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17. mai.

1814 er det største årstallet i vår historie.- Etter 500 år
uten nasjonal selvstendighet våknet nordmennene det året til et nasjonalt
liv. Over hele Norge var det en frihetsbegeistring og ellers en stemning
som var preget av nasjonal stolthet. Vi hadde et vidunder1ig land, og
1814 våknet nordmennene til forståelse av at i dette landet kan bare nord-
menn råde. Folket gikk i krig og satte livet inn i 1814. Tanken på Norges
frihet fikk det til å ofre alt: Denne stemningen nådde sitt høydepunkt
17.mai. Den dagen ble Norges grunnlov underskrevet, og Eidsvolismennene
sto samlet på Eidsvold og lovet hverandre: "Enig og tro til Dovre faller"-
Norge skal were fritt! "Beist er innen Norges enemerker Norges gamle
kongestol, som Adelstener og Sverrer bekledde, og hvorfra de med visdom
og kraft styrte gamle Norge," som professor Schweigård sa. Grunnloven
sikret talefrihet, trykkefrihet, den inneholdt menneskets rettigheter.
17.mai ble for nordmennene hva 4.juli er for amerikanerne og 14.juli fo,2
franskmennene.

I dag fører vi kampen for å redde de verdiene som ble gitt
oss i 1814. Vi kjemper for at Norge ikke må tilbake til nasjonal uselv-
stendighet, til trældom under et annet land. Folket vårt er i dag be-
sjelet av den samme frihetsbegeistring som det var i 1814. Vi kjemper
for de rettighetene grunn1oven ga oss, for rettsikkerhet, tale- og trykke-
frihet osv.. Kampen er  hård,  den har alt kostet mange ofre, men tross
alt fortsetter den til målet er nådd: NORGES PRIHET1

Samles så  skal vårt Norge påny
som det seg hør og bør;
samles  til  ett i bygd og by
- og saales som aldri før.

Samlet skal Norge  syne  seg enn,
tone sitt flagg, sin rett.
Merket skal stå,  og  Norriges menn
skal fylke seg  kring  det tett.

Fer Sivle.

ATR EN GANG

Atter en  gang har  det nasistiske terrorvelde slått ned på
hjemmefrontens menn. og 17 gode nordmenn  er  blitt henrettet. Atter en
gang har nasismen vist sitt sanne ansikt. Tydligere kan det vel neppe
gjøres. -  De  siste dødsdommer bærer bud til oss alle. De er som en appell
om stadig fortsettelse av kampen mot tyranniet, mot vold og undertrykkelsp
for frihet, rettferd og fred, for en verden i fredelig samarbeide og
toleranse. Vi  minnes disse  17 nordmenn, og vi gir dem løftet:

"Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.
Står tusen andre samlet

steil og naken tross.
A, døde kamerater,
de kuer aldri oss."
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113 mil/IEFRONT3N.Det er ikke bare et z.innlae.11 at, den norske folkekarakter

- bærer,preg •sterk indrvidualitet. vel -vårt folks
edleste smykke og en garant-', for vårt fremtiden. I denne tiden
har det vist seg at vi cgsA, kan stå sammen når det gjeader å redde enkelt-
individets frihet til personlig Det er mer dette vi står
sammen m enn nasjonale ære sbegreper F;r;nsp spørsmå: og nettopp derfor
har tyskerne msa-is-;t n så for n nasism.e Norge: Det er
den enkeltes frihet kampen gje3.der . en rJ om seå seJ innebærer,
respekten for andre merseser aiia • Detto er det bånd som b:*.nder
det norske folk sammen eg sOm i denne tm skaper Samfølel se og so:j.j.-
daritet. Vi har noe det norske. 1od elier våpenerier
nasjonale æret men de r krå-r pz; som nord-
mann 1:ærer i hjerte. :Dertne ej.se.n. .nar stått ELn prøve.
viste  våre lær.ere og p-..?ester d." )O ic rass• nasistenes voids-
handlinger og trussier, Dei.es 'frent ikke, de i s41e va de>
for og hva det var-ve-rd:i Deor cre ":, (P gav st:-yrke og tro
nasioner  soirEadde  fr-3-):et"å kjempe form - De hsr gitt.os's andre:visSile'
om at dersom vi -er .vii13:?ge å o aKtibo,:df; No:r:ges fri fiet. når
tur.kommer, vil nasistene igjen stå.dakteWise.

:Noen å ko:He `p' kraene til seg selr. fordi,
de men,ir at krigen snart er slutt, H,;em.r.nef-.-•enten aar før iært Meget sterk.
Nå trengs  det ikke flere stere ofre) dei.,-.ker47e; tid sem 'er igjen til be-
frielsen, sier de. Her' er det arfe på vakt.. NettOPp i den
ellevte time  kan="og.:må vi vernte de Verste arj:grep fra'-':y.skernes 6g' QuiS1:!.ng •
enes side. Nå er tj_den.'inne til krefter-i fe:ket ti1 .
den siste kraftige-mdtstand som vll T.å avgzf'rende..bety.- dning  'for vårt folk
Er vi ikke  til det.ytterste.:på-vakt.rå, r siteer a landetsungdom
blir brukt til  det. nordm.3.= ken - 'uthålde t'anken på: "r-g
som ingen norske foreldre sy.as de kan overle,re vi ris.j.kerer at guttene
blir satt  inn i  kampen mot .Det. står meget på spill, og
den øyeblikkelige fare rinz. dse unge: gu,tteni. gjør a-t; det bare
en vei å  gå. Det gjelder.ikke . bare på den nasistiske
organsasjon som AT er, nå zie:ider det for un&dom.

Hver'enket nordmaZd r :CT-.tt; t om
vakthold for landets ungdom. Her  rkN,-,?;s -en rj ioas aT hver enkelt,
må gjøre sitt arbed på denfelles og alt kke skape
skjødesiøs. mistro. til 15arolen, •-TTordme.r,n,: ta o otå s.mmen i det feiles
arbeid på  å få stoppeJ.; den .n.1/4;rL,ke unFdort os)n ey..• opprie2ksom på faren.
som truer fra AT, det er deres "!-"Lv

" ORGE OG NORDEN" var titlea artjkkel •,970ID offentligsjor. 3 en
. . P-ayrjøs for en. Vi tirlazer oss her

å gjengi •:- -• ,• .

"Nt er natu::-.12.gvis .fe'r ' de ;." LiTke tNi.-1- g i de4Jat.- 
opp re tnings iinjene 'for •norsk perit -.1 I er
det ennå for mange'ukj'ente ng±lestkket , 1.5å.de
det gjelder seive fredsopPg(reti ..den ye .5,nternasz!Ona2e organisasj..:m. Gg
det fremtidige forhbld meilom ting synes . jm!..diert:id
alt nå å  være På de t rene eks a-.17 Norge vende tiibake
til den isolasjonistiske ±ra for -.1.c•)40, fikeledes
man forutse at Norge spå en gt e enn f20r komme-r:
stå i kontakt med etterkristdon nc stc,rmakter, hussland
og Bet britiske samveldet," C(g"..(let .er.en ting a'c vi av all
kraft kommer til å delta arb,:;:ri'det-..f.637 ge opo en mellomfolkellg
rettsorden. Men hvilke onvekslinget s:)m enn kan komme til å
så er det visse konstant..er en kan reg-!;ne (-•.2; dem bører de geogra-
fiske faktorer. Geograf.:Lok som Norge en de av Norder
det må vi  ikke glemme for den klenas,-;jern.ing at- vi er en Nor•3s,:»7‹stat eg
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(--t Aaerhasat Vi vii ikke med dotte gjøre oss til talsmann  for en

3auTeunordisk reg:onalsme. for bestrepelser i retning av å skape
en far,4;ere sammensveiset nordisk blokk med større eller mindre fellesskap
d uiJenr:_ks- og miLL4-ærpolitikk økonomisk amalgasjon osv., tanker som.under
krig'en særlig har funnet tasmenn i Sverige. Så vidt  vi 1.all fall kan,  se

dag ::1 de neppe mære prak-isk av årsaker det her vil føre
for a.ng- å gå inn på

Men samfør.ng er en tingp samarheid noe annet. Det er
at v. ikke kan melde oss ut av Norden. Vi er  og blir knyttet

..L  d som :g ranmark med geoEraftske, historiske,,økonomiske,
og språkLigc 'Ånd, Uanset:t bv:aken form det. iye nasjonenes sam-

f.inn kumer til, å f. ug uanse.:t om egen•:5.ge reg::.onale sammenslutninger
kmmer- å rolie el)or ikke , or det inn:ydande at  vi av

en .;.ø!:ning oå. det nordiske problem og etablere
viUe =r.fLest-e nobot:..

•

gå n=mere på forhoidet Ftnnland og Island dag
har 11-en hens:k-. FririanJs sk;-1,Phne og rolle i fremtidens Norden er, slik
' '7uarjoren 'igge- an. I en '!,åke ov gå-:er og uvisshet, og  så vel'
geog-?afIske som andre gr..inner gjør at forhode+ - mellom Norge og Island har
m-ndre rea:poI..!.tisk bet..ydning.

•

psyko2,ogiske runag fpr Corwtåelse mellom Norge :g
J)armar:k er Lesc. De gam:e friksjorsmoment:er og  den skuffelse 'som
11::71kngen i. Panmark den førs.;e ,A.15 eer 9.april vakte på  enkelte hold

Norge, er fullstendtge borte etter de senera tiders begivenheter. Den
felles :ansats og de fel;es prøvelser har tross avsperring i rommet
fvrt de to folk nærmere hverandro enn noen gang  siden  1814, i  gjensidig

gjensidig medføleise og i gjensiddg tillit.
Betydelig mer problemar;lsk er forholdet til  Sverige.  Det. er'

neppe for mege-t; sag*J åt. hos en meget vesentaig del  av det norske folk er
2temn:ngen overfor ;Svertge biUrere enn den har vært noen gang siden 1905,
Det tierer ikke noe å skjule de g de4, er heller ikke noen grunn til
å dekke wrer ar enkelte sj.der ved svensk politikk under  krigen har vært
egne -1- -hd.1 å skape miss4.,emn!ng L N(Jrges det gjelder både ord og
band'inger, At det når den kommer. må 4aes et oppgjør om  disse ting,
er klar- Det er nz,dvendig å rense :13-2ten ve -9 å snakke åpent  om tingene  -
eg det kan vej også være når kor!.,one blir lagt på bordet, vil
kunna se med større forståelse på e-.)1wJte av de fenomener som i de siste
42? bar forlIT:±re:; våre føleser cverfor all fall det  offisielle Sverige).

me"lomtdden er dei viktig at vr ser så rwke på  det svenske spøramål
som muig og :kke lar en aff :ek-̀..bezene-: uviaje ta overhånd. Det  er Vår-
pikt ikke a s4drre oss hiade på enkelt;e  av den  svenske utenriks-

qom vi finner har skadet nerske int.eresser men  søker å danna
o  s et helhetsbilede av vår nabo:iands krigsårene, dets

u7.,seta stLiing tyngden av det trykk eg dat
ddeiige alvor de truss:ler det h.3r vært u-,-satt for, dets  handels- og
forsyr,Lngspolske stiiln et "rom" som bar vært behersket av tyskerne

V,.11e Norfre  ha s4=et seE; ander3edes?
Vi skal. heller ikke glemme det storstilte  humanitære arbeid

sm er gjort  for Norge -  et konkret utslag av  disse følelser. Norges-

•

elpc,u har karlx!e-!, djsponere større summer e2in noen annen innsamllng
Srerge, Pnla.edsh;ie]...)er  ikku  nntatt og det har gått en  stadig  strøm av
ma-, klær, osvc

Ingen kan hellPr være blind for hvilken praktisk betydnihg
det har hatt i disse fr1hetskampen? oE; den kvelenda undertrykkelsens år at

øst har hatt :Landasr. røytral; Og at  svenskene ikke bare
har tatt imot Kono flyktninger, men goå - tross trasler  og påtrykk -.har
g'tr wrske.mynaj.gneter høve tfl å ut've sjn virksomhet på svensk grann

.egasonen og det arbeid sem bar værr knytcet til.dany f2,yktningkentoret,.
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utdannelsen av  norske politiavdelinger i svenske leire og til dels med
svenske instruktører osv.).  Det har ikke vært ringe aktiva for oss.

Dette er bare noen spredte trekk i b1de Helt kap ikke
regnskapet gjøres opp før etter krigen, åde fordi vi først da :>år det
'fUlistendige Materiale til bedømme1se det som er skjedd og fordi de
enmå kan  oppstå situasjoner hvor Sveriges hoidning kan få avgjørend2 be-
tydning. I alle tilfelle bør vi vokte oss for å gro fast utelukkende
negativ innstilling  overfor Sverige, Vi har og kommer ti3 å få en-J00
km.s grense til dette land, og det ligger like meget i vår som i Ev.eriges
interesse å legge forholdene til rette for harmonisk samliv på  hale--
øya. Det betyr ikke at vi skal tie våre føeser i dette e]ler
.swrsmål ihjel. La oss snakke  ut, som det høver seg mellom venne
har rett  til å kritisere.  Men vi har også plikt t:t1 i søke

BERG.d;15ibEREZ- Som kjent har Terboven stillet et større kvantum tobakk cg
brennevin til disposisjon for utdeling blant de som deltok

i h4e4earb .01.4t etter ulykken 20.f.m3 Terboven stiller til dispossjon---
Erddat - d1.3åkkålt.og brennevinet som han i Sin tid inndrog i Svol,Tær, Troec,_-
og Drammen som  nå så  generøst blir "stillet disposisjon" ? Bergense2e,
hent ikke Terbovens tyvekoster fra andre byer2 Følg din samvittighet.
Gjør din Pliktt

DE ALLIERTE stormakter Russland, England og Amerika har i fellesskap ret-
. tet en inntrengende advarse:, til Ungamn, Romania, Bulgaria og

Finnland om å bryte med Tyskland mens det ennå er tid, Disse land bidrar
til å støtte den tyske krigsmaskin, og selv om•de aldri kan fri seg.fra
ansvaret•for å ha stått ved nasi-Tysklands side, så kan en hurtig avbry-
telse formilde betingelsene ved overgivelsen, heter det i advarselen.

RUSSLAND. I 1941-42 tok det tyskerne 8 måneder å erobre Sevastopol. De
haddeda 300.000 falne. Under et 3 dagers uhyre kraftig ang2ep

gjenerobret russerne byen som hadde vært beleiret i 14 dager. Byttet .
russerne.tok i Sevastopol har antatt store dj.mensjoner pg det ser ut til
at tyskerne hadde gjort regning med atskillig lenger kaMp. - Det tok den
røde hær uker for å rende Krim for tyskere, som hadde i alt 110,000
falne og fanger. Tyskerne har gått til noen lokale angrep ved Tiraspol-
området som straks ble slått tilbake av den røde arme, For øvrig er det
stille ved fronetene i øst.

ITALIA. Etter en forholdsvis stille tid, åpnet den 5. og 8. alme en bred
"  offensiv  mellom Cassino og vestkysten torsdag. Voldsom

ild eg',kraftige flyåtak gikk for angrepet. Terrenget hvor kampene pågår,
byr på mange natrulige forsvarsstillinger, og tyske 5ngeniørtropper bar
i lengere tid arbeidet med å.utbygge disse, Brittene regner derfor mad
at de her vil møte den sterkeste motstand de har vært utsatt for Cøndag
ble meldt at den 5. og 8. arme har hatt fremgang, og at byen Castel Forte
er etobret.-

BOMBEANGREFENE. Den allierte flyoffensiv bolder fram med uforlainsketkraf
mot Vest-TyskUnd, Nord-Frankrike, Belgia, Holland  o67:.

Luxemburg.. Kulelagerfabrikker og fabrikker for fremsti1ling av syntetisk
olje og bensin samt jernbaneknutepUnkter og andte nøkkelstillinger er
hovedmålene. Både Italia, Ungarn og Tsjekkoslovakia har vært hjemsøkl: av
alliarte fly fra baser i Italia.- De alliertes ta-e av bembefly i å2ets
første 4 måneder var 2.158. - Fredag fant e av krigens største luftslag
sted fra Vest-Tyskland til Tsjekkoslovakia. Over 1.000 amerikanske bombe-
fly eskortert av 1.000 jagere skulde bombe 5 fabrikker som fremstilte syn.e
tetiskbrensel. Under innflyvingen ble flyene møtt av et meget sterkt
jagerforsvar, der 1.000 ja~deltok. Disse klarte imidlertid ikke å hin-
dre at angrepet ble gjennomført, 142 tyske jagere ble skutt red. på be-
kostning  aiT  42 amerikanske bombefly og 10 agere.


