
Den 140 august 1943.

NORSK VILJE

Organ fer heimefronten.

Norge skal vernes med viljer av ståle

Professor Worm Mfiller, som er vendt tilbalce til Londen etter en fore-
dregsturne på Fmrøyene,  ttalte den 13, angust kl. 19.45 i kriAgkastingen
fra Lonebn. Han uttalte bl. a.:

"Da Norge og.Danmark samme natt ble voldtatt-av tyskerne, besatte brit-
teno Tærøyane. Hvis tyskerne var kommet først, ville fmrOyingen ha opple-
vet den samme hensynsløshet  ou  brutalitet som det norske Onlk opplevet den
3. april. Her kan ckkupasjonsmakten med sannhet si: "Vi kom som venner".
Der hersker ingen uenighetmellondem, tvertimot hersker der et godt fer-
hald mallom okkupasjonsmakten og innbyggerne. Emrøyane var en del av det
gamle Narges velde. Det er idag et viktig strategisk punkt - den ytterste
forpost for forsvaret av den nordiske kultur, 17 øyer er behodde. Pe er
skilt  fra  Inreranitre vsd Strie havstrøMmer,-Mat-re-st  et~enfj-eliet-lnoddrett
ned i havet og danner en veldig festningsmur, Sjøen hsr revet løs frittstå-
ende klipper, som danner eventyrlige figurer. Her er fuglehargene. Her er
lundefuglene, som bor i. jordhuler. Har er te,isten og måken. Her foregår
fuglefangsten. Her utfoldar fmrøyingena alI sin dristighet og laver figtrhig.
Tusener av får beiter og lever ute hele året. Her er bayfjellsnatur ved
sjøen. Her er daler som minner om Norges vestland, men her mangler skag.
Bygdene ligger ut mat havet, men det er langt bygd imellan. Likeson hos
oss driver et hardført folk sjøbruk, fiskeri cg jakt etter grindehval.
Havet har satt sitt preg på fmrøyingene. De er hovets barn, Havet krever
sinn ofre, men det er også den store giver. Her er en vidunderlig natur.
Det heter i et fmrøysk dikt: "Intet er så herlig som en fmrøysk midtsammer-
natt". Overalt støter man på spor fra den norrøn tid, Her er runestener
som forteller om norske utflyttere. Her er rike mdnner fra det norske over-
horredømme. Her er at centrum for dan norrøno kultur. Her i Kirkjubø bor
Norges vann, johannes Patursson. Her er bispegården, hvor kong Sverre lærte
til  prest, og her er fjøset hvor  kong  Sv3rre etter sagnet ble født. Høyt
oppe i fjellet ligger hulen, hvor han ble gjent som barn. Har ble kong
Sverrd oppdraget, han som revnIusjenerte Norge. Han var stamfaren for den
kongemtt som var ledet av visdom, Her er lev ende minner fra sambandet med
Norge. Folkedansen lever ennu med minner fra vår gamle historie, I sangne
fortelles om slnget ved HjøTengavån, slaget ved Stanford Bridge og slaget
på Stiklestad. La oss aldri gIemme ct fe,røyingene var de eneste som haldt
minnet om Clav den helnlige levende. elavsvake-dagen er dan store festdag.
På den dagen ble i ever tusen år lngtinget åpnet. Det er levende histarie.
Her ble det slått fast at "land sk01 mod lov bygg,es".Fmrøyingene er,ikke
nc.rdmenn. De har levet i tusen års iselasjon. De har sin egen kultur, sitt
eget sprog og sin egen litteratur, men de har ikke glemt sitt moderlamd.
Dette er ikke politikk. Det r er det sammhe for partier. Det er biodets
røst som taler Inår de nevner Norges land,
: Det var en personlig opplevelse for meg å gjeste Fserøyane. Jeg blo mntt
med en gjestfrihet som var hetagrdo ng møttn Nolwes-vonner ereralt, Det var



som om jeg kom hjun. De visste ikke hva godt de sku1le gjøre for Nerge t  De
var ikke lett for dem å fatte hva N rge nå gjennomgår under nazism2ns end-
skap. Aldri har jeg telt for så ardelest lyttende fersamlinger, enten det
nå var ute under åpen himmel eller i lokaler Overalt ba de meg bringe
norska folk sin hilsen, "Hils Norge. Gud •igne Horges folk"r horte jeg hve.

Et steds traff jeg en gammel færvytrg, Han åatte på en  trripn:226u-
plate.2.od  Sangen "Å, eg veit meg eit land h.  ilan sto som fjetret, og da ora
ne "Å, eg månnest, eg minnest so vel dette land" ble spiIt, strommet tåren
nedover hens kinn. Hos danskene på Færoy:!te mstte jeg en sterk forståelse
De  sn.ng  "Ja, vi elsker" akkurat som vit Selv clt hjstorienhar skilt våre
folk,  er  vå av den samme ret, Men forst.og frems-t bringer jeg dem hjemme
en hilsen fra nordraenn på Fmrøyone. Fra dem 3GM er kommet hartil etter 9e
april 1940, En hilsen fra norske fiskere, Hilsen fra marinew folk. Jeg
vet hvor folkene lengter hjem - hvor de taler om Norge. De setter alle
sine krefter inn i kampen for Norge. De lever i håpet om at den dagen
snart er inne, da de atter skal møte sine kjære."

Og eg lengtar so titt dette landet å sjå,
og det dreg meg so blidt, når eg langt er ifrå,
Med den vaknande vår vert min saknad so sår,
so  mest gråta eg knn:
Å og minnest,  eg  mdnnest so vel dette landi

Nyhetene i tiden  10/8 til og med 12/8.  
Sicilia: Presset mot aksetroppene har øket sterkt i siste uke. Slaget

står na  om Ra-ndazzø,  som er tyskernes siste forsvarsstillå.ng på Sieilia,
spiller samme relle saM Tunis og Bizerte i Afrikafelttoget. Amerikanern2
sto torsdag 5 km, fra byen, som ble beskutt av artilleri. Byen Guardia på
veien til Messina ar erobret av S4 britiske arme. Siden sIaget om Sdellia
begynte, har de allierte erobret 999 fly på flyplassene, 422 fly er skutt
ned i kamp. De alliartes tap i samme tidsrom er 184 fly, Brltiske krågsskii
har bamtardert skipsverfter i Castellamare i Heapelbukta,  og  jernbanabruer
i Cap Valicano, / forrige måned ble 60.;000 tonn fientlig tonnnsje sanket i
Middelhavet, Luftoffensiven mot Tyskland fortsetter dag og natt. Natt til
onsdag bIe NCrnbarg kraftig angrepet. Byen ur et viktig jernbameknutepunkt1
og har dessuten menge fabrikker for tungindustrien, bl.a. Siemens-fatrikke-
ne, som produserer DieseInotorer. Under dette angrep mistet de allierte
16 fly, 3 tyske jagere ble skutt nad. Natt til torsdag ble mål i Rhinlamd
eg Hubr angrepet av Moskito-fly. I dagslys ble byene Bonn og Boehum angre-
pet av flygende festninger.
Sovjetsamveldet: Den røde arme fortsetter framrykkingen mot byene. Chårkow
og Brjansk 5  eg står 11 km. fra Charkow, som ar omgått på tre steder. RusseI
ne truer. jernbanen Poltava - Dnjepropetrovsk, og har erobret byen Anhtyrka
vest for Charkow. I Brjansk-avsnittet har russerne nådd et viktig punkt
16 kM. est for Karotsehev.
Andre.nyheter& Innenriksministeren i Badeglios regjering or gått av, og
kàlodes politiprefekten i Roma. Bagge som protest mot at Bådeglio opprett-
holder militærdiktatur i civile anliggender, Churchill har vært i Canada
og deltatt i rrflitre konferansor. Han skal også treffe Roosavelt, og an
korrespondent i London mener at møtet-faller sammen med viktige militære
begivenheter, og påpeker den store akt:i,ritet på Cnglands estkyst. - Fra
Balkin meldas om stadig økende uro, i Bucuresti har der vært streik, som
har vart i tre deger. Amerikanerne'står nå bare 3 km. fra japnnernes siste
støttepunkt på Nw Georgia, Baroco, Ca. 4 mill, mennesker er nå evakuert
fra bvene i nord- og vest-Tvsklemd, Fra  Stoekholm  me1des at evakueringen av



Berlin brøt sammen i to døgn, I Tyskland legger man  nå  mer og mer merke tiT
at folketa harme ikke er rettet met dem som ang.ripar, mon mrt dem som be-
gynte krigen. Natt til tirsdag ble Milano, Turrno og Genua heftig bombet  2-
allierte fly. Både i Milano og Genua fikk hovedjernbanestasjonene fulltref
fere. Bl.a. ble Pirelli Gemmdfabrikker og mål i Milanos havn ødelagt.

Nyhetene, den  13. august 1943.
Ifølge konmundke fra luftfartsdepartementet ble det meIdt at allierte fly-
styrker foretok et heftig, strekt konsentrert augrep mot kommunikasjonsmål
i Milano og Torino. Dette er det heftigsta angrep som er foretatt mot det
italienske fastland under denne krigen, 7 bombefly gikk tapt. Flygende
amerikanske festninger foretok i dag formdddag et to timers angrep met
skiftetouter ved San Lorentzo og Litoria i Roma. Klle forhåndsregIer ble
tatt fdr å undgå skade på Vatikanets eiendommer og Romas kulturrelle ver-
dier. Før angrepet hadde rekogneseringsfly fastslått at byen fremdeles ble
benyttet som militært centrum. Vichy-kringkasteren uttalte i dag: "GjenopP,
tagelsen av bombeoffensiven har  vakt  forferdelse på offisielt hold
Alle eivfle tyskere i Italia har fått beskjed om å være beredt til i. all
hast å forlate Italia. Italia er engstelig for resultatet av konferansen
melloM Roosevelt og Churchill. Det italienske folk tillegger tyskerne skyl-
den for krigen.Italienerne ar klar over at krigen er tapt, og de forlanger
fred, Tyskerne er i en høyst ubehagelig stilling i Italia. Tyske finansfolk
trekker sine penger ut av italienske bedrifter. Det er tidligere meldt at
tyske innskudd i italienske banker blir trukkat ut.
Sicilia: Dagens allierte kommunike melder at de allierte går frem over hele
fronten. På nordkysten har 7. arme rykket fram 12 km, og har inntatt byera
•rolo og Naso og her oppnådd kontakt med de styrker som er Iandsatt nord
for Kapp Orlando. På østkysten har Montgomerys arme rykket videre framt og
• de qtår nA 5 101L  fra Areiråli. Tyskerne  yter stp(lig;_atffirre_motQtand.Ran-
dazzo er gjenstand for stadige luftangrept og de ailierte nærmer seg byen.
Britiske og amerikanske krigsskip deltar i opperasjonene. General Yuinari,
nestkommanderende for Napolidivisjonen, er blitt tatt til fange. Fongtelst
er nå kommet opp i 130.000. rddeIhavet er nå praktisk talt renset for
akse ULbåter, og aksen har oppgitt å føre forsterkninger til Sardinia.
Den tyrkiske presse er misfornøyet med Badoglios utnevnelse av Bastianini
som sendemann a Tyrkia. Det heter i en ayisa "Når en slik mann blir sendt
til Ankara på det nåværende tidspunkt, øker det mistanken om at styret-i
Italia bare er en komnflasje for å få landet ut av vanskelighetene."
Sovietsamveldet: Den røde arme er gått til storm på Kharkows forstedar ettss
at byen Tsjugujew, 35 km, syd - øst for Khorkow. er blitt inntatt, Byen
Zirkoje, 8 km. nord-øst for Kharkow,er også blitt erobret. Russerne behers
ker 70 km. av jernbanelinjen Kharkow - PoItawa. I sistnevnte avsnitt kastes
tyskerne inn store mengder reserver og panservogner uton resultat. En Tass
melding idag  går  ut på at tyska elitetropper er blitt områnget. Poltawa has
vært gjenstand for kraftige russiske bombeangrep. I Brjansk-avsnittet fort-
setter russerne frammarsjen og har erobret byen Dimitrovsk og står 70 ku.
syfffor Brjansk. I alt har russerne siste døgn gjenerobret 100 byer og
landsbyer. I Svartehayet har sovjetfly senker to tyske transportskip på
tilsammen 9000 tonn,
Vestfronten: Moskito-fly foretok natt til idag angrep mot MAI i Berlih.
Videre ble flyplasser og jernbanemål i Holland, Belgia og Frankrike, samt
skip i kanalenlangrepet. 2 skip ble senket. Amerikanske flygende festningen
foretok i går et dagangrep mot Geltenkirehen, hvor der framstilles syntetisk
olje, og Bonn samt andre mål i Tyskland. 25 fly savnes. 23 tyske fly ble
skutt ned. Den tyake regjering har nå bealuttet å evakuere sine kontorer
fra Berlin. Utenriks- og propaganda-dgpartementet skal flyttes til og
krigsdepartementet til Syd-Tyskland.
Fra offisiel.t hold i Moskva ble de tysk inspirerte ryktar om at Stalin
skulle ha avslått å være med på konferansen i Quibeek dementert.Det heter:
"Den russiske regjering har ikke hvslått noen innbydelse til konferansen, da



I løpet av 16 døgn ( til natten mellom den 10 og 11 aug. ) har de allierte
foretatt 8 storangrep mot tyske industri og havnebyer. 153 waskiner, under
3 %, gikktapt. Der ble foretatt ialt 5000 utfall.
På grunn av endel fantasirykter skal vi gjengi hvilke styrker og skib sem
står under norsk kommando : 65 store og en del mindre krigsskip, fullt be-
mannet. 5000  f4.  7000 flygere. 15.000 mann i flyvåpnets bakketjeneSte, we-
kanikere o.s.v. 62.000 mann i infanteriet. Den norske handelsflåte har
700 fartøyer med 22000 manns besettning. Marinen har 490 offiserer,  45000
mann. Derav  tjeneet,anjar 1200  mann  eum k41.30x-~tev  i handajilåten:

den hellnr ikke hax mottatt en sådano Det er ikke nødvendig for Sovjetsam-
veldet å være til stede på en konferanse av militær karakter som gjelder
utførlige planer 2m hvardan britiske t  amerikmaskn og kanadiske styrker skal
settes inn i offensiven mot fastlandet." Fra britisk hold brir detta under-
streket, samtidig som det ble sagt at den russiske regjering har mottatt
vigtdge meddelelser fra konferansen i Quibeck. Det ble videre sagt at den
tyske propaganda har fått dødsstøtet ved en russisk melding om at Sovjet-
samveldet både militært og politisk nøye samarbeider med de øvrige allierte
makter.
Dan amerikanske kringkastingskronikor Wollert 119.7k uttalte idAg bl.a.:
"Den viktigste hendelse i siSte uka fant sted pa østfronten, da russerne
gjenerobret Orel og Bjelgorod t  og gikk v,idere fram i et toarmet angrep mot
Kharkow og Brjansk. Russerne truer knutepunktet Poltawa, etter å ha omgått
Kharkow. Det vil bli vanskelig for tyskerne å holde fest på Kharkow t  o det
er sannsynlig at de vil trekke seg ut av byeno Fortsetter russerne fram-
rykkingen t  vil de tyske hærer i Donetz-avsnittet t  Krim og KUban finne  seg  i
en meget utsatt stilling. Det ser ut som om tyskerne enten må trekke sine
tropper vekk fra dette avsnitt eller kaste inn sine reserver. Akkurat nå
er det ikke helt klart hvorvidt sovjethæren har til hensikt å fortsette
offensiven. To ting er blitt fastslåtts De  tyska  planer om en sommeroffensi:
er blitt tilintetgjort. Tyskerne er nå blitt tvunget til å forsvare  seg  på
en langstrakt front t  og deres stilling nå er så alvorlig at de ikke er i
stand til å sende forsterkninger til Italia eller palkan for 4 forsvare
sine stillinger der. For hver dag som går merkes resultatet av den stadig
økende allierte bombing av Tyskland. Det kan merkes på slagfeltene i øst.
De tyske armeer blir mere og mere isolert fra sine bakre forbindelsessentrn,
I tilfelle Italia trekker sig ut av krigen vil Tyskland gjøre landet til
slagmark, men uten italiensk hjelp vil det være håpløst. HVorledes skal
Tyskland kunne erstatte 20 - $0 italienske div. på øttfronten ? I Bulgarial
Ungarn og Romunia svekkes den militære motstand. PÅ Balkah øker uroeno
Med denne bakgrunn var det de allierte ledere møttes i Canada for å drøfte
planer som vil påskyhde den emdelige seiro"

Whetene den 14. august 1943 kl. 0 20.
Allierte styrker har inntatt aksens nøkkelstilling på Sici/ia, Randazzo,
kl. 9,35 igår merges. Framrykkingen fortsetter. Randazzo ble inntatt av
den 7. arme.  Byen  var forsvart av tyske elitetropper. Under sisstex bombe-
angrepet mot Milano bie der sioppet ned 1000 tonn bomber. Hovedjernbameeta-
sjonen og nerdbanen ble fullstendig ødelagt. Etter angrepet fandt der igår
morges sted store fredsdemonstrasjoner i Milanos gater. Militær avpatrulje-
rer gatene. Jernbaneforbindelsen mellen Milano og Sveits vil bli brutt
fIere døgn.
Frg  Sovjetsamveldet meldes at russerne har satt igang en ny offensiv i
Smolens - Brjansk områdeme. Offensiven har vart i tre dager på en ca. 100
km. bred front, Byen Spa Demjansk er gjenerobret og russerne har på ett
sted (syd for Smolensk ) brutt igjennem de tyske linjer på en 35 km. bred
front og har rykket frem 20 km. Lengere nord har russerne brutt igjennen
på en 15, km. bred front og har rykket frem 17 km. Framrykkingen fortsetter.
B1 • a. rykkes fram på hovedjernbanelinjen Suchimdci - Smolenåk. Mot Khar-
kov fortswtter offensiven og russerne står nu på ett punkt 2 km. fra byen.
Fra Karatsjev står nu russerne 6 km.


