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ii Den 4. september 1943.

NORSK V ILJE

Organ for heimefronten.

.Norge skal vernes med viljer av stål.

"Norsk Tidend", London, skriver den 5. august 1943:
Dar/ig  tilplutning  til N.S. blandt bønder.

Ifolge en tidligere oppgave s-kulle det nyordnade Noras Dondesamband ha
3000 medlemmer. Til sammenlikning anføres  nt N.  Bondelaj og N. r2ond.3- og
småbrukerlag fcr nyordningen hadde over 100.000 medlemmer. Det viser seg nå
at tallet 3000 er for hoyt. Medlemsrejisteret viste i beynn,lsen av 1942
3000 medlemmer, men storparten 2N disse var kommot m.ed vad en failtagelse,
dels var de ikke orientert, dels hadde de bitalt kontin.ent da nyordningen
fant sted o fikk ikke pengene tilbake, men ble betraktet som medlemmer.
For øyeblikket er det samlede antall medlemmer 500 til tross for enargisk
avispropaganda, eto. Resultatet av propagandan. for direkte innmeld0lse på
skjema innsendt til Sambandets hovadkontor er hittil 43 modlemmer. I ot
fylke er det nå tre medlemmer mot 5000 t'sirkrigen.

Det_tapre_danske folk fortsetter motstanden mot de nazistiske makthavere
tross unntagelsestiIstand og terror. Kampor mellom vepnede friskarer og tys-
ke tropper har funnet sted flere plasser i lendet. Sabotasjen fortsetter.
Tidlig i uken måtte tyskerne ved Nestvedt sette inn tanks og stupbomhere mut
en rasende folkemasse. Ved Norrebro ble en maskinfabrikk skadet, og pi Kcben-
havns red ble et skip sprengt i luften av en helvetesmaskin. Admiral Wedell
20M ga sine cifiserer ordre om å gå til Sverie:e med krisfartyene eller,
hvis ikke det lot sej gjøre, a la dem senke, or ar,lutert, 200 Janske 1ine-
so1dLtbr fLlt under'kune om Kf.,enhaVne narinestasjon. Tysk6rn::s ton var
L,:tydelig stcrre. Hele verdens øyne er idag rettet mot Danmark med grenseløs
beundring for deres heltemodie innsats.

Vi, du, jeg, de falne, de matrede,
de som reiser seg, atter og atter reiser seg,
de som ventr-, de som lytter,
de som har oyet som ser, cg h-nden som

fcler, -
og de GOM ikke er mere.
vi  er alle ett og det samme,
fellesskapet,  det  hemmelige.forbund.
Det er som sIuttes en kjede av liv,
en stum og hellig forsikring:
Ja, vi lever, vi er der, .
tross alt.

(Ake Ording.)



Fra "Fri Fagbevege1se" fra 28/8-43 gjengir vi:
DET ARUTALE OVERGREF MOT POLIIIET
som hadde til hensikt å kvele all motstand og ved terror og trusler gjøre
politifolkene til viljeløse redskaper i Gestapos hånd begynta med at alle
politistasjoner i Oslo ble besatt av tysko militære natt til mandas 13.
august mellom kl. 3 og G. Kl. 6 hadde alle politifolk fått ordre om å møto
på Gardekasernen. I alt mntto opp omlas 1000 mann. Rediess, Jonas Liel Ask-
vig m,f1. troppet opp. Ved syytiden ble politite4ett og kasernen omranEet
av BS og Gestapo bevepnet med maskinpistoler. Lie holdt en tale og opplyste
at pfm. Gunnar Eilifsen var henrettet for sabotasje. (Forhistorie: EilifseI
ble arrestert fordi han og hans avdeling, sivilavdelingen, nektet å avnente
5 piker til tysk arbeidstjeneste). Lie ville at alle skulle undertegne en
erk3..Earing sålydende:  »Jeg  lover at jeg samvittighetsfullt og etter beste
evne vil oppfylle mine plikter som politimann, ifelge de bestemmelser som
gjelder min tjenaste og utføre de ordrer som blir gitt meg". Dette nektet
samtlige. Det var først meningen at staten og "det statsbnrende parti" skul
le være med i erklreringen, men dette ble strøket. Av opisodene kan nevnes
at 1. politiinspektør Frigaard ble tatt nad i kjelleren og stilt opp mot
veggen. Foran ham sto SS med maskinpistoler. Om natten var omla4 25 mann
arrestert som gissler. For å unngå at dissa skulle bli henrettet, begynte
underteEninEen. Dent utspandt sog opprivende scener og flere og flere grei-
de a rømme fra kasernen på tross av at den var omringet. Flere gråt av skan
Til slutt sto det 12 mann igjen, som halsstarrig nektet. Askvig gikk bort
til dem  og  bønnfalt og tryglet dem om å undertegne. Ran sa bl.a.:"Jeg har
ikke noe med dette, men kan si at dnre blir skutt innen imorgen". De svarte
med å snu ham ryggen og marsjere rett ned i kjelleren. Av disse har visst-
nok en del gitt  seg,  slik at 3 ble stillet for krigsrett mandag ettermidda
Mandag middag ble omlan 70 mann arrestert og sendt på Grini. Det befinner
seg omlag 150 konstabler på Grini nå, og manse har flyktet. Da de 12 ble
ijen på kasernen, sto kameratene utenfor og ventet. De ble dnn.vet naloxnr
Slemdalsveien med Eevcirer av SS, De resterende, som ikke skrev under, hadde
friet til tirsdag kl. 8 eller å bli stilt for krigsrett.
Standretten
som dømte politifullmektig Eilifsen til døden besto av Reichbern-Kjennerud,
Olbjørn og statspolitisjef Ylartinsen (vi oppga i forriga uke ved en feil
Møystad istedenfer den siste). Aktor var politikommandor Schartum som nedla
nåstand om dødsstraff, "forsvarer" var advekat Alb. Wiesener on vidner til
skjenselsdåden var.Askvig og Jørgensen.

Den illegale norske avis "V-POSTEN" skrev i sitt nommer for 25.juhi 1943
om landskampen mellom Danmark og Sverige: "36.000 tilskuere.overvar kampen,
som fant sted i Kobanhavn. Da det s'Anske lag kom på banen, rie som vanlig
"Du gamla, du fria" sunget, fulgt av "Der er et yndigt land", da det lanske
lag kom pa banen. SA kom_det. Knapt var den siste tonu av den daneke nasjo-
nalsang dødd hen, reer 36.000 tilskuere ug 25 idrettsmenn på banen spontant
stemte i med "Ja, vi ulsker dette landet". Det var en glimrende organisert
hyldest til det kjempende Korge, og tyskerne vnr så overrasket at de ikke
fikk stenrft av radioutscndingen før t i 2. vers. Denne vakre hilson fra
dansk idrettsungdom til Norge går oss rett til hjertet, og vi ser med
langsel fram til den dag da vi atter kan møte de kjnwe rød-hvite farger
på Ullevål. - Takk_nansker".

FRONTKJEMFENE DA MISFORNØYD.
52 frontkjempere meldte sec, i forrige uke ut av NS. De kom frn østfronten
og atter et par dagers opphold i Oslo leverte . de sine medlemsbøker og bad
om å bTj strnAcet av



Nyhe terle_ onst,l'Sql.tembr torsdra_2.sentember 194.3;
Soyj_etsamveidet: Torsdag sendte marsjall Stalin ut en dagsordre hvori det
ble mgldt at-aet viktF fe jernbaneknUtepunkt Sumy, 166- km. nord-vest for
Kharkow-, ver blitt tatt med storm av scvjet-troppene. Det bel videre meldt
at russerne rykket fram.met SmtIensk 1211:s hovedjornbanelinjun Jelnja og
har nådd et Tninkt 55 km. fra byen. I Srjansk-onradet fortsattGr også fram-
rykkingenlog Dnjeprs øvre løp er blitt overskredet, likesom russerne foretar
en stor omgående bevegelse om Brjansk. I dette ,c_radet ble i løpet av tors-
dag natt og torsdag 60 bebodde strøk gjencrobret. I enkelte avsnitt av
kampområdene flykter tyskerne i vill uorden, og kaster fra seg sinc våpen.

Russerne truer nå de viktige vei- og jernbaneknutcpunktene Konotcp, på
jernbaneIinjen Kursk - Kiew, o; Poltawa. I Kharkow-området fortsetter også
framrykkingen jevnt og sikkurt. Over 100 bebcdde strck ble hcr gjanerobret
torsdag. Under dct offansive frams t øt inn i Nord-Ukraina MC4 Konotop ble
over 200 bebodde strck gjenerobret. ved erobringen av Taganrog ble 35.000
tyskere drept og 5000 tatt til fange. I Donetz-basenget står russerne nå
50 km. fra Stalinc. Byene Lissishansk oc  Vorosjilovsk ble erobret torsdAg.
LikeIedes byen Dudenkovo ved Det Asowsk2 k  hav.
Vestfronten : 1mtt til onsdas ble Derlin pånytt gjenstand for at sterkt,
kenecntrort ;cemboangrep av britiske fly. Allerede over Kanalen utspandt det
sig svmre luftkamper mellem britiske ladsagerfly og tyske jagere. ritterrie
mistet 48 fly. Ellers ble det meldt at Berlin hver ereste nattvar hjemsckt
av Moskito-fly. Flyplasser og jernbanemål i Holland, Lelgia og Prankrike
bIe begge dager hjemsøkt av allierte bombere.
Ved fctografering over Derlin tersdag og fredag ble observert veldige røk-
masser. Fra Tyskland meldes om ckende kacs og reddsel fer de allierte bom-
bere. Wien evakneres.
Opprenskningen innen_p2litiet, bevebningen av hirden og Germanske S.S. inn-
setting på den indre frontler et uhyggwlig varseI til det norske folk om
øket terror. Vi kan meddele at tyskerne nå vil sette alla krefter inn på
å knuse dutver_motstand fra vort folks side. For å få bukt med den illegale
bevegelse, i første rekke den illagale presse, skal omfattml e hUsundersc-
kelser settes i verk. Få østlandet, i f,rskj. industristrck, er rassiaer
satt i gang. Heimefronten vil bli thr,t'5 for ny73—harde prøvelser. Vi vil
derfor pany rette en henstilling til vore forbinielser og lesere om at deg
utvises,den stcrste forsiktighet. La avisen eirkulære hurtigst mulig og
sørg for at den blir lest av flest mulig pålitelige. Spesiellt er dot av
betydning at de nomre av avisen som inneholder Rareler  og veiledning tiI
let norske folk, bIir lest av fIest mulige. Vår aller viktigste oppgave
er idag er å hindre tyskerne i å utnytte vort Iands hjepekilder. Ingen
må lenger frivillig la sig innrullere til arbeidsinnsatsen. La'politiet
hente dig. Nedlegg prctest under henvisninE til folkeretten. On: så, hvis
du blir tvangssendt til arbeide, er det din soleklare plikt å sabotere.
Sabotasjeordren gjelder like meget arbeidsgivere som arbeiderc. Ingen tom-
me undskyldninger fra arbeidsgivernes eller arbeidernes sideT11 bli hCrt,
derscm snbetasjen ikke tlir utfort  La  krigsviktigo anlegg  cg  bodrifter.
De nye tilstander i vert land skal hvGrkun her= eller hindre ess i å kjem-
pe vidcre : Se.til Danmark.
Forhold-t rilem Terboven  occ  Falkenhortt er fremd-les kjølig. Ukon før pin-
se inspiserte von Falkenhorst kyststrekkningen fra til.Kristiansand.

var Terboven på reise fra Skien til Kristiansand. De tc herrer
kom til-Kristiansand med hver sitt ekstratog mcd barc nnen minutters mellonn
rom. Falkenhorst kom fcrst. Folk som overvar ankomsten, siar d„A var påfal-
lendex hvilken hast goncralen haddo med å komme opp i sin bil og kjøre av-
stod fcr det 91-inet ekstratoL,' kcm inn på stasjonen.

L EVE DE.T FRIS NORGE.



Nyhetene t  den_3. sutember ' ,
De siste degers heftige allierte od luftstridskrefters offensiv

met Italias tå har latt en ane at en landgang var nær forestående. Dag og
natt de siste døgn er hundrevis, av tonn bomber sloppet ned over jernbane-
knutepunkter  os  andre kommunikasjonsmål..Onsdag ble det meldt at slagskipe-
ne"Rodney" od"Nalsdn" samt krysseren "Rion" bombarderte de italienske kyst.-
befestninger ved Reggio de Calabria uten å lide tap. Festningsanleggene ble
sterkt skadet. Fra de alliertes hovedkvarter på sydfronten ble imorges sendt
ut følgende kommunike:"Britiske og kanadiske tropper fra den 8.arme, støttot
av allierta gjd- og luftstridkrefter,landet på det italienske fastland på
den andre siden av Massina-Stredet kl, 4,30 i morges. Troppene ble satt i
1and fra britiske landgangsbåter konvoiert av kryssere, destroyere og kanon-
båter. Forut for landgangen bombarderte britiske krigsskip i flore timcr
kystbefestningene, som ble brakt til t:iushet. Under dekke av britisk artil-
leri og flåtens kanoner bla troppene satt i land." Kort etter landganjen
ble der kringkastet en melding til det itlienske folk fra de alliertes
kvarter i Algier. Italienerne ble aamodet om å ønske du allierte velkommen
som befriere på same måte som Deres forfedre hilste Garibaldi. Senere i deg
ble det meldt at de allierte stridskr.ifter hadde etablert et bruhode og at
de hadde konsolidert sine stillinger. Den amerikanske utenriksminister
Cordell Hull uttalte idag: "Den amerikanske regjerind er ikke beredt til
motta fredstilbud fra Badoglio. Den dodtar bare overgivelse på slagmarken".
Frmnstående militære og politikare i Italia er blitt arrestert, Bl.annet
earsjall De ouo, marsjall Cavalliero og general Galbiati. For å tilfreds-
tiile i Italia hax regjeringen igangsatt rettsforfølgelse og
=estasjon av framstående korrupte fascistledere, son har beriket seg.
. Itteparet Ciano's uhyre godser  (:)er besitdelser er blitt konfiskert av staten.
Den seierrike røde,har fortsetter sin franrykking  v  de tre hovedfrontenc.
?;:‘ Smolensk-fronten har russarne trengt seg vesten-for Dorogobusch og.er kon-
Lfietinn i et område hvor der sr dusinVis av bilveier.„Tyskerne yter meget
hårdnakket motstand og har satt inn motendrep med tanks og infanteri.
Russdske fortropper befinner seg allerede 12  km4  vest for Sumy. På enkelte
avsnitt flykter tyskerne i vill uorden. Pusserne befinner seg videre 30 km.
fra Konotop. Etter at russerne i gelx erobret byene Lissishansk og Vorosji-
lovsk, rykker de videre inn i Donetz-bassenget mot Stalino og står knapt

km. fra byen. Ved Det Asowske Hav er byen 1Judenkowo erobret og hele
jarnisoner vest for denne er blitt avsk&ret. Tyskerne er på vill flukt, og
de tyske offiserer bryter inn i husene  os  forlans:er utlevert civile k1mr.
De tyske tropper trekker seg tilbake i en fart som går opp i 20 km. om
dajen.
Den finnske riksdag holdt i dag et henamelid møte. Det er første gang på 2

de finnske riksdagsmenn har hatt anlednind til å uttale se:j om situasjo-
nen. Statsministerene holdt en tale som varte i 1* time. Talens innhold er
ukjent. Den finnske presse behandler n åpent kridsproblenene."Helsinki
Sanomat" skriver: "Våre borgere må få en forsikring om at var utenrikspoli-
tikk blir ført uten forut inntatte ideer". En annen finsk avis skriver:
"Vi burde ikke sitte med hendene i kors od vente, men tvertimot ta initia-
tivet selv"."Svenska Pressen. skriver: "Vi har gatt med skylapper lenge nck.
Vi må nå se kjennsgjerningene som de er".
Flygende festninger har i dag angrepet mål i Yord-Frankrike. Tritiske fly
har dessuten angrepet flyplasser i Kolland og felgia od miner i

farvann. 1 fientlig fartøy ble senket utenfor Bologne. 3 sluser i
Molland ble sprengt i luften. Etter disse opperasjoner savnes 8 allierte
fly, 7 fientlie ble skutt ned. De allierte opplyser at der i 1;epet av det
fjerde krigsår er blitt sluppet n2d 9C.000 tonn bomber over Tyskland. En
s olsk hemmelig kringkaster kommenterer de alliertes erklarinser om straff
for dem som er skyld 1 massemyrderiene i Polen. "La oss ikke vare tilfredse
ihed  selvforsvar. Vi skal ta hevn. Vi skal avspore tog od foruta tokter mot
tyske ferlegninser. Vi skal dømme til døden tyskere som er skyldige i. sarlig
andertrykkeloe mot  Imilekker:og vi, skal  -Prge for at blir fullbyxdet"t


