
Den 25. september 1943.

NORSK VILJE

Organ for heimefronten.

Norge skal vernes med viljer av stål.

Igår_talte professor.  Jac.S.  Worm Müller fra London. Han sa bl.a.:

"Imorgen, den 25. september, er det tre år siden Norges frihetskamp egent
lig begynte. Det er denna dag som danner det avgjørende skille mellom godt
og ondt i vår historie. Denne tid er Norges nodstid og dog den stolteste
tid i vårt lands historie. Det var nå heimefronten ble organisert. Forut
for det hele gikk forrederen Quislings plan for Tysklands overfall på
Norge. Det var ham først og fremst som skaffet dem inn i landet. Dette var
den første fase for nasifiseringen av Norge. Den annen fase var da
legaliserte sin egen underkastelse under nasismen,og stormløpet på Stortin-
get tok sin begynnelse. Det var nå Nasjonal Samling,etter eget sigende,ble
landets sterkeste parti i løpet av en natt. "Vi er uttrykk for folkeviljen
enten vi er i flertall eller i mindretalI", sa Quisling. Den 25. september
1940 ble den dag da skjellene falt fra-det-norske foIks øyne. Da viste
Tyskland verden sitt sonne ansikt. Den 25. september ble for det norske
folk hva Dunkerque ble for det britiske folk. Det reddet Norge på randen av
stupet. Vi måtte lenge holde oss på defensiven, inntil vi fikk mobilisert
alle krefter i folket. Det tok tid å organisere motstanden. For hvert nytt
framstøt nasistene gjorde, ble stadig nye lag av folket trukket inn i kam-
pen. Overalt ble nasistene møtt av innbitt og forbitret motstand. Hver
eneste nordmann fikk peraonlig erfaring for at dette ikke var en krig ow
et engelske Imperium, men det var en krig for selve menneskeheten og sivi-

lisasjonen. Den skapte den ukuelige motstandsånd, som siden preget vått
folks kamp." Worm Maller kom deretter inn på )3,1islings og Terbrvens djevels-
ke spill omkring det norske folk. Han uttalte videre: "Det norske folk tok
sitt standpunkt. Det valgte lidelsens vei. Det som har hendt i disse tre
år har vist at rettstanken er den klippe folket 4ar bygget på." Han kom der-
etter inn på nasistenes uthuling av grunnloven og deres angrep på det norske
rettsapparat, "I virkeligheten er ikke Quisling kommet et skritt framover.
Den 25. september 1941 st i septembermordenes tegn. I septemberdagene
1942 måtte Quisling avlyse Rikstinget. Heimefrontens motstand har drept alle
.nQsistiske angrep i fodselen. Quisling er ingen norsk statssjef. Han er
bare en trell. Han er Tysklands ministerpresident in das Land Norwegen.
Den 14/8-1943, da han legaliserte mordet på Gunnar Eilifsen, beviste hnn at
han er tyskernes redskap. Alt har vendt seg mot ham. Alt hva de har søkt å
iive ned har mislykkes for dem. De ga opp 17. mai som sin dag, men under-
trykkelsen har lært det norske folk å leve i den 17. mai's ånd." Han kom
deretter inn på Quislings taler og siterte hans uttalelse om at den 25.
september var den dato den siste norske invasjon fant sted i England.
Quisling sa: "Det var en sterulykke for oss at Harald Hardråde falt ved
Stanford Bridge den 25. september 1066, og at nordmennene den gang ikke tok
Englend." Worm MUller uttalte videre: "Ruisling burde heller hefte seg ved
et det var i septemberdagene 1940 at tyskerne rettet sitt sitt siste degsan-
grep mot London. Det var i virkelighet:en den 27, scptember 1940 at vendepunk .
tet inntråtte i krigen. Det var don  britisk ocir  over  lnftengr-cpen0  mot



London, som reddet verden." Sluttelig uttalte Worm Maller: "Idag kan
se konturene av Europas nye ansikt. Mussolini er borte, Kong Boris er død,

de andre quislingene på Balkan skjelver for sin skjebne. Tricoloren vaier
iyier Korsika. I øst velter de russiske hærer seg fran som en dampveivals.
ra luften angripes festningen Europa, som er uten tak. I 4 måneder har der
kke vært senket et skip i Nord-Atlanteren. Quisling har grunn til på "jubi-
ninsdagen" å ta fram til husvalelse og trøst Hamsuns telegram den 17. mai
år: "Jeg synes det går riktig godt. U-båtene arbeider jo natt og dag. Innet

-t par uker vil vi vel spørre nytt om østfronten, og innen en måned har vel
Japanerne rørt på seg".

En spåmann kan trenges i denne situasjon".

Nihetenel den 22. og 23. sept..193:.

Italia: De allierte har fortsatt franrykkingen i Sør-Italia cg sanler spg
til kanpen om Napoli, som nå er innenfor synsvidde. Flere deler av byen sthr
i flammer, som er forårsaket av tyskernes sprengninger. Det viktige jernbane
knutepunkt Potenca er nå erobret, og ytterligere 6 andre byer. I Nord-Italia
kjemper italienske alpetropper voldsummer kamper mot tyskerne. Italienske
patrioter deltar i kampene i Sør-Italia på alliert side. Jugoslaviske fri-
skarer kjemper nå på italiensk omrade flere steder i Nord-Italia. I området
ved Trieste pågår der forbitrede kamper. Friskarene har også okkupert de om-

• av Slovenia, som tidligere holdtes av italienske styrker. Størstedelen
.7  Dalmatias kyst blir nå behersket av friskarene. Det allierte flyvåpen
nar rettet en rekke kraftige flyangrep mot mål på Balkan, bl.a. flyplasser
Hellas, på Kreta og på Rodos„ foruten at flyvåpnet støtter landopperasjo-

..ene i Sør-Italia. Etterat tyskerne måtte flykte fra Sardinia, har de forgje-
v,s forsøkt.å få.fotfeste på Korsika. De blir presset opp i den nord-østlige
del av øya og har forsøkt, under heftig bombing fra de alliertes side, å
evakuere fra havnebyen Bastia.

Sovjetsamveldet: Russerne fortsetter sin framrykking på hele den lange
fronten fra områdene nord for Smolensk til Det Asovske hav. Byene Demidov
og Velisj, som ligger nord-vest for Smolensk, er nå på russernes hender.
Russerne avanserer gjennom DUna-delen mot Vitebsk. Unbtsja, som ligger midt-
veis mellom Brjansk og Gomel, er også inntatt. Likeledes det viktige jern-
baneknutepunktet Tsjernigov, som ble stormet onsdag. Russerne kan nå se kup-
lene på Kiews kirker glimte i høstsoien, meldtes fra Moskva onsdag aften.
.Jnger sør er Zolotonosha, scm ligger på jernbanelinjen Neshin - Cherkassil

Russerne har videre overskredet elven Samara og har inntatt byen
1,Tovomoskovsk, nord-øst for Dnjepropetrovsk. Ifølge en dab sordre fra marsjall
Stalin torddag kveld ble det meldt at Poltava var tatt med storm fra 3 kan-
ter. I korthet kan en si at russerne nå forbereder stormen på byene Kiew,
Kremenshug, Dnjepropetrovsk, Zaporoshel og Mariupol i Ukraini og Donetz.
På W.dt-fronten er Smolensk direkte truet og Gomel marsjerer russerne mot
i tc kollonner. Tyskerne innrotmer nå åpent at det ikke lenger er noen
frontforkortning som foretas på  østfronten,  men et bredt anlagt tilbaketog,
hvis avslutning tyskerne ennå ikke kan gi meddelelse om.

Vestfronten: Flyplasser i Frankrike, Holland og Belgia har vr2rt målet for
det allierte flyvåpen i den siste tid. Natt til torsdag fortsatte imidlertid
de allierte sin luftoffensiv mot Tyskland, idet byene Hannover og Emden ble
kraftig angrepet. 26 bombefly.og 1 jagerfly gikk tapt.

I London.er det nå redegjort for de fors]:ag som Rudolf Hess kom til
EngIand med i mai 1941. Hitlers forslag gikk ut på at England skulle få be-
holde -sitt imperium mot at Tyskland fikk frie hender i Europa. En betingelse
for at forhandlingene kunne konme i gang, var:at Churchill-regjoringen tråt-
te tilbeke. Mot Russlana hadde Hitler,iflg. Hess, visse krav som han ville
i.innrøn n9t  clit,m.ved forhand3i1g'ix1 e .011er - hvis,n~reildig ved krig.



Hvis ikke England ville  gå  med på Hitlers forslag, så han  seg  nødt til å
knuse landet og etter krigen holde England I permanent undertrykkelse.
Hess fikk til  svår  at med menn som Hitler og hans feller  går  man ikke til
forhandlinger. Rudolf hess sitter framleis som krigsfange.

/ Spanias forhold til Storbritania har vært oppe til drøftelse i Under-
huset. Anthony Eden forklarte at så lenge "..Den blå divisjon" kjemper på

H tysk side på østfrånten, knn der ikke bli tale om noen endring til det bedre
i forholdet mellom de to lond.
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Sovjetsamveldet: De første russiske tropper, som kom fra Novomoskovsk,
har nadd- Dnjepr pa bred front, nord for Dnjepropetrovsk. De store bruhodene
Kiew  og  Dnjepropetrovsk beskytes av russisk artilleri, Den innledende kamp
om disse viktige elve-oberganger er dnnledet. Russerne står nå 10-15 km,
fra Kiew og 6 km. fra Dnjepric.)petrovsk. Vest og sør for Ioltava -er tyskerne
på fullt tilbaketog. De tetirerende kolonner blir delvis tilintetgjort av
russiske fly og av russisk infaneri. Kuban evakueres, men det er lite
sannsynlig at tyskerne vil makte å redde styrkene i Kuban og på Krim, idet'
jernbanelinjen Zaporoshe - Krim er avskåret. Russerne har passert Melitopol;
i nærheten av jernbareknutepunktet Fedorovka, nord for byen. Det er mulig
tyskerne vil forsøke å evakuere Krim sjøveien, men den russiske Svartehavs-
flåten vil bli dem en farlig trussel, Fa midtfronten er Dnjepr overskredet
30 km. øst for Smolensk, og 2 andre styrker nærmer  seg  nå Smolensk. Den
ene kolanne står 15 km0 n.ø. for byen og den andre 22 km. s.ø. for byen.
Vestfi"Ornfln: Manheim og Ludwigshafer ble i natt bombet av store styrker
Eriotiske fly. Darmstadt og Aachen- ble  også  bombet. 32 fly gikk tapt. Fly-
plasser og jernbanemål i Frankrike, liederland og Delgia er blitt heftig
bombet. Tyske industridrivende har vært innkalt til møte hos Reichsminister
Speer fer å drøfte boioemidlene not luftkripen. Ifølge tysk kringkaster ut-
talte Speer: "Man må arbeide under høytrykk for å rrodusere forsvarsvåpen
mot disse redsler. De feige og svake sjele bør vite at vi snart skal En,å
igjen."

Italia: Den 5.amerikanske arme har rykket videre fram cg står nå 38 km,
nne i landet, etter en franrykking på 12-4en, siste døgu. Byen Oliveto  Sy

er bljt erobret. Dern 8. britiske arme hhr rykket fram 12 km og har inn-
tatt byen Materal nord-vest for Taranto. Resten av den itallenske flåte,
i alt 41 krigsfartøyer, er kommet til alliert havn. 9 ficztlige fartøyer
ble senket under veis. 2/3 av Korsika er nå i franskemonnenes hender.
Tyskerne er i ferd med å evakuere fra Bastia, den oneste brukbare havn de
har igjen på nord-øst siden av øya. 7 transportfly på vei fra Kursika til
Livorno er skutt ned. Den berømte journalist Knickerbooker kan fortelle
at tyskerne har myrdet 40.000 sivilpersoner i Napoli. Tyskerne har lite
nat på grunn av dårlige forbindelscslinjer. Tyskorne forste-oker sing støtte
punkter i Jugoslavia. Overalt på Balkan er de swreste kamireer i gang.
3 havner på kysten av Montenegro er erobret av friskarene. Der pågår de
heftigste kampor cm byene Susak og Split. Tyskerne har lidd svære tap.

Tyskerne flyttet sine kvarterer-utenfor Oslo. Bhde Luftwaffe cg krigs-
marinens hovedkvarter er flyttet utenfor byen. I Nordland er 1500 tyske
desertcrer satt i konsentrasjonsleir. Fra hele landet meldes om masseut-
meldelse,2 fra N.S. og om nervøstet innen partiledelsen og hos nasi-enbeds-
mennene. i'clitimesteren i Narvik f.eks. gar og lukker og passer ph. alle
dørene om natten, av redsel for sine landsmenne rettferdige vrede.
Det norske fiskefartøy "Havbris" er oppbragt av englendprne, da det Urev
fiske i ulovlig område.

Fra et illegalt broderorgen gjengir vi denne lille historie: "Det gikk
rykter i Oslo om at Hitler hadde hengt seg. "Var det ikke det jeg visste",
sa Cla,emat krigen kogotil ,±1  bli avgjort i luften".



Nordahl har-vært på besøk hos norske mar±nestyrker på Island. Således
har han wert onbord i en norsk hvalbåt som Var utrustet for patruljetjenes-
te. Den var for det meste bemannet med hvalfansere. De forjialte om den siste
vinteren på feltet, om hvordan de hadde gledet  sis  til å komme hjem til
Norge til sommeren, men hvordan alle som en ae1ifçlgelig hudde meldt  seg
til kr::.get c4.uste da de ikke kunne k01:ele bjem EL har de nesten 3 flrs krigs-
tjenesto b:dc rtige - Den ble lang denne sesonsen; hadde en av hvalf=x_;:arne -
sagt. Erpun•:ringskanonon var blitt byttet-mod nye vå:pen  og  båten hadde fatt
nye apparater. Med den letthet som er særegen for sjøfolk, hadde de inn-
stilleb T.J.å det nye livet, og de som engang jaget hval, jaget nu ubåter.
I verders f-trligste farvann gjør de sin krigstjeneste.
Siste nyttarsnatt hadde Nordahl Grieg vært ombord i et norsk krigsfartoy der
nord. Nyttårsskiftet ble ikke feiret. Han hadde stått i byssan sammen med
en ung messegutt som nettop var kommet.ombord. Denne messegutten hadde kort
tid i forveien vært med på en torpedering. De kamerater han stod sammen med
da torpedoen eksploderte var forsvunnet:, men selv hadde han berget seg. Han
stod nå og passet kaffemaskinen. Han tittet på klokken^da årsskiftet var
inne. Og så mente han vel at stundens alvor krevet at han sa noei
- " I år nr.b. han vel  gi  se_g,  den he],yeten", sa han.
Bet var ingen iårlig vilitæroversikt  V-ed årsskiftet, sluttet Nordahl
Grieg.

DEN NORSKE SJØMANN

"No ståndu i større stridar.
Døden jagar din kjøl,
og det som i lasta biar,
er meir enn ditt og deg sjøl.
Alt det som folket ditt vilde,
vokster av tusenars gror,
haustfrost og vårnetter milde,
har du ombord.

Du treng ikkje orda våre.
Sjølv har du heim ein stad,
edn sinågut, solbleik i håret,
ei kvinna aom gjer deg Elad.
Dei er det du står for på vakta,
og døyr for, om det må til,
så dei skal få leva i Norge,
det Norge vi vill"

- Sigmund Skard.

Natt og dag, året rundt, er norske sjøfolk, flygore og marinefolk i virk
sonhet og i kamp for det ene mål : sikre seiren vg befri sitt fedreland.
Våre soldatar på land venter utålmodig på signalet til den kamoen som
skal gi  oss  friheten tilbake. I ventetiden deltar de i krevende manøvrer,
samm Pn med andre allierte utforer dt et nødvendig vakthold - og av og til
ur de med på dristige raider.
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