
17. mai 1944.

KRIGSOV.E-R :SIKT .  

Troes  den'tyske hærs mange  sti.- 41ende seire har feltherren Adolf-
Hitler oppleVet,en rekke store skuffelSer - han tapte lUftsIaget over
England i 1940, han måtte-snu foran.T3oskYa. i 1941, da Sues syntes innen
rekkevidde-i 1942 opplevet han El Alampin, 1943 ble innledet•med Stalin-
grad og nu sist har han hatt-den kanakje storste skuffelse at•året-1944
ikke ble innledet aed den-tidlige og- da formentlig mindre godt forberedte
invasjon som hans strategiske disposisjoner åpenbart har vmrt bygget  pa.
Ran svekket sin østfront, "gav opn" vel utbyEgete stillinger og verdiful-
le landområder, "slapp" russerne helt. inn på Central-Europa  for  å Stå
sterk i vest. Adolf Hitler er dypere skuffet enn de millioner rundt om
i det okkUPerte Europa som ventet invasjoner i. løpet av årets første
hundre dager,' For jo lenger invasjonen drøyer, jo omhyggeligere forbere-
delsene.orp. deSto dårligere er utsiktene 2or virkeliggjørelsen av den -
tyske ønSkedrøm: mislykket invasjon i vest med kompromissfred til følge,

- Mens invasjonen ennu lar vente på . seg pagar forberedelsene med
størSte intensitet både på den politiske, og den militære front. "Fest-
ningen" -Eurous er onringet. Den allierte oppmarsj er på det nærmeste av-
sluttet og angrep kan nårsomhelst sette inn; nesten hvorsomhelst på den
10 000 km. lange land- og sjøfront. Imens er Churchills forutsigelser
gått i oppfyllelse - bembekrigen har antatt dimensjonor son bare for få-
måneder siden var utenkelig. Mens deM i hele 1942 ble sloppet 55 000
tonn bonber ov;r Tyskland og tilgrensende områder og i  1943  150 000 tenn,
var bcflbevekten i april måned alene ovei, 100 000 tonn. I den nevnte må-
ned var de.allierte tap ca. 1500 fly (derav 70 % bombefly), mens tyskerne
tapte ca. 5000 fly, vesentlig jagcre, dvs, omtrent det dobbelte avmnåneds-
proftuksjonen. Den intensifiserte bombekrig har systomatisk vært rettet
not forskjellige mål. Først mot industrien, fkyfabrikker, fahrikker for
syntetisk bonsin og andre nøkkolinductricr,  sa P.Gt kommunikasjonsknute-
punktene oE i den siste tid net ammunisjensa våpendepoter, troppe-
konsentrasjener ej motoriserte transporter, Fra a være fortrinsvis ret-
tet mot, prOduksjonsapparatet cr ealedes bombeangrepene etterhvert blitt
rettet mer og mer mot kommunikasjonsnettet bak de nulige invasjo a sområ-
der, mcn enn‘a kan det ncpue sies at bombingen har antatt den konsentrerte
karakter som en må vente, umiddelbart forut for en landgang.

I ost er Krims erobring avsluttot og med Sevastopol falt store
nengder krigsmateriell i russernce hender, likesom de tysk-rumenske trop-
per har lidt storc tap under forsøket på evakuering. Etter avslutning av
operasIonone på Krim-er betydelige russiske styrker frigjort for innsats
på andre deler av estfronten,  eg  alt- tyder  på at den rsde arme snart står
ferdig til å utnytte dc fordelaktige etrategiske posisjoner som er resul-
tatct av vinterfelttoget. Situasjonen i øst ligger naturlig tilrette for:
1. Framstst mot sydvest (Romania og Ungarn). 2. Angrep mot vest og nord-
vest (Polen) fra Lembergavsnittet. 3.  Framstøt mot Balticum. Meget ta-
ler for at en offensiv mot Felen før  eller  siden blir hovedoperasjonen,
men det er grunn til d anta at bååe nord- og serfront i visse faser av
somnerfelttoget vil spille en fremtredende rolle, sannsynligvis koordi-
nert med tilsvarende operasjone:r 'fra vestffiaktenes side. Fra russisk side
blir det antydet at  den  røde arme under den forestående sommereffens1v
vil ta en re.icke, nykonstrUkojoner i bruk og det kan neppe være tvil om at
det blir ona både tnllnessig og- materielt-overlegen russisk arm4 som kom-
mer til i gå til nn'gree på den særlig av materielle tap svekkede tyske
øst - cirm6  (Briro i I. kvartal i er 150 000 tyske lnstebiler tatt eller
pdelngt).

Av2  forholdene-i sor og vest angar anr de mcnge forskjellige in-
vasjonsmulignoter ofMe:Vært-droftet, og vil være vel kjent. Alt tyder'på
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at vestmaktenes operrsjoner vil omfatte en rekke forskjellige landstig-
ninger, dels for å villede, dels for å binde de tyske reserver så hoved-
invasjonen kan foregå under gunstigst mulige forutsetninger. Som sekun-
dære operasjoner kan landstigning på Jylland (ev. kombinert med et bru-
hode i Sør-Norge) komme på tale for å binde den strategiske reserve i
Tysklard, videre invasjon på Biseayakysten, på den franske riviera, i
Genuabukten, på Adriakysten, i Grekenland, nen alt taler fbr at hoved-
operasjonene før eller siden må komme på Kanalkysten i videste forstand.
pare dette område ligger så nær hovedbasene at angrepet kan gis den fulle
tyngde.

Man regner at Vesemaktehe disponerer cmkr. 4 millioner mann for
invasjonen, 2* i 2nglund og 1* i Middelhavrområdet. Til å møte disse
har tyskerne antagelig crekring 2 millioner mann og den neget omtalte
Atlanterhavsvoll. Eisenhower, Tedder og Mentgomery er sikkert de siste
til å undervurdere vanskelighetene ved A bryte gjennom dette festnings-
belte. Teoretisk har tyskerne i sitt forsvar av "Festung l'iuropa" for-
delen av å operere på de indre linjer. Det er denne fordel de allierte
søker å eliminere med sin bombeoffensiv mot det europeiske kommunikasjons-
nett og flyoffensiven har etterhvert antatt slike dimensjener at utsikte-
ne cr de beste til å nårdette mål. Men det tar tid. Man nå derfor regne
med at det ennu kan gå uker før verdenshistoriens største militære opp-
gjer kommer til full utfoldelse. I denne forbindelse er det ikke avgjø-
rende om invasjonen kommer noen uker fø.r eller senere. Hovedsaken er at
de alljertes angrep blir fullt ut koordinert, med maksimal innsats av
sjø-, fly- og landstridskrefter i øst, vest og sør. Det er dette konsen-
triske angrep som skal tvinge "Festung Europa" og dermed nazismen til ka-
pitulasjon, - kanskj.e hurtigere enn øyeblikkets militære styrkeforhold
skulle la formode.

Vestmaktene har i dissc dager innledet enestor offensiv på Italia-
fronten. Det, er nuligens opptakten til sommerens store begivenhetcr.
Vi innlater oss inidlertid ikke.på noen nærmere omtale av operasjonene på
denne eller andre fronter. Vi vil i det helc cppfordre våre lesere til
å hefte seg noc mindre ved de militære begivenheter og følge begivenhe-
tene på hjemmefronten med desto større oppmerksomhet. Det er der vi kan
gjøre vår inneats og i de uker som kommer vil de ekkuperte folks kamp på
hjemmefronten bli et uhyre viktig, ja, kanskje evgjørende ledd i det sto-
re oppgjør.

Finn din lass i kam en for frihet o_ folkestyre. Følg hjemme-
frontledeleens  peroler.  

vVy

I Estland har tyskerne mobilisert, i Litauen likeså. Nå står
Norge for tur. Noreke gutter, norske kvinner og menne

STOPP MOBILISERINGEN!

Den 19. mai  og  de nærmest følgende dager vil det norske folk gjen-
nom aviser og oppslag få vite at årsklassene 1921-22-25 skal møte til re-
gistrering på arbeidskontorene. Påskuddet blir naturliGvis "nasjonal
arbeidsinnsats". I kunngjøringen vil det bli sagt at innkallingen skjer
til jordbruk, skogbruk, bygge- og anleggsvirksonhet. Men enhver nordmann
vet hva det betyr:. Guttene i 21-23 årsalderen - det beste soldatmateriel-
let - skal innikrigen på tyskernes - fiendens side!

Det nå aldri skje. Vi er i krig Ined Tyskland. Den norske marine
og det norske flyvåpen har vært i uavbrutt kamp med Tyskland siden 9.
april 1940. hjonmefronten har ført en bitter kamp siden landhæren måtte
kapitulcre. Tusenvis av nordmenn har stupt i denne kampen - hver dag foy-
es nyc ofre til.
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Her har ingen lov å 'evikte! Nå har heller ingen lov å la seg be-'
rolige av nazistiske dementier eller løfter. Skremt av hjemmefrontsle-
delsens parole om streik mot AT p.g.a. mobiliseringsfaren, sendte Quis-
ling ut nitt dcmonti: bare vanlig styrke, 8000 mann, skulle uti Nå kan
enhver bedømme verdien av hans dementi.  3  årsklasser: 80-90 tusen mann -
skal ut og tjene fienden.

Husk Riisrus' brev:  5  årsklasser ble tilbudt fiendens
-:Husk Ouislings stadig gjentatte tilbud til der Fuhrer: 3 divisjoner

Nå har tyskernefunnet tiden innt til å ta imot tilbudenes Ovtr-.
skriftene i dagens aviser taler aitt tydelige sprog om det sdm kommer.

Både tyskerne og quislingcne har lært å kjenne det norske folk så-
pass godt at de vet at det ikkc nytter å gå til åpen mobiliscrings Der--
for må de kamuflere den som mataUk og vedhognt og lignende nasjonalt ar-
bcid. Og ungdommen i skog- og jordbruk og "livsviktige" bedrlfter vil
kanskje slippe - i første omgang. Skulle noen ha lyst til å la seg bero-
lige av slike påskudd minner vi om den forordning som stod i avisen nylig,
om nt »yrkesfremmed" arbeidskraft ikkt lengor kunne skrives ut til lond-
bruket.

Ned - nå er det alvor! Tyskernt tr presset på alle fronter, inva-
sjoren henger over dem som en mare dag og natt. Nå griper de til despe-
ratc midler for å styrke sine fronter. De vil sikkert bruke grove trus-
ler. De vil kanskje true med å ta fra oss rasjontringskartene. La deg
ikke narre av det. Det ordner seg. Ingen trofast nordmann skal komme
til å sulte.

Gjør din plikt, selvom det .skal svi! Det nytter ikke å vike til-
bake for tankon på arrestasjon. 20 tusen nordmenn har gått den vcien i
de siste årenc, det or on dagligdags ting. Norge er i krig idag, og krig
føres ikke uten offor og voksen æanns mot. La deg ikke forlede av at
noeu skal ha gitt etter. Følg bare din cgcn samvittighet!

Stopp mobiliseringen! Norges folk, slå ring om vår beste ungdom!
Styrk den til å gjøre det som den vet er rett, hjelp.den om den kommer i
fare. Ta don risiko som skal til for å gi støtte og råd som duger! La
ingen bli stående .alene og uten hjelp, som ofrer for den felles sak.
Njelp med arbeid og husly, med mat og klær!

Dct nytter å gjore mototand! Vi kvalte ungdomstjenesten, forpurret
rikstinget o har gjort Arbeidsinnsatscn til en fiasko. (Fra Stor-Oslo
cr under 10% av de utkalte redst).

Vi-nå stå. fast. Ingen ting må kunne skremme oss til å bli tyske
soldater eller hjelpesoldatcr. Det er landsforredert, og den som gjør seg
skyldig i det, vil ubonnhorlig bli stillet for krigsrett etterpå.

Parolen er gitt: In en moter til rE7dstrcri 7 selv ikke dc som
blir lokket med at de foreløpi skal sli e å bli innkalt  til tjeneste.  

Snart kommer var dag! Husk geicral Rages siste appell til sine
soldater om å holde seg bertdt. Hvis du alt befinner acg i en tysk leir
har du ingen chanser til å bli med på befrielsen.

Vær tro mot ditt land, din konge og ditt folk. Wekt re istrerin-
gLn - kostc bra det koste vil.

vVv

KHIGEN- - PAROLENE.
Vi står foran avgjørelsen av krigen. Iår vil alle krefter bli

satt inn for å knekke den tyske krigsmakt. Det blir en alvorlig styrke-
oruve, men den vil endc med scder. Fordtsctringen cr bare at alle re-
surscr blir kastet inr, at hver eneste nann -"ør sitt -rtterste, vcd fron-
tene son bak dem.

I denne situasjon har også der norske hjemmefront crklert en sftler-
pelse av notstanden ovcr hele linjen. Den gjør seg ingen naraktige fore-
stillinger om betydningen av vår% bidrog til den storc karro, men den er
kdar over at i et slikt oppgjør teller enhver innsats. De-t er sunmen av
millionenes arbeid og  kamp som  skal knekke tyranniet, og ingen kan si nøy-
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aktig hvor grensen går for det F.Ip=otem3,1 av shstrengelser- som kreves for
å føre seieren hjem. DetS eneste har å gjøre, hver enkelt av oss, er å
oppfylle vår plikt helt ut. Bare da'kan'vi være sikre. Tyskernes eneste
håp og chanse nå er aimgeneralngrepet på "festningen Europa" skal bli
en skuffelse og forberede grunvsYi Tor en kompromissfred. Det blir det
ikke tale om, men i alle tiiieller ville _vi i en Slik situasjon måtte be-
gynne om igjen ved foten av en lang, tung bakke Gjør deg ikke medansvar-
lig for en slik risiko! Sørg for at du ikke blir blant dem som i en slik
situasjon.må si til seg selv: Let kunne ha 1yktes hvis vi ikkt hadde vært
likegyldige og spart 08S da det gjaidt!

Det er ikke bare do væpneda styrker utfallet avhenger av. Vi kan
alle gjøre noe,  ogHså vi  tak den tsike front, a kanskje ikke minst vi,
hvis vi bare cr villige til offur og risiko, til å sta sterke og styrke
andre- Hvert dagsVbrk vi berøver tyskerne, teller. Hvert tonn varer vi
forholder dem, teller. Evor dags forsinkeise i deres disoosisjoner tel-
ler. Hver tysker hvis tid og arbeidskraft vi binder, teller. P.g.a- han-
gel på folk og nateriell er i virkeligheten den tyske krigsmaskin an,
strengt til bristopunktot. Når stormen setter inn fra øst, vest og syd,
skal det ikke så mange prosents svikt til før Systemet sprekker. Og husk:
systemet er en helhet, alt hengcr sammen, Wehrmacht, produksjonsapparat
og transportlinjer, i Tyskland og i tyskbesatt land. Også vi i Norge kan
bidra med våre prosenter. Om det ikke blir så mange, kan nettopp de være
de avgjørende, de som markerer gvensen mellom seier og nederiag. La oss
ikke risikere den skjensel at norsk slapphet gir tyskerne den lille sik-
kernetsmargin som skal til for at de klarer seg i 1944 også. Og glem
aldri: hver håndsrckning til tyekel-r.0 betyr økte ofre for våre landsmenn
og våre alliurte der den militaare avcjerelse faller.

Denne situasjon setter ogSå FAROLENS i en annen stilling enn før.
De er viktigcre cnn neensinne, og må fei]ges av onhver som vil kalle seg
norsk og gjøre s-eg fortjont til seielLn og friheten. Den som svikter, er
desertør. Uten disiplin og full kap vi li*ke løre noen effektiv
samlet kamp. Parolene skal gi OSS midler til det. Direidivene utgår fra
en ansvarlig, representativ sentralledelse. De autoritative paroler blir
offentliggjort gjennom kringkastingen fra London, foruten at de naturlig-
vis blir spredt dirukte her hjemme.

Parolene er ikke lenger noc en bare bør ta hensyn til. De må re-
spekteres og følges. Vi er i krig, vi er Inne i krigens avgjørende fase,
og arolenu er ordre fer oSs på hdemmafronten. Det er plikt å følge den,
som det er soldatens plikt å lystru ordre. Nå", i vgjørelsens år, må Vi
for alvor ta vår tørn,  slik  norske sjøfolk, flyvere og soldatcr har tatt
og tar sin hver dag_der ute, nedmlivet-som innsats.:

Dot er ingen unnskyldning at du "ikke har hørt om-parolen". Paro-
lene når fram til alle som i det hele tatt gidder lytte etter dem.  eg
skulle du komme i situasjoner som.det ikke forcligger noen spesiell Parole
for, så følg den standardparole enhver nordmanns egen forstand ou samvit-
tighet uir. Prinsippet.er enkelt nok: Dut ujelder å skade, sinku og hearx
de tyskd årigebestrebeloer, direkte og indirekte, så meget som mulig.
Gjør ikke noe cveri1ct og desmcrat, men trencr, saboter, go slow! Og er
det nødvendig, så ta heller risken på å bli satt inn enn a hjelpe tysker-
ne til å drepo dinc landsmenn og allierte ved invasjonskystene.--

Og  en ting til: Parolene er i kraft til de uttrykkulig blir endret
eller tilbakekalt. Bet er ingen unnskyldning for å sluntre unna at paro,
len er blitt noon uker gammel og  •kke  er gj.entatt. Det skville ikke vEre
nødventUg for voksne menneskor å hamrc inn de sanme tingene annennver dag.
De viktigste spesielle paroler fot bYdblikket er:

- 1) Total boykett nv AT cg XVinnelig AT.  

2) Total boykott am "den nos'onale arbeidsinneats" (arbedds-
mebilftseringenr„

3 Total be rkett av vbrvokt c.1. tiltak.



5 -

11
Ingen må møte opp ved innkallelse fra disse institusloner, hverken

til innregistrering, lægeundersøkelse, utskrivning, transport e.l.
; GJØR PAROLENE KJENT! FØLG DEM SELV OG FÅ ALLF ANDRE I DIN NEETS TIL Å

il

- GJØRE DET SAAME' SAMLET VID FRCD2LN HOLDE, MED S'-lit OFRE. SPLIITET ER

f 
DEN DØMT!

v-Vy

Norsk-ru sisk overenskomst.
Norge og Sovjetsamveldet har i disse dager etter initiativ av den

norske regjerdng inngått en everenskemst av lignende art som dem som for-
lengst er sluttet med flEdland og USA. Avtalene trekker opp klare linjer
for samarbeidet med de allierte tropper under den forestående befrielse
av Norge cer  sikrer landets suverenitet og interitet. Noreke myndigheter
skal overta civiladmini tras'onen straks den militære situasjon gjør dette
mulig. Noen forhandlinger om okkuuasjoa er ikke ført. Avtalen følger
samme linjer som den nettopp inngatte overenshomst 1itellom Sovjetsanveldet
orcer Tojekkoslovakiet som kem istand på tsjekkoslovakisk initiativ,

st Quisling-pressen og den tyske propaganda forsøker hrampaktig å
ni slå pelitisk nynt på denne avtale. Det gjeller å skape et påskudd til å
sl mobilisere norske gutter til tysk militærtjeneste. Vi kjenner den tyske
10 Propagandametode altor godt nu til å 1a oss føre bak lyset av avisenes
gå. kjempeoverskrifter. Forfalskningen er for grov. Løgnen for isynefallendemåt
toc v7V
ver Hjemmefrontens krigsinnsats.'  
ned Det agiteres i dag voldsont for at vi skal gå over til sabotasje-
taplinjen, og Danmark stilles opo son det store eksempel. Vi underkjenner
Proc Då ingen måte den danske innsats, tverton, men når man nå med Danmark som
MOt bakErunn bevisst søker å nedndere det som er gjort og gjøres her njemme,
synt da er det grunn til å si fra; for en slik nedvurdering er farlig, farlig
PUnk for vårt lands omdømme blant våre allierte farlig for hjemmetrontens
kons fortsatte kamp. Vi kan ikke vente at de hund.retusener vi appellerer til,tet % skal sette in frihet i fare, når de støtt og stadig blir tutet ørene ful-
rettc le med at denne kamp er betydningsløs.
ler, Det er for det første uriktig når en taler om den pessive motstand
Earak i norge. De scm sier det, har bare et utvendig kjennskap til de faktorer

som avgjør en krig. "Denne krig vinnes c‘v folkeepinionen", sa nylig Mont-
6ngd Eomery i en tale til engelske arbeidere. Dette gir i hvert fall en del
cr h. sannheten, og i denne kamp har Norge gjort en større ennsats enn kanskje
Fura noe annet okkupert land.
ane I on tid da det så ut son tyskernes seierslop ikke kunne stanses,

'rdiG slc ve fast så tydelig at hele verden la merke til, hvor vi stod i denne
tt,ct kampen. Vår demokratiske tradisjon hadde lært oce hvordan en slik kamp

skulle kjempes. Vi er det eneate okkuperte lend som har klart å organiser
s 'r k- rene folkeavstemninger mot tyskerne og deres redskaper i nazifiseringen;
r  'Lei for kirkens åpne unnsigelse av den quislingetyrte stat, lærernes og de
ti dci andre yrkers skriftlige utmelding av sambandene var virkelige folkeavstem-
a2 er± ninger. Det samme gjeldt foreldrenes scmlede motstand mot ungdomstjenes-

b  ne ten. Hele verden fikk vite at i Norge stemte mer enn 90 % av befelkningen
-r de mot den tyske nazifiserdng, trass d alle trusler og straffeåtgjeraer.
ta Dette var en krdgsinnsats av første rang. Med denne avlivet vi
bli] myten om det nye Europa som i fellesskap gikk inn for nyordningen. Før
til denne tid var det tvel til stede, tvil i de nøytrcle land, tvi1 hcs våre
-crme allierte, tvil blant tyskorne og tvil d de okkucerte folk selv. Det hell
Ingt) vi hadde, gav alle Europas undertrykte folk nytt mot og ble utgangspunktet

d- for liknende aksjoner; men i intet annet land har den illegale ledelse før
cfleml fram aksjonenu med så stor.teknisk dyktighet og med en så samlet folkeopi-

nion i ryggen.
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De er også en feil.å tro at hjemmefronten i dag er oå mye svakere
enn føl-.*.Den som er  ned  d-arbeidet, vil vite at viljerrtil motstand og
til, å bære de offer motstanden fører med'seg, i virkeligheten er størrs
enn for'to  år  siden. Forholdene har imidlertid kjort at vår kamp er van-
skeligere enn dengang, og vi har ikke hatt de dramatiske storhendinger son
i sin tid ssmlet verdens oppnerksomhet, Vi har kanskje heller ikke slått
det som skjer så stort opp. I vår indre propaganda har vi tvert om be-
skjeftiget ose mest med svakhetene i hjemmefrftntenrsiti har hørt mye om
dem som motstandslost møtte til arbeidsinnsats, deriMot svmrt lite om den
gjennomferto sabotasje, soM gjorde at arbeidsinnsatsen som helhet ble en
fjasko: Vi nevner sjelden den stille sabotasje ved alle bedrifter som
direkte oller indirekte arbeider for tyskerne. Vi kan ikke skrive eller
tale om den innsats-som er gjort på alle områder av det illegale arbeid,
av de tusener av'nordmenn:som i det siste året er fengslet eller har måt-
tet rømme landet. .De færreste er oppmerksom på at nrester og lærere leve:
et  liV  i stadig kamp om bolder sin front trass i mest daglige fengslinger
forvisninger og avsettelser.

Hvor det gjelder den militære motstand, star vi d stram givakt, og
enhver son har kjennskan til vår front-, vet hva dette har kostet og sta-
dig køster. Vi er villige til å sette inn det vi kan, når den militære
overiedelse gir signalet. Men det er bare i tyskernes interesse om denne
beredskap skulle bli avdekt påiret for tidlig stadium. Dåde i Frankrike
og nå.sdot i Danmark har derfor tyskerne sendt ut falske flyveblad, der
de cprfordret til partisankrig, og den alliert6 overkamMando har gjentagn(
ganger advart mot slike provokasjoner. Vi må selvsagt også være på vakt.
Når signaiet kommer, vil det skje i slike former st  vi  dkke vil være i
tvii.

Dettc hetyr ikke at vi skal slå oss til ro med det GOM blir gjort.
so månmder som ligger foran oss vil det kreves en lengt større innsats

av alle dordmenn enn den som tidligerc er krcvd. I dag gjelder det kam-
pen mot A2 og tvangsmobiliscringen av årsklassene 1921, 1922 og 1923.
Vi krover.at vår un fdom står fast og slår ring om acrolene om nekting.  
Vi krover aktiv stotte sv alle foreldre. Dette er det vi har rett til  4
veate av bver norsk mann og kvinne.

vVv

"Folkessystemning". Det forlyder at NS har planer om å arrangere en "fol-
keavstemning" mot kommundsmen, muligens i den form at hird om andre

gar fra hus til hus og forlanger - kanSkje under trusler - en
uttalelse for ellur mot kommunismen. Det er en selvfølge at slike og
lignende krav blir blankt avvist.  

vVv .

Gestano og nressen.
Gestapo og deres hjelpere har mtturhånden tatt mer raffinertc me—

toder i bruk i sin kamp mot hjemmefronten. Dct lar sug ikke nekte at det
de siste måneder er lykkes fienden å tilføye hjemmefronten harde slag.

Desto viktigerc cr det å være klar over de metoder som nu anvendes i kam-
pen. Et av gestapos viktigste kampmidltr idag er infiltreringen av dc
hemmelie organisssjoner. I smrlig utstrakt grao komser dette middel til
anvendelsc i pressen. Gestapos hjelpere det kan være NS-folk, folk'som
har sittet i fengsel og på en cller annen Måte er presset inn i deres
tjeneste, eller amoralskemindivider hsr latt segkjøpe. - sokes smuglet
inn i avisene og deres distribusjonsamperater. Folle's for alle disse
hjelnere er at de spiller rollen som jode  njøssinger". Eller Gestano
starter selv  Hillegale" aviser og søker vcd nellommenn å knytte gode nord-
mcnn til redaksjon og distribusjon, for så gjennom slike forotagender å
etablers forbindelscr ned og konne andre aviser inn på liVet. Hederlige

_og velmsnende nordmenn kan på den måten uten Vffire onpmerkson,på
det utryttos som redekaper for nazistene. Dc forbindelser som etterhvert
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'etableres  gr- -Ge-stape.anledning til å uskadeliggjøre organisasjonene ved
massearre-Stasj-oner når de finner tiden inne.

Men ikke mindre viktig for Gestapo er den anlednine deres provoka-
sjonsaviser gir dem til å spre falske paroler-og propaganda i den hensiki
å skape splid på hjemmefronten, få denne delt opp i innbyrdes uenAge frais
isjoner, undergrave tilliten til vår hjemmefrontsledelse og så mistillit
til vår regjering i Iondon. Ingen må la seg føre bak lyset av disse pro.
vokasjonsaviser.

DSt er også enkelte, angivelig norske, aviser som i den siste tid
ved å hevde særmeninger som bare deles av en liten fraksjon av det norskE
felk, har bidradd til å støtte Gestapos underjordiske agitasjon. Nu da
vi står umiddelbart foran det store oppgjør er tiden ikke inne til å dis-
kutere metoder og midler i hjemmefrontens kanp eller til å hevde særstarA
punkt av noen2omhelst art. Idag plikter alle som kjemper for frihet og
folkestyre loyalt å stå samlet om å slutte eop om regjeringen og hjemme-
frontens ledolso. Dthvert forsøk på å så mistillit  oe  skape splid nu
like for den avgjørende kamp, er en direkte støtte til fienden. Det er E

selvfølge at ingen norsk avis vil gi plass for en slik agitasjon.
Vær- å vakt not rovokas'onsaviser. La de ikke føre bak 1 set a\

den falske-agitasjon.  

vvv

---En " lkesmann" skriver til sin "Fører".
Tønsbere, den 29.4.2

Hsrr Ministerpresident Quisling.
Jeg håper ikke hr. Ministerpresidenten s:inner det anaassende at jE

tillater meg å berøre et felt jeg cgentlig ikke har noe med, nemlig pres-
tene. Det er jo alminnelig kjent og helt klart at prestenc i dag repre-
sentcrer de værste motstandere av nyordningen. De opptrer son rene agi-
tatorer og arbeider endog sammen ned kommunister og andre, antireligiøse
elementer. Dores opptreden.cr så klanderverdie for ikke å si onprørende
som  vel  mulig.

Denne fullstndige sinnsvake opntreden skjer stadd.g i lyglv at de:
hverken fra partiet eller tyskernes side blir grepet inn. De onpnår der-
for samtidig billige laurbær i trygg forvissnine om at de intet risikerci
Samtidig lever dc hedra cnn nocnsinne da menighetene i agitasjonsøyemed
underholdor de komPinerte prester o agitatorer særlig

Jeg kan i den forbindelsc nevne at jeg i Trondheim arresterte en
prest og holdt ham i arrest i et par ukers tid. hen hadde 12 bern, inge)
formue og hadde ikke mottatt gssjc på 1* år. Ikke desto mindre fortalte
hans kone meg at de aldri hadde levet så godt og rikells som nu.

Etter min åening burde nen nu benytte den nnledning som prestenes
embedsnedleggelse gir til å oppheve en -tenede prestcembeder ved å slå sæ
men nabodistrikter. Såvidt jeg vet er det en. 600 preste-embeter i lan-
det. Disso Måttc kunne innskrenkes til omtrent det halve.  Dar  vi komme-
i normale ferhold vil en prest ved hjelp av bil kunne betjene meget stør
områder cnn de nuværende prestegjeld og det er ikke absolutt nødvendig s
der prekes hver evige søndag i allo kirker.

Yed å nedlegge disse prestembeter vil man oppna:
1. Svære innsparinger for statskassen til easjer.-
2. At on rekke prestegårder hlir ledige cg kan overlstes til jord

bruicskyndiee frentkjempere. Disse cr lovet neget og her er en ged onled
ning til å be(r;ynne å innfri disse lpfter. Dett regnerleg for uhyre vi
tig.

3. Å gi de klancirevordigt prester et utmerket svar.

Heil og
Chr. Lange.

I prograff et heter det så vakkert at det sks1 "vernes om de krist
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verdler", men "-- det er ikke: absolutt nødvendig at  fj:er prekes hvor evige
søndag i elle kirker", skriver "fylkesmarnen". Slik er NS - en "bevegel-
se" Som bygger på- døgn og humbug.

vVv.

Den tyske statspleld øket  1.  krigsår mcd gjOnnomsnitMlig 2.3,42 milliarder
i måneden. I 2. krigsår var det tilsvarende belop 3,75 milliarderj

måneden,  i 3.  krigsår 4,66 milliarder og i krigsår 5,2Y milliarder  
i måneden. I de første Måneder av 5. krigsår har gjeldsøkningen ligget

- 1/3 Over tilsvårende månedcr året fcrut. Det er ikke å unders over
at tegnene på sviktende tillit til markens fromtidige verdi blir stadig
mer åpenbare i Tyskland.

UNDLR HAKEKORSET.

Holland og DElgia. Den tyske utskrivning av hollendere og belgiere til
arbeid i tysk industri etc. blir sabotert i mcget stor utstrekning. Sl=
befolkningsgrupper_har organisert en omflytniug -sog  en metode til skjult
opphold for alle som viD nekte 4 ilelta i det tyske-slavearbeid. De ut-
skrovne blir straks hjulpet mcd nytt bosted, cohgor og lovnedsmidlcr .så
de ikke kan finnes av det nidkjære .2-estapo. Alle de folk som på denne
måte lever skjult kan bcre gjpre dette ved hjelp av den patriotiske be-
folkning som selv cr sterkt ribbet- for alt. •-Npytrale-observatører fortel-
ler at den alminnelige borger virkur uthungret og avkreftet, mens de na-
zistisko organioasjoncnes tilhengerc ser meget godt ut, sikkert fordi do
følger le gjengse tyske og nazistiske rciller. for svartcbørs, tyveri og
ran, ellhr beslagleggelse og rekvisisjon som de sclv ynder  a  kalle det.

Disse to Små folk ved Kanalen, som begge ble valseM ned av den
tyske krigsesskin omtrent samtidolg med vArt eg-et, fortjencr den største
cktelsc for den innbitte holdning de har viet, og bor for oss stå sem ly-
sende eksempler på oulactas'e av arbeidst'eneste naslonal  arbcidsinnsats  
og  
Estland. Omkr. 120 av dc mest kjente estniske kulturrersonligheter, blan-
dom en rekke professorer vud univarsitctet i Dorpat, er arrestert.
Frerkrike. Alle franske jornbanor cr stillet under tysk mIlitær kontrell,

vIsse omrLdcr er all passasjerbefordring forhudt, forøvrig kreves
av tysk milit=yndighet fer å reise. Ferdslon p4 landeveiene

cr ogsa under skjerpet bevoktning. - Idsse sikringstiltak er dels diktert
av irvasjonsfsren, de/s for  :L  motarbeide dc stadig farligere sabotasje-
hand1inger mot jernbancne. Andro motiver ter iissE eppsiktevekkende for-
anstaltninger er bchovet for ruilcndc matericll og ønsket om å forcbygge
den truende masseflukt fra stasjoher eg jernbaher, både nv persohell og
jernbarcarbeidcre. Blant de sistc hersker panikk p.g.a. de allierte bom-
beangrep mot kemmunikasjonsknutepunktenc. - I Paris har tyskerne tctt
1700 sisler.
Danmark. Gestapo har fcittatt en rekke razziaer i danske trykkerder og ho,
bokhandlcro i Kjebenhavn for å komme de hemmelige aviser tillive. En rok-
ko porsoner ble arrestert:
De danske nazister herjer uhemnet i Kj2benhavn. De arresterer og foretar
husundersokeiser, kaster bomber og oppfører seg sem de lyster.
I forbindolse mcd den sisto tids mordaffærcr i Kjsbenhavn har det danske
politi arrestert cn tidl, politimenn som nu cr anoatt hos Gostape. Det
er kenstatert st han har myrdet 3 kjente menn.-
Den danske nazileder Fritz Glausen er avsatt. Dedere og underledure scm
har sverget han treskapsed er blitt 12st fra derre.
Tyskerne lager en ny befostningslinjc tvers ever Jylland. Skanderborg
og Silkeborg utb.vggeo til "pinnsvin"stillingcr.

vvv

Skiosfartsminister Arne Sunde har nettepo i et intervju med Reuter presl-
sert nnrsk skirsforts krav for etterkrigstiden slik: De land sem hax byg-
get opp sin handelsflte i løpet av krigen, bør ikkc fortrenge dem som he:
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lidt større tap i den felles krigsanstrengelse uten å ha hatt den samme
anledning til å få tapene erstattet. Den norske regjering går ut Tra at
ingen allierte makter derekte eller dndirekte vil hindre norske redere-
som hadde innarbeidede linjer i å gjenopieta full førkrigsvirksomhet på de
linjer som er blitt hele eller delvis brutt under krigen. Målet bør være
at de forencte nasjoners handelsflåter får den størrelse de hadde før kri
gen. Skipsfartsministeren gjør seg til talsmann for privat initiativ og
fri konkurranse i internasjonal skipsfart etter krigen. "Innblandings-
politikk fra statens side vil lett føre til internasjonal friksjon og ua
vilje eller til cg med økonomisk krig". Men internasjonalt samarbeid er
uunnværlig for å sikre en ordnet "demobilisering" etter krigen. M.h.t.
flåtens gjenoppbygging reente skig'sfartsministeren at de norske redere et-
ter krigen vil feretrekke å bygge spesialskip av høy kvalitet fremfor å
kjøpe brukte skip.

vIhr

ET NYTT BKUIWRT1T A.ASLAG mot det norske folk forberedes av sosialdeparte-
mentet og statspolitiot.

De legitimasjonskort som vi hittil har hatt, er ikke lenger til-
strekkelig; de skal cmbyttes med mer "tidsmessige" papircr. Samtidig med
ombyttingen skal det nemlig foretas en "arbeidsmessig registrering" av
samtlige norTmenn over 15 år, og de nyo legitimasjonskortene skal også
gjelde som arbeidsbok.

Hensikten er åpenbar. Motatanden mot registreringen av arbeids-
kraften i Aorge har vært så pass effaktiv at okkupaejonsmaktene ikke er
fornøyd. Nå skal et nytt forsck g:bres - under dekke aV politimessige
grunner.

Mun det norske folk vot na av dyrekjøpu erfardng hva "arbeidsmes-
sig" ragistrering betyr, og 2eiler fra arbeidamobiliseringen våren 1943
vil ikke bli gjort om igjen. Alle forberedelser er truffet til å møte
dette nye forsøk på å clavebinde det norske folk.

vVy

Grossorer Edw. Olsen, Lakkegt. 3, bolig Munkedamsv. 79 oppg. 1, cr noto-
riSe angiver. Olsen cr svensk.av fødsel, men har rorsk statsborgerskap.
Han har vært straffet flere ganger, for tyveri, vold, spritsmugling og
rasjoneringssvindel. Under nyordningen er han blitt medlem av Norges Imx
styre og har nu kjøpt SteplagL.rden i Storgaten (beslaglagt jøde-eiendom)
for over 1 million kroner.

vVV

Tvskland idax. Tyskerne går hverandre innbyrdes på nervene aliesammen nå,
meldes det oss fra Ivskland. Og det er evakteringcns skyld. De utbombet
fra sterbyene blir plasert på landet, hvor de stuves sammen på bendegårde
uten vann og elektriak lvs. Petroleum får bøndene litt av, men ikke så
moget at de kan eller  viI  overlate noc til andre. I vinter satt de inn-
kvarterte mange steder i kemnlett mørke fra kl. 4 om ettermiddagon. Det
encste disse sysselløsi, mennosker har fellea er at de har mistet alt. Det
blir meget snart ct ekjevt forhold mellom bøndene og bybefolkningen. De
førstnevnta har ikke plikt til å selge gårdens produkter til de tvangsinn
kvarterte eg benytter see av det, med den følge at de evakuerte ofte må g
kilometervie for å fL kjøpt en potet. Itesultatet cr.at de utbombete fore
trekker alt, fremfor  a  være evakuerte. DE flytter tilbake til sine hjem-
steder og bor i jordnytter, kjellere eller grushauger, hvar de ihvertfall
kan være for sea selv. Detee er forklaringen på at det bor over en milli
on mennesker i Hamburg igjen.

itvaaBerlin angår er E5 % aV-byen'd rniner. ' Istedetfor gater går
nå stier som tT opptråkket i grusen gjennom bgen. Det tar .timer å komne
fra det ene kvartal til det andre man må klatre gjennom ruiner og over
meterhøye hauger av gresG Og overalt vrinler det av rotter, - rotter,
4OTTER - -

vVv



MULDVARPENE.  

Den norske front er blitt til under stadig kamp mot kompromisnake.
re og deres følge av svake og unnfallende. Deres slagord er: Det nytter
ikke. Alt den q. april stakk de hodene fram, Det nytter ikke  å. gjøre
motstand, sa de. Etter Andalsnes og Narvik triumferte de. Sor dere nå
at vi fikk rett. Det var dem som ville at vi skulle gjenke oss sonmeren
1940. Vi skulle bare avnette konge og regjering, så ville nok Hitler se
i nåde til oss og gi oss en pen plass i det nye Earopa. Det var også dem
som bar seg verst over engelskmennenes udyktighet og som skrst Mest av
tyskernes organisaSjonsevne pg effektivitet.

Da siden NS.kom til makten, pep de fra alle kroker. Vi kan ikke
risikere vårt levebrod, vi kan ikke sette kone og barn på bar bakke. Vi
må avfinne oss med de nye menn så godt vi kan.

. De ble noe mer tilbakeholdende Ette;r2nE tiden gikk og det kom klar
fram at de var i mindretall. De satt bare i hver sitt hull og pep ut sin
tvil og motløshet. Men i dag har  dE  Eått sin  seJvtilljt tilhake. De rot.
ter seg sannen og organiserer motlosheten. Slagordet er fremdeles; Det
nytter ikke. Nå, i kgmpens siste fase, er det ingen grunn til å ofre vår
beste menn eller våre okoncimiske verdier, sier de. Seieren er likevel
sikker. Nå skal vi bare sitte gansko stille OS vente,mens våre alliorto
gjør arbeidEt. .

Men disse nuldvaroone bruker også andre midler for å undergrave
hjemmefronten. De nrøver på alle måter å svekke parolencs autoritet.
Enten kommer parolen for sent eller den er galt formet, olicr - og det or
det mest alninnelige - "muldvarpene" går rundt  og  forkynner at parolen
aldri vil bli fulgt. De som lar seg lure med,- vil bli utsatt for de ver-
stt repressalier, kanskje skytning, og de vil måtte ta steyten altne.
Ofte trekker dc omkring med en hel listc av navn på personer som alt har
gitt seg. Ved denne framgangsmåten har de i flere tilfeller grtidd å skEå
pe forvirring i fronten.

I den.senere tid har de dessuten søkt å nistenkeliggjsre parolenes
opphav. Det or den so m utenorer historien om barolenc fra London. Dor
sitter den norskt regjering trygt og godt  ou  unnser seg ikke for  å  utsett:
folk herhjemme for de største farer, sier de. Hver mann som er med i
hjenmefronten vet at denne historien er løgn. London radio har aldri
meddelt noen parole son ikke er utarbeidd av hjemnefrontens ledere
Norge.

Men muldvarpent mener også å ha funnet et middel til å ramme dem
som står bak parolene horhjenme. Hvilken fulliaskt har dissc menn, spor
de, til å foreskrive ose hva vi skal gjore eller ikke gjore? Hvem har
valgt dem? Har dc ikke bare tiltatt seg en myndighet som de ingen rett
har til? Er ikke dettc ct brudd uå demokratien, en ny form for nhaisme?
Er det ikke fare for at denne lille klikken vil opprette et diktatur etten
krigen? Og muldvarpene stikker hudene sammåa ny hvisker og tisker og
prøver  å  gjette seg fram til navn og hersoner. Har du hørt hvem son er
med i sannensvergtlsen? Slik går ånakket, og - Gestapo arbeider.

vVv
ISLINGS  MAJJ,

Forrederen har avgitt en erkiring son klart og utvetydiu tilkjen-
negir de mål han og hans lille forrederklikk strever for  a  realisere ved
tysk hjel:

1. De norske kvinner og menn som foiåolir trofast not fedrelaret,
kongen og den lovlige regjering - dvs. 96% av det ncrske folk straffes
forkrigsforred:e.r i !

2. ille Norges materielle resurser cg alt det nenneskenateriale
(det er hans eget uttrykk!) som står til rådiunet skal settes inn i kan-
pen på Tysklands side .å overfallsnannens side - i Hitlers kamp mot Nor
og 4.ets

- Dette er bakgrunnen for den lognpropaganda som på tVsk konmando i
dag fyller quislingpressen:

Dette er QUISLINGS mål.



- VAIU. m It

Den norske hjemmefrontS ledelse har utstedt følgende proklamasjon:

Etterhvert som krigens slutt rykl:er nærmere, melder behovet seg
for en nøyere formulering av de mål vi kjemper for. Her er ikke tiden ok
stedet til å behandle det store internasjonale oppgjør,-spørsmålet om
behandlingen av angriperstaten og krigsfol9gryterne, om grenser, om er-
statninger osv. Det vi ønsker å klargjere er de særlige norske forhold
som vi clene har ansvar for og herredømme over. Heller ikke'på det områ-
de er det naturligvis ennå mulig å gå i detalj. Etter vår grunnlov er
det folket selv som skal stikke ut den fremtidige politiske kurs, etter
fritt ordskifte gjennom alminnelige valg så snart etter våpenstillstanden
som det er teknisk mulig. ien visse hovedpunkter kan stilles opp, som en
utkrystallisasjon av ee snsker, håp og krav som alle gode nordmenn er
nådd fram til i kampårene og læretiden siden 1940:
1. Et fritt uavhengig Norge;
2. Øyeblikkelig og full gjenopprettelse av demokratiet, ytringsfrihet,

rettssikkerhet, fric valsg.
3. OFphevelse av alle politiske lover, forordninger og andre bestemmel-

ser sou er-utferdiget etter tysk ordre eller i tysk interesse. Ad-
mini.strative avgjørelser, dommer, utnevnelser 0.1. som skyldes tys-

' ke eller NS-myndigheter, prøves på helt fritt grurinlag av lovldge
norske organer.

4. Øyeblikkelig løslatelse av alle politiske fanger og gjeninnsettelse
av offentlige tjenestemenn som er fjernet fra sine stillinger av ok-
kupagejonsmakten eller på foranledning av den eller NS: Oppreisning
og erstatning i dGn utstrekning  ect  er nulig for dem som er blitt
særskilt skadelidende som følge av innerep fra ekkupasjonsmaktens
eller NS' side.

5. NS-medlemmer og andre som har skadet norske interesser eller skaffet
seg uberettiget vinning under samarbeidet mod okkupasjonsmakten,
straffes etter reettergang i betryggende former. Uberettiget krigs-
gevinst inndras til fordel for statskassen.

6. En målbovisst, vidsynt politikk med Sikte på; a) å trygge vår fri-
het, folkestyret cg de demokratiske rettigh'eter, b) å gjenreise lan-
dets skonomi og produksjonskraft, snarest mulig sikre de nødvendige
tilførsler utenfra og legge forholdene til rette for full utnyttelse
av våre naturrikdommer og arbeidskraft, c) å fremme solidariteten

• mellom klassor og befolkningsgrupper, d) å medvirke aktivt i det
mellomfolkelige arbeid for å bygEe opp en internasjonal rettsorden,
frenne varebyttet landene imellom og skape grunnlaget for en varig
oe  rettferdig,fred.

Men skal vi nå disse mål - og helst så snart som mulis, før skade-
virkningenc blir enda større - må hver mann også på hjemmefronten gjøre
sin plikt. Det skylder vi oss selv. Det skylder vi våre landsmenn ute.
Det skylder vi våre allierte. Og det skylder vi landets fremtid; enhver
innsats vil bli husket, ingen svikt vil bli glemt.

Kampen er n , her hjemme som *ed frontene. Hver enkelt er en sol-
dat, sivil clier i uniform. Vi er i krig. Det må vi aldri glemme. Tusenef
i væpnede styrker gir ingr  des  sine liv for frihet oE rettferd. Det er
en maning til oss, om å ta vår risk, yte vårt offer.

Kampen er nå gått inn i sin siste, avgjørende fase. Mer enn neen-
sinne gjelder det å stå fast og holde ut. Enhver svikt nå er skadeligere
enn noen gang før. Nå vil alt bli kastet i vektskålen fer å oepnå avgjo-
relsen.

Den norsko hjemmefront, som vi så ofte med rette har *ært stolte
av gjennom fire lcnge, tunge år, vil egså klare den sistt belastningsprø-
ve. Mer enn noensinne gjelder det å følge parolent, både de soesielle og
den nasjonale samvittighets stendardoarole. sgel ikke gå til uoverlag-
tee handlinger. Vi skal ikke slå inn på noen desperucjonspolitikk. Men det
er hver enkelts sak å være på vakt og otedie- cpørre seg selv, i det dag-
ligc liv, i sitt arbeid og i all annen virkscegiet: med hva tjener jeg tys-
kernes interesser, eg med hva kan eg skade eem? I regelen er det ikke
vanskelig å skjelne.

Det skullen eller ikke være vanokelig å velge sin vei.



17. MAI 1944.  

Igjen en 17. mai med nakne flugEstenger, med dede gater, med luk-
kede. miner. En nasjonaldag i taus tross. •

Allikevel har den 17. mai aldri betydd så me,v.et ler oss som nå.
Tidlicere kunne den bli en litt overfladisk festdag, med tuler, sang,og
muSikk, ned farceglede toc cg 3. ganger 3 hurra - men for mange uten dy-
pere innhold. Vi hadde glent en hel del av det dagen betydde, det den
skulle minne oss cm.  Friheten  var blitt en selvfølge for oss, den na-
sjonale uavhengighet noe vi tok for gitt.

De siste årene har brent det inn i css så vi pinri glemmer det
hva den 17. mai betyr. Det er nindre musikk og færre ta1er, men flere
tanker og dypere folelser. Friheten er icjen blitt en levende realitet
- nettopn nå når de har tatt den fra oss. Når vi får den igjen, vet vi
hva den er verdt, hvå den koster.  rfifsener av landsmenn har betalt dens
pris, i fengslene, i torturkamren e: og foran eksekusjonspe1otongene, til
sjøs, i luften og ved frontene. De har lært css nt "hvis et folk vil
leve, må noen kunne dø". Når vi neste gåne - i året som kol=er! - fei-
rer en fri 17. mai, skul vi minnes det. Jubelen skal bruse, flaggene
skal vaie i.vinden - men vi skal cEså huske stemningen fra disse årene.
Den skal ikke bare løfte oss til fest  cc  befriende Elede, den økal mane
oss til innsats, gjennom nye år og nye slektledd lor det harde, strie,
vidunderlige landet vi har fått - NORGE:

LEVE FRIHETEN cg FOLKESTYRET: !


