
Den 21. auguSt 1943,

NORSK VILJE

Organ for heimefronten.

Norge skal vernes d viljer av stål.

Justisminister Terje-Vold talte fra London onsdng aften i anledning
justismordet pF politiftllmektig Gunnar Eilifsen. Etter å ha gjengitt ord-
lyden i dommen, slik som den var meddelt i den norske presse, sa justis-
ministeren: "Den avsagte dcm vil vekke sorg og avskyoveralt, og den er
et godt barometer på den nervøsitet tyskerne og deres nt'reke.lakefer nå
føler. Alle nordmenn vet at den avsagte dom ikke har noe med justis og
rettergang å gjøre, men er et brutalt merd. Eilifsen hadde nektet å gi
sine folk ordre til å hente en del unge piker som var tvangsutskrevet til
tysk arbeide, men ikke hadde møtt fram. Denne tvangsutskriving er lovstri-
dig og strider mot folkeretten cg Hang-konvensjenen av 1907, scm cmhandler
en okkupasjonsmakts rettigheter i et ukkupert land. Politifullmektig
Eilifsen  gjurde sin plikt-som- nersk politimann i dette tilfelle, og hen-
synet til hans plikt ble i dette tilfe1lo viktigere enn hans eget liv.
Politipresidenten er den skyldige, og straffen vil ramme dem hårdt scm
avsa denne uhyrlige dcm, Smrdomstolenes medlemmer er alle ansvailige for
denne og mulige'andre dommer i lignende saker. Quislings midlertidige lov,
som i realiteten er en lov om undtagelsestilstand/ er folkerettsstridig,
eg viser at Quisling søker under skinn av lov og rett å gi det utseende
av at Norge idag er i krig, ikke mct Tysklandl men mot Sevjetsamveldet og
dets allierte. Det norkke felk skal tvinges til å gjøre felles sak med
Tyskland, mot sine egne landsmenn og sine egne interesser, og for å sette
dette ig.jernom, er det nå dette politi-strafferetts-apparatet er satt i
gang. Det er politiets sak å opprettholde rp og orden, men det er ikke ro
og orden det norske politi nå skal tvinge inn på vårt folk, men terror cg
vold. Oslos politimenn har vært forelegt en loya1itetserklmring til under-
skrift. På forhånd ble de gjort oppmerksom på at undlatelse å skrive under
ville fitedføre krigsrett eg dødsstraff. Det får bli pelitipresidentens sak
hvor meget han vil legge i en underskrift som er gitt under trussel av
dødsstraff. Ingen ken utenfra gi direktiver nvorden en politimann skal opp-
tre.Det avhenger naturligvis av tilfellets art og blir i første rekke et
samvittighetsspørsmål fer,vodkemmende tjenestemann. Etter folkeretten her
en okkupasjonsmakt imidlertid ingan rett til å avkrevd en sådan loyalitets-
erklmring. Som da den nerske høyesterett gikk av/ er det også denne g-72ng
lovensog rettens menn anslaget er rettet mot. Vi føler oss sikre på at de
aldri vil klare å bryte ned heimefrontens motstand, men at samoldet vil
øke, og at den nye lov bare ytterligere vil skjerpe kampen mut Norges
flender og deres,lakeier."

So lat oss tru og strida som menn4
for trui er, som det skrive stend
den magt, cnn 3yervinn verdi.

( Garborg Y.



Nyhetenes_den 200august 19430
Den røde arme utnytter på en vellykket måte sine strategiske seire i

KharkTe-oM:EcTet:: Etter at store, tyske motansrep ble knust, har russerne
satti gang en ny offensiv noid-vest for Kharkowl 70 km, overfor Poltava.
Offensiven ble innledet med kraftig artilleri-ild og bombing. Deretter kom
tankanT.:.ep med infanteriet hakk i hel, De tyske linjer er gjennombrutt på
en bred front. Russerne befianar seg nå 110 km0 rett vest for Kharkow.
Siste døgn har russerne befridd i alt 30 1.7uisbyer til i dette området,
I L-jansk-osrådet fortsetter franirykkng-Jn og 20 landsbver til er befrIdd
siste døgn, Roclavl og Brjansk LY.t, for befge russiske bombe-
en,:rep. Eør for Kharkow har rossraa besn-et en lang strekning av veatre

Ved den nye offe»sven nord-vcst for Kharkow har russerne
everskrelet elven Verksla2 bg byen Op9..-skaja,

y‘pntent  De tyske tropper som trekker seg tilbake i det sydlige
gom'ees uapphorlig av allierte fly. Byene Foggia, Crotone og Salerno

er biltt kraftig bombet.  Fossia  har i alt vært angrepet 3 gaager de siste
døgn9 2 ganser i sår cg en jang natt til idag. De to første angrepene ble
fare'cdatt av amerikanske flygende festninger. 38 fientlige fly ble nenskott,
B,B,C,'s krigskorrespondent, Robert Donnet, uttnler: "Under disse angrep
ble det skutt ned flere fientlige fly enn på.teen annen dag siden invasjo-
nen av Sicilia begynte. I Foggia ble kraftstasjonen og fabrikker i byen
sterkt skadet. 3 hovedlinjer ble avbrutt. De amerikanske flyene kom i to
bølger, Don første bidlsen møtte 50 tyske jai;ere, 25 av dem ble åt,utt nedo
12 aadre er antagelig nedskutt. Lighten-fly, som eskorterte de flygende
festningene, skjøt ned 6 f1y, Andre bølgen møtte ingen fly, I natt kos 3å
britiska bombefly fra Nord-Afrika og gikk løs på jernbonomål i Foga-%mrå-
det, Store branner og eksp1osjonar ble satt i gang," - Forutem CrotL.r3 og
Salerno ble også Kantensaro bombet i rrår, Etter disse opperasjonene snvnes
21 fly2 44 tyske £ly ble ødeln,jt, øyene Lipari eg Stromboli, nord for
sicilia, har overgitt seg til den nmerikanske flåtestyrke uton opptrirm
av noen art. På Lipw1 var der internert forliten italienske politiske fan-
er, også 4000 jugoslaver. Skip og havnjr i Egeerhavet har også mrt sjen-

stand for bombing.
Vestfronten Nå1 i Berlin ble bosbet i natt av Moskitc-fly. Flyplasser og
jernbanemEr i Frm-ikrike og N23gia ble også heftig angrepet.41 tyske fly
blo skott ned, 12 allierte gikk tapt, Norsko flygore skjøt ned 4 Messer-
Schmidt-fly uten selv å lide tap, Dersnd har norske flygere skutt ned 11
fly på 5 daser,
Fra Washingten ble der meldt at 11 lastebåter til ble sjøsatt de- siste 2
døgn.
Over svenek radlo ble meldt kl, 12.30 i des at der er brutt ut urolisheter
på Fyen. Det har vert alvorlirxe sasmenstøt meilom dansker og tyske soldater
i Odense. Der ble funnet 30 tidsinnstilte besber på jernbanelinjen Århus
Flensburg. Tilstanden i Dnnsnrk mrmer seg krise. Den danske rikadas er
innkalt til møte.
Den første sending norske offiserer ble sendt til Tyskland i dag. Antallet'
er ukjent4
Ingolf Mortensen fra Tellevåg er død 1 tysk fansenskap. Han bIe 45 år samno:
os  etterinter seg hustru, en dntter og to sønner. Hans forbrytelse beste
i at han hadde sitt hjem i Tellev?,g.

Om den nye situasjon  Som  er inntrådt i Nerge, talte i dag Olav Rytter.
Han uttnite bl.a,: "De tiltåk som quislingene har satt i verk i Nerge,
har felles psykologisk bakgrunn og et felIes mål. Loven cs oppretthcldelse
av ro  es  crden forutsetter krigstilstand mellem Nore os de allierte2
stikk i strid med internnsjonnl lov og rett. Dertil kommer tiltakene mot
offiserena, som viser nt tyskerne og quislin;fene vil nedkjespe det norske
felks motstand. Etter at krisen sluttet på norsk srunn, ble de nerske
offiserer spredt i forskjelliga yrker, og du her ikke 1att noen i tvil os
sin norske holdning. Arrostnnjon dos er en innrommolse eg en stnd-



festelse pt det. Frigivelsen av de norske offiSerene etter krigshandlinge-
yies opp!2,ør i Norge, var det første skritt av den lange rekke forsøk på å
kr,-..,detspQrSke feilk blår i øynene. Hitler spilte her på de samme strenger
som fikk en Petain til å håpe på en mrefull fred, Hitler benyttet den kor-
.reke tyske effiserstype som dekning for Gestapo. Han har imidlertid fått
erfaring for at hans taktikk er spilt på Norge. Det er kun en ubetydelig
del av det norske offiserskorps som  bar  sviktet i kampen hjemme. Når de
norske offiserer Eår i fanEenskap, kan de gjøre det med løftet hode. At de
ikke lenger nyter der Fahrers nåde, taler dem til ære. De har vist seg som
aede nordmenne Det forlyder at der har foregått rivninger mellom Gestapo
og Falkenhorst om formuleringen av meddelelsen om arreetasjonene av de
norske offiserer. De tyske offiserer motsatte seg at uttrykkeit "benådet"
ble brukt, Derkued ble en offiser, scm ble løslatt fra fangenskap, likestillet
med ',Fo...-forbryter. De hevdet at det var ingen sksm å bli tatt til fange, men
det var en skam å bruke uttrykket "benadning" cverfor offiserer, som hadde
forsvart sitt land. Det foreligger imidlertid ingen tejn som tyder på at
de tyske offiserer reagerte mot den folkerettslige melding om å sende
de norske offiserer til lyskland, Falkenhorst bøyet av for Gestapos krav.
Han er ja-mann og førstemann overfor naziatene. Etter den 25/9-40 fikk
Nonre et styre som ikke viker tilbake for å bryte folkeretten. De offiserer
som har ført Norges kanp videre her hjemme, har handlet i samsvar med
fedrelandets interesser. Hjemmefrenten har fått et svært slag, men andre
±ortsetter deres kamp og deres arbeide. Hjemmefronten har stått for et slag'
før, og kan ikke knuses. Når de norske offiserer tar på seg sine uniformer
for å gå i -angensip, er der slått en ny bro mellom dem og deres offisers-
knmerater på utefronten. General Ruge er blitt- de norske offiserers midt-
punkt og symbolo Han valgte serv den vei som forte ham i fangenskap. Han
viste sine offiserer en annen vei, De norske offiserer har nå lifld den
samma skjebne som han selv, De har valgt en ærefull vei, og den vil en
gang føre tilbake til et fritt Norge."

Nyhetene, den 18. 6-g 190auguet 1943.
Rampen em icilia er avsluttet, 38 dagar etter felttogets begynnelse.

Inntil 10.sugus var aksens tap 167.000 mann. 1013 fly er falt i de alli-
ertes hender, nange av dem helt uskadde, 800 kanoner eg en mengde lastebi-
ler og forsyninger av alle slag. De alliertes tap er eppgitt til 25.000
mann, herav er 20.000 briter. Amerikanerne beskyter nå det italienske fast-
land vver Messinastredat, samtidig scm flyvåpnet hamrer løs på alt som
heter konmunikasjoner og ferdselsveier i Syd-Italia. Allierte krigsski p er
stsdig i aktivitet og har nådd gode resultater i sine angrep på de syd-
italienske havnebyer, 25 flyplasser på Sicilia står nå til de alliertes
disposisjon, 2 handelsskip er senket av britiske u-båter i Middelhavet.
De nord-itallenske byer har i da siste dnger på ny fått føle vekten av det
allierte flyvåpens angrep, Byene Milano og Torino ble spesielt kraftig
angrepet, Således blir det meldt over Sveits at ikke un eneste av Milanos
fabrikker for krigsmateriell eg bilar har undgått å ft alverlige skader.
43  jgxzre--  ble nedskutt muldag under de allierte angrep ever Italia, 8 .
allierte fiy gikk tapt, Befolkningen i Nord-Italia blir stsdig nere forbat-
ret over Badeglios manglende evne til å.få Italia ut av krigen. Standratten
i Nord-Italia er overtatt av tyskerne med sete i Vercna. De 6 politiske par-
tier har truet med generalstreik, såfremt ikke Badoglio og kongan snarest
mulig søker å oppnå fred. Det ser imidlertid ut som om tyskerne har bestemt
seg for å forsvare Nerd-Italia fra Pc-slettan, idet-der blir meldt gjennom

Sueits at der er ifått flere tyske treppeteg gjennom Bremen.
På Vestfronten har de allierte fortsatt sin intense bombing cg har i de
siste dager swrlig konsentrart seg om fiondens flyplasser cg fabrikker for

fremstilling av.jagerfly.  Y-LnIng b1 39 -  tyske jagore nedskutt  1  lufticampar



under angrep mot e) flyp1asser i Holland, Belgial Frankrike og Tyskland, 20
allierte fly sikk tapt under disse angrep,Tirsdeg rettet-det allierte fly-
våpen nye angrep mot flyplasser i Vest-Europa. Byen PenemUnde, som ligger
mellom Sassnitz og Stettin, ble utsatt for et kraftig og konsentrert an-
srep. Angrepet var spesielt rettetbot fabrikker for fremstilling av peile-
apparater og laboratorier og kontrollstasjener for uteksporimentering av
nye våpen, Over 1500 tonn.bomber ble sloppet over målet, 57 tyske jagere
ble skutt nedy og 31 britiske bembeflv gikk tapts Flygenda fastninger an-
grep i dagslys byen Regensburg, nmr Nitrnberg, Fiyen har steure flyfabrikkery
ug Messer-Schmidt jagerfly har sine største anlegg hers
østfronten: Tyskerne har i de siste par dager fersøkt seg med en motoffen-
siv for om mulig å gjenoptrette stillingen i Kharkow-området. Over 100.000
mann, utvalgte troppery ble kastet inn i karipen, stottet av bombefly og
tanks. Tyskerne kom imidlertid ingen vei, og russerne trenger dem nå videre
tilbake i retning av Poltava. Sør for Kharkow har det lykkes russerne å
bryte gjennom de tyske stilIinger ved den siste jernbnnen tyskerne hadde
fra Kharkow. Smjev er erobret. Lenger nord står den røde arme 15 km. nord
-fra Sumy. Også mot Brjansk rykker russerne fram,
Stillehavet: På to dager har amerikanerne ødelagt 246 japanske fly under
4 ångrep Wflyplasser på New Guinea. Bare 6 amerikånsle fly gikk tapt.
Diverse nytt: Hele verdenspressen beskjeftivx seg med tilstanden i Norge,
"New.Yerk Times" skriver . således at mordet pa Gunnar Eilifsen tydelig viser
tyskernes svakhety idet terror og vold aldri har vært tegn på styrke.
Nordmennene har imidlertid vist mare enn en gang at de ikke lar seg knekke
av makt.

"Fri Fagbevegelse" nr 28 for 1943, skriver De "tjenstevillise"
Ved mange av de bedrifter som nrbeider for tyskerne ferekomMer det åt
enkelte arboidoledere - som oftest bare en enkelt - viser en nidkjærhet
når net gjelder å holde arbeidstempoet oppe at en skulle tro de var NS
eller tyskere selv. Men de samme folk ynder ved ethvert høve å bedyre sin
patrbtisme og jøssincinnstilling. Det skulle være overflødi peke på at
arbeiderne har merket seg disse folk, cg at nlle forsøk på a dekke over den
faktisk forederske holdning de inntar med feite fraser blir .:jennemskuet.
Overingendøren ved et av landets stcrste skipsbyggerier hører til denne
type. Klokke, blokk cg blyant er stadig i bruk når det gjelder å notere
enhver liten uregelmeseigbet i arbeidet ov lønnstrekk er et angrepsmiddel
overfor arbeiderne som han nytter med forkjærlighet. Han jager :!jennom
bedriften som et tordenvær og soker overalt å drive cp rbeidstempoet
til nytte utelukkende for landets fiender. Men vedkommende overingeniør
og hans "åndsfrender" skal merke seg at imeen ustraffet går fiendens ærend.
Den slags prøyssertyper vil ikke bli godtat som arbeidsledere når landet
snart er feid rent for tyskere og forcesatei,.

Krise i Finnland  7 - Mussolinis fall har gjort et overmåte sterkt inn-
trykk Fannland. Folket der er også forlengst trett av krigen og vil ha
fred. Men Finnland har sittet fast mellom barken og veden. Det er også
blitt avhengig av TyskIand når det gjelder matforsynjigen. Nå blir det
vel klart selv foredemest hardkokte at det er på tide å frigjøre sig fra
det nazistiske grep. Sendas 25. juli heIdt Tanner en tale rettet mot a-
grarpartiet. Det gjelder krigens og krisens byrder som storbøndene og re-\

-aksjonen vil velte over på arbeidernes skuldre. Agrarenee vil ha ålle forde
ler av at landet er avstengt, men vegrer sig for å ta sin del av tyngsleno
Nå fikk det imidlertid vmre slutt med denne politikk, sa Tanner. Socealdem
mokratene vil ikke longer finne sig i den ene nedarlaget etter det annet.
Enten trdkk de sig ut av regjeringen, eller sh fikk- agrareae gå sin vei.
Det ville allikevel bli flertall for en forsvarlig regjeringspolitikk.

Rettelse : På side 3 7  tredje  Iinje  nedenfray står Bremen. Det skal. were
Brenner.  s1-r-NT
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