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For frihet og sannhet.

• Norge i våre hjertert
Lev, o fedreland der:
Der skal du duve 1 eimhet
som blest i sommerbøent
DtW(ekal du bruse i stolthet
som arrete trær mot sjøen,
gå som en hYmne om livet
fra varden til siste skjærl

La Norge fylle vårt hjerte!
Hører du landets sang?
Lytt til en liten tone,
det er din egen klangt
D1.1 er ikke lenger ensom,
når skodden trykker dig ned.
Seil vekk*på sangen om Norge,

den er vi alle med!

9/4-42.

La Norge fylle vårt hjertel
Dets hellige moderfavn,
stillhet og sommernetter
det er vår lengselshavnl
La Norge fylle vårt hjertel'
I velde og makt og tross
som seilene fylles av stormen,
det er seilas for oss!

Nordahl Grieg.

9. april 1942.

9, april er en av våre nasjonale sørgedager. Den
dagen overfalt militærmakta Wyskland et fredligsinnet og militært svakt Norge.
Som alle forbrytere kom de om natta. De var sterke, og vi 'var militært svake.
Men 9. april 1940 skjedde det store: Nordmennene kjempet for  sin  frihet  slik
at det vakte foru.ndririgogrespektutei verda. Våre beste sønner gikk til
kamp mot  overfallsmennene. Moralskt  sto vi sterkt. Vi var et land av individua-
lister, men i farens stund sto vi samlet. Fedrelandskjærlighetan tg idalismen
fikz et bevis som aldri før  i vår #istorie. Vi  måtte tape krigen. Men vi gikk
styrket ut av kampen. Vi så hvor mye fedrelandets frihet var verd for oss.

Det er gått 2 år sida denne minneverdige dagen,
har levd under åket i denne tida. Vi har vært hærtatt, men aldri i vår historie
har folket stått så samlet. 98 % av landets befolkning, menn sg kvinner fra
alle lag og alle aldre har vist fedrelandskjærligheten sin. Overalt har tysker-
ne og quislingene møtt en motstand som vi er stolte over. Med sine maktmidler
har de truet i gjennom mange ting. Det som vårt fs1k i stadig utvikling fra
1814 har tilkjempet segp er blitt tatt fra oss. Vi har fått en samfunnsordning
som ikke er et kultivert samfunn verdig. Men vi vet at det er en foreløpig
forandring. Vi er b1itt stanset i utviklinga vårp men dagen vil komme da vi
atter er et demokratisk, sjølstyrt land i rik framgang.

"Fremad, fremad! hver der elsker frie hjem:
Fremad, fremad: frihet den må evig frem.
Skal den også prøves i tvil og nederlag,
hvem teller vel de tapte slag på seirens dag?"



N hetene tirsda

Det russiske nattkommunike meldte at 119 tyske fly ble
skutt ned söndag. I alt blir det 415 fly På. 8 dager. De tyske flytapene er
særlig store På nordfronten, der tyskerne får site forsyninger gjennom lufta.
Met er tegn som tyder på at tyskerne vil ta til med en offensiv mot Muxmansk,
men de er ikke kommet nærmere byen enn de var 12, juli t fjor! Det er en
bsterrisk general som leder operasjonene ber, Og han oppgir at soldatene
kjemper under forhold som er mer enn et menneske kan holde ut. Berlin skriver
at vinteren er over, men det stemmer ikke med de faktiske forhold. Hitler vil
forsfte å stoppe forsyningene fra England og Amerika via Murmansk og prdver
nå å få Mannerheim til å stille finske tropper på denne front, nmn det er
ennå ikke noe som tyder på at det er kommet slike, Lördag og stindag falt
3.400 tyskere ved Leningrad. De har igjen hatt et tap På 2.500 offiserer og
menige her. .Russerne bruker framleis jernbanen SQM er lagt Over Iadogasjben
til forsyninger til garnisonen i Leningrad. Kosakkaveleri herjer bak de tyske
linjene.

Fra (isten. meldes at allierte fly har angrepet flyplassen
Iey på New Gtinea, der startplasser og hangarer ble satt brann. Raboul
på  iftwxamitinalg  New Britannia ble også kraftig bommet og flere skip fikk full-
treffere. Japanske fly har angrepet 2 havner iMadras på det indiske fastland.
Flyene startet fra  hangarskip, mmn en vet ennå  ikke hvor store flåtestyrker
som oPererer i Det indiske Rav. Antakelig  er det 2  hangarskip. Dette var det
förste flyåtak på India. Japanernes åtak på Ceylon köstet dem 57 fly: I Burma
presser japanerne  på, men har ikke stor  fremgang. På Java er det framleis
store styrker i kamP. De har  nok v1Pen og ammunisjon. På Pilipinene har
japanerne satt inn store styrker av stupbombefly og tanks, og de har på be-
kostning av store tap og menneskeliv vunnet litt tereng.

Fra Kairo meldes at det er patruljevirksomhet i Libya.

Etter at store britiske styrker natt til mandag  angrep
Köln og andre industriområder og voldte svære skader, var store styrker natt
til tirsdag over heke Ruhr o Ithinland med store bombelaster. Samstundes ble
2 forsyningsskip senket utafor Norskekysten. Mmt  ene  ved en lufttorpeda, og
det annet ved bomber. 6  britiske fly gikk tapt etter disse operasjonene.

Malta hadde masseåtak igjen mandag, men det er ennå ikke
kommet noe kommunike. Etter angrepet søndag ble 6 tyske bombefly skytt ned.

Rnosevelts særlige utsending til India hadde tirsdag kon-
feranse med de  ledende inderne og etterpå :medOripps. Iedende amerikanske
aviser skriver at Amerika vil gpre alt for den del av det indiske folk som
går inn  for Oripps  forslag.

Mangelen på arbeidskraft i Tyskland er framleis skrikende,
og Pariseravisene flammer over av avertissementer og gyldne löfter etc. Det
gjeld3r alle fag.

Admiral Star, sjefen for den amerikanske flåten i europ-
iske farvann uttalte i en tale fra New York mandag til det engelske folk at
tilstedeværelsen av den amerikanske flåten i europeiske farvann borger for
begge folks vilje til å fåre kampen til ende, og England og Amerika vil
basere seiren og  freden på alle sine resurser.

Så godt som hele det nnrske presteskap har i likhtt med
biskopene trådt tilbake. Dette ble meddelt på prekestolene lste påskedag.
Bare 34 prester sviktet,

Det har vært uroligheter
og Jonas Lie har vært oppover. Flesteparten av
gerne er fratatt sine alkohol- og tobakkskort,
dem. Lagrede matvarer måtte også utleveres. Se

Ålesund, og Terboven Redies
politistyrken er arrestert. Bore
bare nasistene fikk beholde
forbvrig "Sunnmörsposten" 1/4„



N hetene onsda :

Russerne får nå store. forsyninger: også overDet  kaapiake
irav* 3 n4114, russereezunå utstyrt  medengelske. atöVler.  Hundrevis.av britike
lokometiVer raser  fraMOVer de rUselske, jernbatelinjen&.--Tusenvisavengelake-
lastebiler  kttirer.LMoskVa'  og ved •fronten. Fra Nordfronten,ineldes finske
artellerioffieeret har OVertatt kommandoen •over det:.tyake arte1leri4-.Dette
er.:slirkert' et ledd. 5 Hitler, plan .om 'innenes.?'stötte en eventtel
vårtffenalv.. mat: Mu.rmansk.. 79 tyske fly ble skutt Red: på. Ustfronten -maridag*
På 10- dager 613 fly.,skutt ned‘

det -,fjerne Osten interessen seg om Pilipinenet
der' 4apanetne  harfått'  erdre om for ethver pris å knuse :amerikanerneO,-motatand

•

J3atamhalvdya. Det  har vtert blodige  kamper4:  raen:- amerikanerne forevarer  hver
tomme  jord4 Amerikansk:ubåt har senket et 10000 tonn japansk pasasjerskip
og en lastebåt på 5oo0 tonn i Det indiske Hav. Ved angrepet på flyplassen
Ley på -New Guinea ble minst 5/6-, sx -szle:- .,japanske :flyene ødelagt* Roosevelt - opp-
ga; gåt det er,sendt wtorer fore~inger "til de . forskjellge stedene
Stillehavet både av , tropper: og: materiell.

Libya;.-er. det...kraftig,britiak  >atruljevirksomhet*

Malta hadde  p4.ttkr'aftigste fl;Yangrep:14-ttil,...th det var
;å1ofre.20 tyake bombefly.ble siratt; ne!:1,* Det, yar den  2*Q00,* flyalarm på
Malta, 4.1e~ria, hadde også fl'yktak i. går. Zitsn,,,ska.de og ofre,* Det er, .

fær,reåtak v  tyake 4.9rikas ¥yst og.,den amerAanske flaten-
har:  Senket Ubåter hittil;) ,

. .>• Japana å innbille India at  de koiier for å befri
i.andetblir opptatt som en vita, og fremtredende indere i kongressen  uttaler
at India vil motaette seg enhver invasjon derfra.

,Jam-el pm de norsice geiat ige trekker seg tilbake fra'sine
embeter vil de utfBre det arbeidet'de  än ihtafor  raMmen av sinleristne tro.
Prestene vil ikke motta.direktiyer  om hvorledes  forkynnelsen skal utföres‹NDe

•

f4t:t sitt hellige kalI,..SOM4ke,nOen,kan-ta. fra  deM4  Prestene  proteaterer
ar~eleen sit:mOtdentye:„.ptpdragelse. og'tVatg aV.barna.,Videre.

aier.de at,kIrkens'eiandOMMerftg..verd,I.er,ikke'tilhorer statet, men fOlket,
Det uttales tilaYefiak,hold fra Quialing-og,fiana..ministre.at,det hele-ba:b14.
tatt soM pt  OpPrbrabeyegelse,:og_atdeansvarlige  vil,få ain strafft-nik-
nok  ikke  alle  Preatete Men derea'ledere. Folket- vil,fOrsvare ic;lee4'ø sirie
ellten de  har'ledere eller ikke , .

- ..76r de'10.notske ak.4.pete-a6m,vax.frigitt av:.-Sverige,  gikk
ut'fra Goteborg, Sende kareinet, på flaggskiPet:.3.4'en.dagsOrdet 6m,at-alle
Måte gj'bre  sin Plj.kt_for  f4'de dyrebare:lastene  OVer til ngland. Dersom
detskulle gå galt, er alle forholdstegler'truffet'til(å setke akipene.i. Jeg
tror:imidlertid  ikke -På den.tyake,blokade.:Letge,leVe Kong Haakot:'

. 2nge1ske  aViser skrJ,Ver i dag om den.norske sjiimanhsstand
og.den 9 april. ben: lwr'sk'e regjeringa.'hYldes-også fpr at den tok_kampen opp
fra London. Stillingen,i dag-vlaer det'eneste-riktige.'Matohester
GUarhn skrlYer Også Den fremhever spesielt handelsflå-
tens enorme verd for  alle  de a1liere, som den nest störste i verda. Videre
blir alle  de norske  skoienteaom England ,og sam gjörheer-,',flåte-
og flyvåpen-sterkere for-hVer.dagfremhevet.

_ .
Nordahl'Gtieg:skriver,fra:England:
"Vårt eget-fOlk er'vi blant.
Met.hver av de tyake-aam tramper

gatene et-eMigrant. -
.De Stribk'fra-aitt landelg kj:dpte
medandres hUtgerog'blod

"-nyteleen Ved-å-herake
et'-år, eller kanskje



,amllieboka  okriver: . •I det
71  orMale Aistao_der  har demokratiet de beste.kort hånden
r • oco'c,n •utvikliag,  de •etörste frenskritt.  Det  Or en  11yobetinge
utvikli.  an,o  sikt at  mehingoae  får bry'

kritik r komme tl orde „rved.  vil  •
oisfornold rakt til  or  o  statene som  h.odds don rikoso utvilior i

orzo hundreårot oo tl i dag, er ikke de  absolutis  :i.s etyrtc demo-
rotiene,  fordi  demo'Orat..i, vil si en folkeopodra,001 sto. -4..  lgjdring

av folkete  evner  oo rrefter. Diktatur, oenonr og lit .. o)nt.  aldri
ono fro•mekritte-'  sak.  .11 betir _lse for alt  . O.ol, xremskritt er frihet,

det gjelder irj--.W 9 det gjeldez kunst, det gjolder teknii .  rieloor . .
samfunnsordninoen.  Diktatur betyr tillatandilbakegang, f:r for korrup•
sjon (ferdi  kritikken er kneble' )  o for tilativning•i dp • am e forme. .  .
Priket og vekst  hdror sammen.

miolikt reli
ford5m

• . Det er  litt vanokeli et almianeliormonnos
rmano:kikonstruert  hjerne fra alderen, forat  doo

o,000en. e  4(iJer  f or  dea gernanske  r0000  verdenekerreddmme„
de Llest ermanoke folk,  De  overfalt  lusoland

as ra bol vismeno oler, men da d i 194O  oyerfalt  ose,
bt nner  o forbundsfeller.  Var 3ct kanak. e for

vikene fro .'anhenee barbari? De kjemper Luroie kad for
verd sdelen fra asiatenes  erobringelyoter, i forbund jnern o
Asiao eaeste erobrin,gsnasjon.  De kjember  for  et  aine.  hoy  r
å få det tyske  koloniene  tilbaOo saoe-med...japahrne  unOor•fultropet:
•for .aoiatene ut med deu hvito

under  forbolds-
Sikrer  do.6. •

for  all
o  fritt, at nytt syn kan hovdes,

terhvert utvekster  bli  skallet av9

hitler  har o g  "Jeg vil  ikke
folkeret 1 ingen  avtale akal.holde  meg  fr  no.tto

Germann Rausohnigt "Hitler  har et'

Fra utgaven 195U av boka seland er •.fattet
henter vi: "Por liv, frihet  og eiendom finnes -Aiseland

n sikkerhet Dar statens interesser er innyiklet9 tortoott fra pers-
onlir maktmiabruk som forekommer ofte nok. De alminnelige boroorlige fri-
hstor soo moanoskeheten  har tilkjempet  seg rjennom århundrers kamper er opp-

ikke hva  vl  forstO
fiar eom helst kan

ojemmer, konfiskere
kort eller lenge i

for noe0
fordel

som
tyske

~Pen•
for å
var de

redde

vEo5  rett, det som menps å
oolitiore oarti komme eg

du måtte eio,...underkaoto
r olte.fengslero  Uten

heyet. liett
gaa  Sovjetforbund
hente.deg t  ransake
.pinlige forhör, holde
at•du  b&höver ha gjort r3.eg skyld ig  I. noen  foreeolse mot..alminnelige menn-
eskelige lover. Eolitisko hensyn ofte uten onaver positiv betydnino:
er nok, eller s-v-Jek mistoake Uler falsk angivelee, ulorsiktige uttalelser

' eller politiek holdning. hele jeviene hur ogo oppta%t
ori sw:1 effektive mIte å bruke gisler og represalier.”

Det er dem ' est treffende -kildring av de forhold
Quisling og hans medforredere har nt i -go

•Jkanevad talte söndag . 3- .an sammenliknet situa-
sjonen•med. den  i  191.8.•Også da hadde tyskerno gått . fra seir til seir og sto
på hdyden like fdr semmenbruddet. Denne gangen er ike ,:oosoland indre evek-
ket. Ruseland pg Prankrikes rolle er byttet om, Amerika har også Inert mer
med i denne krigeno z:aupen nå gjelder liv eller ddd. Oet forstar folket,
som det tydlig gikk fram av inneamlIngea•til fl:Aen -- 1Rnd. Det kom inn
et belöp eem. svarer til 10 milliarder norske kroner. i London kom det
inn 3 milliorder. V* , . - våren coo somereu i mdte med tillit. 4snevad talte
så om den 'r m.pen so 1'3res ..efronten.• HL sa bl..a.: 1.op Vil
historien -i.evne n.e.J.:' ennc ;,,,,7. r±',folk IYIr vist _ state-

bærende evne." Har nevnte l _o . . don o,o tnde,, o W,O. aar mdtt i de
ymse samfunnsklaeoeroree ttor overal' ho ,4et ot eïi uro Aldri i vår

historie har folke vkrt . • ceo. :L. . s1u4-c- ilvd.

re5de
er

som er
"Asia



på en dag,som denne minnes vi dem som har ofret sitt liv
på hjemmefronten Kommende generasjoner vil huake dem, 6g-de vil bli nevnt .
som eksempler på fedrelandselakere og idealister, De har vist ypperlige egen-
skaper-som-offervillighet-og heltemodi,ghet. De har fulgt Björnsons appell:, .

Kjemp for alt hva du har kjært,
db ora.så,det _gjelder.!
.Da blir livet ei så svært,
döden ikke heller.

Vi minnes også dem som i dag sitter arrestert, De har alle
gjort det de mente var rett, Enkelte 2e slutte seg til de norske styrkene
i Englands, andre sitter bak lås og Iukke fordi de elsket åndsfriheten, og
atter en del  har kjempet på andre måter for sitt folk og sine ideer. Vi sender
en særlig hilsen til lærerne, som har  ofret sin frihet for ungdommens oppdrag-
else.

Gi meg de brennende hjerter som aldri gir  tapt  for tvil,
som aldri kan ku.es av mismot og trues av sorger til hvilp
men mtiter hver seier, hvert nederlag med det samme

usårlige smil.

Rudolf Nilsen.

Tznicene våre går agså til våre sjöfolk som i dag  seiler
under norske flagg, De skaffer inntektene til vår lovlige regjering som kjemper
for vårt lands frigjörelse, Sjömennene er villige til å ofre livet for  Norge,
Mer enn noen sinne er de i dag vår sto3.thet. Nordahl Grieg skriver i diktet
"Flagget":

Det vugges gjennom den,bibte monsun,
det Plerres av -Sydpolens bliyst
det *flammer fra Griinland  ned,  til Rangoon„
det bdlger fra Canton til:Brest.
Norge sttirre enn, noen vet-WV1.

hvert skip under flaggets vift
er på det endelöse bde hav
et nytt stykke Norge 1 drift1-'

Vi tenker på alle dem som er i den norske bær England.
Mange har risikert livet for å slutte seg tl _dem som atter skal gjbre Norge
til et land. De og våre sjbfolk er de frie nordmenn -som i da.g kjemper
for oss.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vandet
med de tusen,  hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som  senker,
senker drdimne på vår jord.


