest mulig rer at handlingen er utført aven
makt forble på norske hender.
nordmann.
at det ikke foreFrontkjempcrne regnet mcd at gikk under nocn kamp». «Fru
også tyskerne var interessert i il Jørgensen. som ble 44 år gamfrigjøre et par hundre tusen ok- mel, døde fra mann og 3 barn,
kupasjonssoldater i Norge til tje- det minste 7 år gammelt.» Hverneste på andre fronter, hvis bare ken hUll eller lensmann Røring
nordmenn kunne bevise at de er nevnt i "vtu' falne», men~
virkelig kunne forsvare sin nøy- mange som var med ,l drepe egtralitet.
ne landsmenn er nevnt.
C: Satse på at de allierte SOill
Det tristeste ved Falstad Ol.!, anhadde tapt kappløpet Olll Norgc i dre tyskc leirc i Norgc er at for1940, skulle komme og crobre holdene der heller ble vcrre da
landct. Det ville bety en krig i nordmenn overtok dem i mai
Norge som ville fått trefningene
1945. Det burde gi det norske
i 1940 til å virke som bagateller.
samfunn en tJau smak i munnen!
Nordmenn meldte seg (~gså frivi Il ig til all ierte styrker til raid
J.e. Stridskiev
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