••••••••••••••••••••••••••••••••

I •••

I' •••••••••••••••

Nr. 13•
•••••

•••••

•••••

, •••

,'.

I I I •••••

OIl ••••••••••

I'

" I' I"

•••

I I ••••••

I •••••••••••••••••••••••

•••••

••••.••••••

••••

I •••••

I ••••••••

, •••••••••••••••••••••••••••••

I ••••••

18.

Siste årgang
I •••••••••••

'"

o '"

I •••

I ••••

o •••••

, '"

I •••••

I ••••••

april
I ••••••••••

~. I ••••

19'+5.
•• •• ••••••

TYSKLANDS MILIT;,mE SA1VIlVIE;NBRUDD
fullbyrdes i et meget raskt tempo. Militært sett kan det være nokså likegyldig enten Tyskland kapitulerer
eller
ikke. Landet skal i alle tilfeller besettes hver eneste bit. Men for
,Danmark og Norge kan det fd endel å si. En har r~ktignok i~gen sikke~het
for at kapitulasjon vil medføre at tyskerne her l landet vll legge vapne.ne ned. 'l'erbovenmed tilslutning av de ledende iN. S. vil utvilsomt kjempe videre. Men det avgjørende i en slik situasjon blir jodievehrmacht.
Uteblir kapitulasjonen,
er det vel temmelig opplagt at N.orge må befries
med våpenmakt. Bu må da rekne med at Norge blir nazistenes siste høyborg.
Det er ikke utelukket at Tysklands militære og politiske ledelse vil
søke en siste tilflukt blant våre fjell og forsvare seg her med desperat
fortvilelse. Denne eventualitet kan bare utelukkes ved øyeblikkelig alliert invasjon, slik at Norge blir befridd samtidig med nedkjempelsen
av
den siste motstand i Tyskland. Men denne mulighet holder vi ikke for
meget sanIlsynlig.
.
Hvordan de tyske styrker her·i landet - ca. 200.000 mann - vil stille
seg til fortsettelse av krigen etter at Tyskland er kjempet ned,. vet vi
ikke. ·En mulighet som vi må rekne med er at det motsetningsforhold
som
er tilstede mellom tyskerne selv, kan gi seg utslag i iipen kamp innbyrdes. Ja, selv ved kapitulasjon kan det være fare for at den mili~ære disiplin bryter sammen. Og det kan for sivilbefolkningen
få like alvorlige
følger som enhetlig organisert militær motstand.
Vi har skjebnesvangre uker foran oss. Alle håper vi at befrielsen
av
landet vårt vil skje etter det lomfeldigste alternativ, kapitulasjon
uten kamp. Men vi gjør rett i å være forberedt på det verste. Vi må v&re
beredt til å gjøre den innsats som blir krevet av oss. Men det må samtidi menneskeliv
igvære
et ledemotiv at vi søker å begrense omkostningene
.og materielle verdier til det minst mulige. Det gjelder tusener av familiers skjebne og vårt lands materielle vilkår for lange tider framover.
En må forutsette at invasjonen kommer med samme overveldende kraft
som i Frankrike og stormløpet over Rhinen. Det kan også bli ·tale om
svensk intervensjon. Men først og frewst må vi selv gjøre det vi makter.
De no];'skehjemmestyrker må bli en utslagsgivende
faktor. Det er enhver
norænanns plikt å hjelpe til det han kan. Ikke alle kan bære våpen. Men
der er en mengde andre oppgaver som skal løses aven
aktiv hjemmefront.
~ de ~ager og uker som kommer, må all norsk vilje mobiliseres til frigjøringen og op~ryddingen. Det må vises samhold og disiplin som aldri
før. Parolene ma ut og effektueres øyeblikkelig. Det må være vakt ved
radioapparatene i by og bygd. Happortvirksomheten
og nyhetstjenesten
må
organiseres i betryggende former slik at enhver får beskjed. De sora ikke
har fått seg tildelt noe oppdra9 eller har en bestemt oppgave å ta seg
av. må melde seg til tjeneste sa snart det er høve til det hos militære
og sivile myndigheter eller organiserte hjemmestyrker ..
Men privat vepnet innsats skal en avholde seg fra. Uorganisert gerilja
eller spredte overfall er ikke tilrådelig. Den som ikke har noe å gjøre
kampsonen, skal holde seg unna. Det er av den største betydning at sivilbefolkningen viser beherskelse og disiplin. Gjengjeldelseslysten
bør
en holde i tøwne både når det gjelder tyskere og N.S.
I det hele bør ingen ta seg tilrette eller vise sin forakt for demonstrativt. Overmotige handlinger kan bare føre en selv og andre i ulykke.
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Vi skal innta den samme holdning som vi har møtt fi~nclen med i disse
år: En taus isfront.
Vi snakker ikke meG.tyskerne,
Vi innlater
oss ikk
med dem. Vi avviser cle:n som vil egle seg inn på 0:')8 med samme bestemthet som vi avviser innsmigrende tiln~rmelser.
=kkJ noe kamerade~~! MeL
heller ingen provokasjoner,
Gjør din. plikt
men øk ikke faren i utreng3mål. Vær våken og følg parolene fra Hjemmefronten. og ordrene fra den
militære overkommando og organiserte
hjemmestyrk2r som du har kontakt
med.
7

o
F'l-{A HJElliiIViBFRONTENS
LEDELSE. De allierte
armeers kamp midt inne i Tyskland nedbryter nå den siste tyske motstanden
De, allierte
hærers kamp
er vår kamp7 og deres seil'" er vår seil'. Våre norske sjøfolk og flyvere
er medoi ?luttslagctg
o~ også hje~l~ i Norge ~år hjemmestyrkene til ~.
grep pa f1enden for a h1ndre ham l a trekke SJ.n8 styrker ut av landet
til fronter hvor det idag er god brulc for dem.
Tiden for Tysklands sammenbrudd er meget næ~. Men kampen i den tid
som nå ligger foran oss ka2.1kommetil å sette større krav til. oss' enn
det har vært gjort på noe tidspunkt i denne krigen. Vår innsats og km
i den tid som nå kommer vil avgjø:L:'e vår nasjons skjebne 'og livsvilkår'
Fienden har planer om··å legge hele· vårt proi genere,s j oner framover
duksjonsapparat
i grus. Hvis han viser tegn til å ville Jiealiserc
diss'
vil norske hjemmestyrker med våpen i hånd ~å imot ham og tilplanene
intetgjøre
hans planer. i-Iver norsk mann og kvinne ma· i den kommende tid
strengt følge' alle instruksjoner
sonl gies fra Hjemmefrontens ledelse
og fra vår militære overk omIll
ondo }l'ienden har prøvd å så splid· og mistenksomhet mellom klassene og partiene
og mellom nordrn~nn ute· og hjemme. Dette har ikki lyktes for ham.
.
Gjennom en lr'mg og rik fredstid
har Norge i· meget over 100 år gått
framover i utvik:lingen
av den sosiale rettferc7
og ved arbeid· og nyskapning harvi'vunnet
&n stadig høyerelev8standard.
Vår respekt fo~
folkerett
tenke- og skrivefrihet
ogd~ menn3skellge ·rettigh~ter
bygg~
kl~av i' alle
ikke bare p<3. grunnlov og lov men lever som.'et uavviselig
nordmenns sinno' Hele folket kjemper Sa1lli1l8nnOg fiendens forsøk påå
. slå SpJ;' ekkel'" i samholdet klasse og klasse· imellom· og mellorp. hjemmefrou:
vil fortsatt
slå feil som det har slått feil hittil.
og utefront
Alle lag av folket er SaInlt:;-ci en stor organisasjon
hvor alle kjemper side om side uten hensyn 'eil politisk
rnening3forskjel17
religionsskille
eller klasseskille
• Bare to grupper står utenf or - svikerne
har gått i fiendens tjeneste,
og de svakt:; som ikke har trodd seg duge·
lig til noen inn.sats. Bare ett tellerg
vllj~:m og evnen til innsåts i
strid.
Hjemmei'rontens ledelse er dannet av nordmenn SOLlhar gjort akt:
innsats.
Deri opererer i·det intimeste
samarbel.d med våre tillitsmenn
hjemme og med vår regjering
og var militære overv-ommando ute."
I hjemmefronten er det rom fo~ a:le somv11 gjøre en innsats. Det
. spørres ikke om stand eller SGillin6'
Hjemmefronten allSer sin'o~~gaVG
for lrdst når krigen er slutt,
J\l:enet terpå m~.cir..Lden
.leve videre s'::>m
har
besjelet
norcllllenllerl.eEb.:aIhj)i Jr.::cigells·h8.rd..e 81'"~ Bespekten for enhvers
Krinen ei' ikke over for
. innsats må fortsette
oG utbygges i fredstid,
oss fordi om fif:nden e~' l1.te av lW1det, Den skalovervinnes'
av oss alle
i intimt samarbeid. l\lle skal -i forts:'.:.::t sette våre krefter
inn i gje
sidig tillit
.. Vårt mål. er et -fritt
ug l:rkkelig
Norge renset får nazis:
ene.
Straks krigen eJ:' OJ9r må vi derfor ·l\Jjal-c samarbeide mot følgende
mål:
..
.
l) G~enopprettelse
av e~ ~ulls~endig
folkestyre.
Frie' valg må utskriv
sa snart det er'teknJsk
mul1b"
..'
2) Gjenoppbygging 3'1 'lÅ-rt l'sttssamfuni
og opphevelse av alle, fiendens
og svikerJ"les lover og, p()?:'OI'(lni:lf2;C~ oS ~-,-,ovel_seav alle domsavgjørelser og adminis~.:. <.Av":' v2 b8stellllile.,"''''130m e::' truff c:Jv i. denne tiden.
v
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LøslateIse av alle politiske fanger og øyeblikkelig hjemsendelse under betryggende forhold av alle fanger og andre internerte som befinner seg utenfor Norges grenser9 SE@t støtte og erstatning til dem
som har lidt mest.
L~) Krig'sforbrytere og landssvikere
kalles til ansvar for sine misgjerninger.
5) T:i.,lveiebringede viktigste livsfornødenheter og sørge for en rettferdig' fordeling av varene.
,
5) Sørge for' at alle far nyttig arbeid ved å sanere vårt arbeidsliv.
7) . G jen,nomføre et rettferdig forhold mellom priser' og lønninger •.
8) Trygge Norges frihet og selvstendighet~
9) G~ennomføre sosial sikkerhet for alle og gjenoppbygge og utvide hele
vart produksjonsapparat
for fortsatt å heve levestan~ardeni
Norge.
10) Gi enhver un~dom de beste sjansGr forstudi@r
og utvikling uansett
økonomiske'kar.
'
11) Fremme de; solide samfuridsgrupper som er en betingelse for nasjonens
framtid.
,12) Gå aktivt inn for arbeidet for en varig og rettferdig fred, og i ett
\ og alt å oppfylle de for~liktelser som det ifølge den internasjonale
fredsorgariioasjon blir var oppgave å fylle •
.
For dette Norge er det vi kjemper alle sammen - ute og hjemme, iIOg
.har vi ikke det 'land ennu9 så skal vi vinne det9 jeg og du."
o
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'"1 AHBEID .•En representant
1'01' lIS01 i arbeid11 har slått seg ned på
Samorganlsasjonens
konto~: i Bergen. Den nye kommissariske
tillitsmann,
Amund Bjerkeseth, har ~ittil ført en helt anonym tilværels89
og ingen
har ant·noe om hans.oppgaver.
net viste seg nå at vitsen lå nettopp
.anonymi teten., Rosenberg-turneen
som har gjestet Bergen en tid, var det
første resultat .av hahs, virke. Dessverre var vi ikke oppmerksom på at
a.et ·var. ',ennazi.-turne - at .det var i1Sol i arbeid;' som stod bak. La oss
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VÆR PA VAKT MOT PROVOKASJONER.
URadio"':'Nyttil
heter en avis som enkelte
.av våre lesere sikkert har sett. Den er et uhyggelig eksempel på hvordan
en i1illegall'avis kan ..
nyttes av nazistene.'· I en kommunistisk
staffas je
bakvaskes Hjemmefronten på det gemeneste. Sovjet-Samveldets
krigsmål
framstilles i den mest bloddryppende karrikatur. Men den Gøbbelske hestehov stikker så altfor tydelig fram. Vi rekner med at alle arbeidere avviser en slik·halsebrekkende
agitasjon. "Radio-Nytt" er et politisk falsum aV.groveste slag. Se opp for gjentakelser!
o
DØD l· TYS~ FANGENSKAP.
død i tysk f~enskap9

Einar Birkeland, disponent for Milde-bilene,
der han hadde sittet i 2 år,
o

"FYLKESFØREH" ROGSTAD 9 bøddelen
statspolitiet. Han skal tiltre

fra Trondheim,
2ij.. april.
o

er utnevnt

er

til sjef for

DEN i],lYSKiG FLATE TIL NORGE. Søndag ble meldt at ·,IGaulei
teren il for den
tyske 0stersjø- og Nordsjøflåte har sendt radiobudskap til alle tyske
skip om at den tyske flåteledelse nå er samlet i Oslo •.
o
TEKNISK NØDHJELP

er boykottet.

Ingen god nordmann

o

må møte

på

innkallelse.

