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Organ for heimefrontub.

Narske menn  1  hus og bytte, takk din store Gud!
Lonftet ville han beskytte, skjent det merkt nå ut.
h1t hva fedr= ber Rjempet, m0drene har grett9
har de,n Herre stilIe lcympet, så vi vant vår rett.

jr19 vi elsker dette landet 9  ecm det stipen from
furet, værbitt over vannet9 med de tusen hjem!
02 sorå fedres kamp her hevet det ttn ned til suir,
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår 1eir !

horge skal vernus med viljet av stål!



I slutten av det 12.arkumJni og i begynnelsen åv det 1(3. år-
hundre vekste det frmn i Ferge en :Terk rwsjonålfole1se og ce1vsten-
31gh_tstrnng under innflytelse wv epp:weningstidens demokrdtiskc
ideer. Dcn frnnske revelusjons huvedirinslep knmpen fer nesjenenes
selvbestmuelsesrett . kompen rer mennuskertttigheto-no O.S.V. rekket
det grennl enuvoldsherskerno Fygget på. Dette vnr tilfollu ugså
i Nerge. Dertil kom åt de ulykknliige krigur som D'nmnrk-Norge b1e
kåstet inn i wv eneve1dsherskeicn (Frecrik VI) ferto med se rnt,

rerj(:: vor blitt mere og utdnmet. Nedorld:Yene måtte Norne be-
t le mcd store ldndsmvståelser. I 1805 Srone og frdmover hlt det frn
Irdmstående nordmenns side reist krdv om eget ilerskunivorsitet og
egen norsk nesjancibunk (Pedur Anker. 6rov Wedel. Werzeldnd
m.f1.). Disse kråvene blc iherdig moturbeidet frd kanotens side. I
lesumbcr måned 1809 ble "Selok nbet fer Norgos  Vold  stiftet. Omkrirg
to hundru  dv  1nndets fremste menn var med fra hegynnelsen  dv  (embeds-
menn, kjcpmenn, handverkero og bsnder). Tn stor del dv stifterne
nv dutte solskup ble scnore med på i 1814. I og med ddfl-
nelsen  dv  dette selsknp tok det, norske folks nTsjondlfc tlelse og
trnng til selvetondig, demckn-tisk frthet fåst form.

Nwpoleons fnll, Dåndinik-Norges nederldg 1 krigsospgjøret og
Kiele.r-ellrudep førtu til ct sparsmblet om Norges prakl-mering som
sorysten jfg  stnt ble toott epp. Kristidn Fredrik reiste til Norge i
jnnuår 1814 for snmmen med lodei:de-RerEleWT-Nrofte lflndets stil-
lirku etter Kieler-fneden. irofessor Georg 8verdrup uttnite på
Fi_dsvoldsmøtet den 16. fubruar 1814 nt  dde rettigheter sofl Fredrik VI
hedde M.tt !evkåld på vdr fdlt tilbdke til folket, som følgelig ålene
kunno diåponcre over den lcdige trone". Du fleste framotte på
Eidsvoll radet prinsen til å sammunknlle felkets utkårne . for nt
disse kunnu gi Norg,aon ny forfntning. Kristian Frodrik såmKflenknldtc
Weretter aiksfersdmIingen  pn  Eidsvoll. forge ble proklå=t scm
selvstendig rike mud Europds mcst frie grunnlov. Grunnloven ble ved-
tntt på Eidsvoll den 17.  mdi  1814. De var uredde cg mctige, eidsvolls-
mennene, og i snmsvnr mud tidens mest frnmskredne demokrntiske
tdnkeedng ble  Hrunnloven nv den 17. mni 1814 sknpt. Den vnkre og
histeriske dvskjedsstund dn medlemmune nv riksfersamlingen sluttat
brederkjeden under ropet "Enig ceg tre til Dovre fdller" viste ikke
bdne en tilfeldig stemning, mon det uttrykte den zrunntone som
hndde rådet blmndt eidsvollsmennene under forhdndlingene. Denne
stemning spredte seg til holo det norske folk, som i begeistring
cn jubel sluttet ce,L.p om sino kårne. OF2, denne stemning holdt nord-
mennene sninmen under krigsoppgj;iret i 1814. IkIce en tSddel  dv  de
rottisheter grunnloven ga (tålefrihot, trykkofrihot o.s.v.) 9  ga
nordmennene nvkålI på. Med grunnloven som  fundnment  hdr det norske
folk i tiden 181 d  til 1929 gått vilore fromovcr i demokrntisk utvik-
ling. . -tter forenini3en m(1 8verige i I814 ble det frd Knnl-Johens
side reist motstand mot fuiringn nv 17.  mdi.  Men intot kunne hindre
du norske felk i å feire grunnlovsddgen, og utter det bersmte
"torvsldc" 17. mni 182D (Kunrik Werguldn(s dng) fikk nerdmennene
stort sett fei.e dnåen i fred.

Til 17.mai ddgen knytter se?,riko minner. kå denne daLun demon-
strerte folket sine krdv em socinle ferbcdringer, krnvet om alminnu-
lig steKmerett, krnvet om det rene norske flngg, krnvet om unienuns
opplsing o.s.v. Men framicr minnes vi idng mennene frå
eT deres udødeline gjerning:. GDITNNLOVEN.

Idc_L- 129 ars ddcFen fer Ngrges Yrie grunnlov - kån ikke dut
norske folk snmles til fest. uislingeno og okkupåsjonsm nkten ber
forbudt feiringen nv ddgen. Som en bitter og sknmlss hån sknl 10-
ersdnnen fer forederpnrtiet fcires nv 2% åv felket. For do 98-X, skal
dmgen være en alminnelig drboidsdag. Vi sknl ikke få so og høre de
jublends bnrnn morsjere med små, nerske flagg i 17.mni-toget. Vi
skdl ikke få hylde eidsvollsmennenes minne. Vi skål ikke fU synge
vår ndsjonnlsang  



Jo - i  vålmo hjarter synger vi fedrdlandssangen. I våre sirs,
i våre tonker levor dugen. VI ser 17. nfli-togt5 vi haror i oss den
jublendo sans. Vi trykker hverandre i hendene.  DF:jk ER  FEST I LUETEN.

11La Norge fylle vårt hjerte;
• ,Fhirer du landots Gans7
Lytt til en Iiten tone,
det er din egan klanss:

•Du er ikke lenger
når skodden trykkar deg ned.
deiI vekk på sansen am Vorsu,
I den er vi alle med:

La Norge fylIe vårt hjerte:
Dets hellige moderfavn,
stillhot og sommernettert
det er vår lengselshavn: .
Da Norge fylle vart.hjarte:
•I velde os makt og tross -
som-seilene fylles av stormen,
det er seilas for oss:

NkYridahl Grieg.

dag sender heimefronten sin hilsen til vare kjempende lands-
menn i utlandet, til KONG HÅKON, til regjeringen5 til soldatene,
flygerne og sjcsfalkone. Vi er stolte over deres annsats, og vi her
hjadme lover a stå fast i kampen for NorguJs sak.

Med sorg minnes vi også vare fallne. Deres gjerning skal love
i våre tanker og mane oss til å holde ut:

Leve den 17. mai og Eidsvellsmennones minnei

Leve Kong Haken og hanG råd:

LEVE DET.FRIE NORGE4

På Nidsvoll stander en oa>mahall, scm gjommur minner;
soM frihet elskes fra dal til dal, det navn et hjerterom finnE
Om minner slukner og dør hen i glemselsfleddias vande9
skal samle Eidsvoll stå igjen med ake1øv cm panne.

Ideg str fldgmstang'en naken
biandt Eidsvells grannende trær.
Men netto'pp i denne timun
vet vi hya frihet er.
Der stiger en sang over landet
soirande i sitt sprLk,
skjont hviskot med 1ukkede leber
under de fremmedes åk.

NordGhl_ Grieg.



Siden den gigantiske ruf_sileke vinteroIfensiv hcr Ihsen kri;rs-
hendlinger vært fuLiat'ned større intoresse verden over unn uCvik-
linhnn i Nord-AfrikE, ficsemaktene hmr vært tvanget til å ta det ene
nederlag etter det einnet, og no til slutt en betingelsesløs ovurgi
velse i Tunis. På tross av Eitlers-bppforlring on at Stalinrad-
ånlen måtte gjøre seg Ejdldende.sgså i Tunis, lot onkring 3/4 av
aksestyrken0 ses ta til fenge, (170000) foruten at enorme nensder
krigsmateriell blc tatt. All notstand i ?unis oPphørte den 12.mai.

• .

NyhULen 1C. nai 1943:
L-t-

7

I Tunis er no all metstand fra aksetroppono opphørt, de ovurgir aeg
i ti-tusenvis, de komMer strommende til hovedveione, tilddls kjørende
i biler os sittende på kanonvogner. En del kom smilende mot de
enseleke soldåter og gjorde tesnet. Det er endeløse rekker av
fanser pd veiene på Kap Bon halvøya. Fra den 5.mai er i alt opptalt
150000 fanger, derav 110000 tyskere. 18 generelnr er tatt tilfange.
Dot var indere S7 den 4, indiske divisjon som fikk æren av å fanse
aksemaktenes øverste sjef i Tunis, Gdneralfeltmarscal Jørgen von
Arnin. Allierte flåtestyrker passer stadiE på at ingen får anledning
til å evakuere.

I Russlana øker kampene i styrke. Russerne foretar nasseangrep
på en rekke viktige steder, byer og jernbanemal. Ved Novorossisk har
russerne Ejort flere gjennombrudd i forsvarsverkebn. I Russland-er
der en veldis begefstring over de alliertJs seir i

Apropo Tunis: Det bemerkes at aksemaktones overgivelse skjer på
tross ,aov at de franleis var i besittelse av ner enn tusen kanoner,
tonnevis med amunisjon oE millioner av miner. Så det kan bli dt
spørsmål om Hitlers sistu patron. Soiren i Tunis har vakt stor be-
seistring i Tyrkia. De tyrkisko aviser nevner bl.a. i sine komnentarer
at hvis aksenaktene foretar nanse slike taktiske tilbakotrekninger,
så vil det ikke bli lenge før de kan vente fienden inn over Tysklond.

I Atianterhavet_ er senket 4 u-båter og et u-batforsyningsskip
isår. Defi sisCe sItOre konvoy til England hadde noe tap, mun det moste
av konvoyen kom vel fram.

feya lantelaria hadde igar sitt 7. flyensrep. Forøvrig, blir der
daglig bonbet over Syd-Itcaia op Sicilia. Isør ble der ncdskutt 17
fiendtlige fly over dette onrg.de.

Utenfor Norskekysten er dor senket et forsyningsskip.
Hollandske studenter er blitt tilpliktet å avlosge en troskapsed

til forederne op. okkupesjonsnyndishetene. Hvis de nekter, vil univer-
sitetene bli stengt og studentene de'portert til Tyskland.

Fra NorP;e: Ludvig Hope og professor Hallesby har protestert mot
arbdidsutskrivingen. De franhdver at mrbeiderne blir brukt til å bygge
tyskd festningsanlegg. De appelorer til Quisling å stanse utskrivin-
gen til arbeilsinnsatsen. 15 nord=n, som har sittet i fengsel i
Tyskland, er løslatt og komm2t bjen. Nmr Trondheim ble en lensmann
skutt av en tysk vaktpost idet han kom kjørende i sin bil med stedets
Lage.

Konfercnsen Churchill og Roosevelt i Washington blir ivriE
kommentert av ue anerikanske aviser, som mener at konferansen sjeldor
invasjonen i Suropa i sommer.

Anerikanske journalister er for tiden i Stookholc. De melder
hjen til Amerika bl.a. at du har fått et meget godt inntrykk av det
svenske ielks innstillins til de allierte i das. Med dette ser det
ut til at Sverige vil fa rdttet på sin prestisje i De Forente Stater.
Den har vært meget lav, noldes det.



Nyhetend 14. mai 1942;
Etter sedren i Tunis r d bombeangrep mot fintlize

ndlitære  mal  Adt b2trakteldz.
hittil stcrste ansrep over Tysklan3. * jerHns n'atre
Ruhr oz Tjekoslovakia b1 anr.Jet  msd  stere styrk-2. fly savn2e
Videre ble der foretatt onfatt tarsdag aver Frankrike
Viktise jernbanepunkter og fabrikkdr hle bo=bet. Frn iisse tokter
savnes 8 fly. 12 tysko fly blc øSsaszt, rirav 3 nedskutt av norske
flygere.

I Middelhavet fortsetter ozsL den intensebombing rv militnre
mal.  Pantelaria ble irar igjen anirepet, dennesans av flatostyrker
som avfyrte 20 bredsider mot bydn og havnen. I angrepet deltok  ossa
marinefly. Videra ble Caliari p Sardinia, Aup:usta på. Sicilia og
Napoll angreoet i sår (torsdas).

I Russland fortsett,Jr kampane on Noverossisk4 Russiske fly har
rettet kraftise anrrep mot jernbanemi?1 i Warsjava og andre steder i
Polen for dervdd å svekke de tyske ferbindelseslinjer. Russiske fly
og u•batar har -senket 2 forsyningsskip  Jtj J troppetransportskip i
Barentshavet) og 1 i øst.,:rsjRson.

Under en trefning utentbr dcn hollindsks kyst senkat britiske
flåtestyrker 2 tyske torpedejasre  02  t_ blo skadet. Flere skip er
senket.os andre skadet ddt siste d:ssn  i u-i.:ecrhavet cg utenfor Syd-
Italia.

I Holland er det u&brudt jernbanestreik. 18 hollendere er myrde
Det meldes at Churchill denne ry3_ng reiste sjøveien til Amerika.

Italia er det utnevnt ny militr konmando beståendo av menn
bl. a. Mussolini og den dtaldenske konse. Deres oppgave er å treffe
nye forholdsregler mot den overhengende invasjonsfare. At oppsavan
er både stor og vanskelig frangar  av  at det første møte varte fra
torsdag morson til fredag kvold.

Fra ansvarlig svensk hold uttales det at "den tyska hjemnefront
som fikk on alvorlig knekk under Stalinsrad-trazedien t  no ytterlize
er svekket etter det bitre nederlas i Tunis. Lessimismen sjør seg
sterkt gjeldende i Tyskland.

St ubekreftet rykte ;iår ut på at Bommal er myrdat.

Fra redaksjonen:

Av forskjellisa grunner har vi i ca. 14 dager ikke hatt anled-
ning til å utgi vår avis, men når vi nå kommer isjen t  er det vårt
håp at leserne vil behandle avisen med den stOrste forsiktighet.

Der utfoldes en utstrakt kontraspionasje fra fiendenS side;
husk darfor at tale er sølv, men tie ar $ULL.

Snakk aldri on avisen med noeh. Lever den videre til pålitelise
folki

Dsn intense bombing av militære mhl i Tyskland t  Frankrike,
Holland og Belgia er øket betraktelis etterat opperasjonene i Tunis
er avsluttet. Vi henviser til flgenda meldinger:

Natt til Irirdas ble flatestasjonn i Kiel o8 andre mål i Tysk-
land, samt fsbrikker i Belzia kraftirg bombet av amarikanske fly fra
enselske baser. ti.ddelsture amerdkanska bombefly angrep mål i Nord-
Hslland. Etter disse tokter savnes 11 bombefly og 4 jagere. 12 tysk
jazere ble nadskutt. Forøvrig ble mhnge dtaldenske baser og.havner
bonbet dette døgn. En av de norske skvadroner har utmerket ses idet
den har skutt ned flere fientlige fly enn noen annen skvadron siden
29. mars. General Girau opplyste igår i en tale t som han holdt til
det franske folk t  at tyskerne t  scm ikke kjenner grenser for sine



småligheter, har tatt hans dådtur og herres barn som zidslcr. Fra
Amdrika oppdyses det at der df sipr buiping med omsyn til serkninger
av allierte skip. Der ble salddos i  niened  barc t6-åe's nelen
av det som ble senket i mers nened.  v: . ciplyses det t
kanske flyvende fostninger skal fr fe- eablot sin los?reen t et de
nye fly vil kunne tæra en last pa 10 tonr“

I Jugoslavia er geriJjastyrkne franleis mezet aktive. La neldin-
gen om-Tnnis's fall ble kjent blandt italienerne, virkdt dette meget
doprimerende på dem. Flerc hundre itedienere ovarge seg til jugoslaver-
nu.

Fra Norge meldes at bergunseren Krozsrud, som har sittet i fengsel
i lyskland, nc er død. Videre meldes det at professer Kallesby og
ludvis Hope er arrestert bg sitter pa Grini, forat de protesterte mot
arbeidsinnsatsen.

Dat- ser ut for at Quisling oE hars ministres popularitet hos tys-
kerne er dalende. Hustad har fått en shkalt lengere parmisjon, og
marinedepartemndtets sjef, IrFens, er satt under seerlig oppsikt. For
Quislings eget vedkommende er der av tyskerne iverksatt en streng kon-
troll hva han foretar sez.
-Iyhute.ne_sInd2: kveld,

Noskito bomWrly kasiet i natt bonbar mot mål i Berlin. Transport-
mal i Vest-Tyskland og okkuperte Europa ble egså angrepet, og Hemtton

.fly oppnådde treff på en tankbåt og et forsyningsskip utenfor Norbke-
kysten. Den største styrke av amerikanske bombefly som noGn gång er
sdndt over Tyskland angrep u-båt stasjonen Emden i Eår. Over byen ble
de møtt av 100 tyske jagere. En stor del av disse ble nedskutt. 6
amerikanske fly savnes. Under flytokter over Nord-Frankrike i går ble

tyske jagere skutt ned. 6 britiske gikk tapt. 2 av de tyske fly ble
skutt ned av norske flygere. I Midd•lhavet angrep allierte bombefly
lPalJrmo fredag natt. Fly fra Malta angrep andre mål på Sicilia, og
Syd Italia. General Jørgon von Arnim er kommet til England.
Admiralitetet meldte i går at den britiske undervannsbåt "Splendid"
er gått tapt. I Russland har dtn røde armh gått til angrep på Lissy-
sjava i Donets-området og utvidet bruhade.t. Tyske motangrep ved
Novorossisk og  pa  Leningrad-fronten or slått tilbake med store tep for
fienden. - Nord i Stillehavet holder.de amerikanske tropper øya
Athu i Aleutene etter 5 dagers kdmper. Da Athu-øya er den vcstligste
i øygruppa Aleutene, vil den ha stor batydning som anzrepsbase mct
Japan og forvrig det nordlige Stillehav.

Kirkeklokkene har ringt i hele Stor-Britania i dag i anledning den
store seir i Tunis.

Utdrag av øksndvads
"Statskirkens prette;skap mdd tilslutning av Tilldtsmenn fra alle re-
ligiøse samfundelag i Norge har stått sanlet for h virkG not overgrep.
Trotasten mot å driva barn og ungdom fra foreldrene er nylig blitt
Iulgt nv en tilsvarende protest mot arbeidsinnsatsen. Dan kirkellge
ledelse har følt det som sin kristanplikt å gi uttrykk for sin mening
og har gjort det i dn apell til den såkaldte ministerpresident.
Fa grunn av denne protest sitter nå Hallasby og Hustad i Norges
kulturcentrum, Grini. Dat maner til starkare samhold og olfervilje.
Et størrfeiltrinn i øyablikket enn å arrosture disse to, kan
vel neppe tenkes. ----------

I de norske aviser kn man se billeder av Quisling sanmen med
noen av sine lagionaTer ioron slottat. Det er et nareritt av stygze-
dom. Deras indre lorfall ge see ogsa uttrykk i det yttre.


