
DEN NORSkE kVI
Nr. 2  I  Mars 1943

Menn fra 18 til 55 år, lcvinner fra 21 til
40 tvangsutskrives til krig for Hitler. Alle
ikke-krigs%iktige bedrifter skal stanse.

I 3 år har det norske f(lket arbeidd for
det tyske livsrom. Vi har ikke villet det.
Men vi har utført slavearbeid mot oss sjøl
F.kevel. Nå går de-r tyske hær til grurne
på Ostfronten. Den drukner i sitt eige
blod. «Reserver ! Reserver !» skriker Hitler.
«Polakker, franskmenr, nederlendere, gre-
kere, nordmenn — — — alle vasallstater
inn i krigsmask ira mi.»

Hitler taper. Hitler sender nye tvangs-
forordninger, presser folkene desperat. Cob-
bels lover 16-18 timers arbeidsdag. Meu
den nasjonale frorten roper : Gjør slutt på
krigen ! Ned med Hitler ! Det står til oss

de hærtatte land å gi barbarene døds-
stotet. Uten reserver fra de undertrykte
folkene bryter djevelskapen sammtn. Krigs-
motoren sier stopp.

Hitler har gitt oss nordmenn en god
skole. Vår nah e tru at motstand er fåfengt,
motstand auker slaveriet, lovlydnad gjør
Terboven skårsorn, gjelder ikke lerger.
Hitler bandittene tar det de trenger like-
vel : Ullteppene, pot( tene, mjølka, hus eg
heim. Nå mangler vi bare den tyske militær-
uniforme. Men ker sier det norske folket
n e !

NORSKE KVINNER !

Landet kaller på oss. I dag er det mer
bruk for oss enn noensinne. Ei kjempe-
oppgave ligger og venter. Vi har i vår makt
å vende tvangsutskrivinga til nederlag for
Hitler. For den betyr mer krig og mindre
mat, blod og nye tårer. Far må fra heimen,
til Tyskland, Finnlard eller Ostfronten. Mor
til en annen kant. Heimen blir vanstelt.
Ungene får skrike i vogga og rokkehjulet

U. B. BERGE
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Norge kaller på kvinnene.

NE
I  2. årgang

stå. Vi gravlegger år eigen drem om fred
og trygge kår. — Denne ulvkka kan i
kvinner avverge.

Den illegale fagbevegehe sendte i fjor ut
et opprop om tvargsutskri‘ inga. «Nekt å
reise!» var parolen. «De som kan må for-
svinne fra sitt hjemsted.» «Ingen skal lide
nød for sin overbevisrings skyld.»

Endel nektet. Mange ville gjerne nekte.
Men de gikk og venta på garanti for øko-
nomisk stimad til det var for seint å nek te.—
Denne gang må nektinga settes i verk.
Men en kan ikke ha en sertral sittende
som ordner stunad pr. omgående. Det vil
være lokkemat for Gestapo. Her må folk
sjøl hjelpe til og utfolde personlig initiativ.
De sem blir utkalt må E-orge for oppholds-
sted og hjelp gjenm m venner og kjente.
La ikke iyskerne få tak i dere !

Her kan vi kvinner utføre en storstilet
hjelpeaksjen. Heim og barn har kanskje
tatt all vår tid, slik at det var vanskelig
å ofte seg for fridomsarbeidet. Men nå fal-
ler oppgava like inn i heimen.

Husmødre! Åpn heimen for de tvargs-
utskrevne ! Del maten med dem. Hjelp deni
med penger. Husk at ved å ta vare på
disse landsmenn er du med å fri landet. —
Og det står til oss å innvirke på mennene.
Noen vil gjerne vakle fordi vi jarnrer og
gråter og er redde. Men det blir mer jam-
mer og gråt om vi lar Hitler trekke oss
med seg i undergangen. La oss være sterke.
For å verge oss sjol og barra, i dsk til
heim og jord egger vi til strid, får hatet
til å syde og koke. Av søster og brer, mann
og sønn krever vi kamp, kamp mot krigen,
mot Hitler, mot tvangsutF,krivirga. Og fra
oss, kvinnene, må det gå som en mektig
appell utover heile landet :

Gjøm dere bort! Slutt lag og
før fridomskrigen fram til seier!



Vi bygget landet vart med
Vi skydde logn. vi domt rtrk

a dette er vi pleget.
Unnit nordmenn 1 1tr , ihke ik
Mitt folk, t gjor n Nann og rik
å kalle deg m;tt eget!
R-ttsindig, ærekj,T og sto,

du h, e eller do

Tenk før du taler.
Retten til fritt å kunne mene og si hva

du vil har tyskerne tatt fra deg. På alle
måter soker de å hindre at du får vite
sannheten. Pressen er ensrettet, radioene
beslagiag-t, og sier du din mening havner
du i Gestapos fangehull.

Tross dodsdommer og terror er det maree
norske menn og kvinner som kjemper for
Norges fridom. De er hjemmefrontens sol-
dater. ,Xrbeidet er farefullt og dessverre alt
for ofte hører vi at nå er den og den tatt.
Det gjelder å være på vakt. Gestapo har
sine medhielpere mange steder. Det er ikke
sikkert du bestandig vet hvem som er far-
lig og som du må passe deg for. Snakk
ikke om den som er blitt arrestert, om hva
han har gjort. Det er ikke sikkert Gestapo
kjenner til alle ting, men småting de får
høre kan de sette sammen og derved
komme til klårhet i sakene. Snakk ikke
om den som du skjønner er med i arbei-
det. Fortell det ikke til dine venner og
venninner for å vise at du har greie på
det og det. Selv om de er bra nordmenn
har du ingen garanti for hvem som videre
kan få greie på det. Du kan kanskje også
selv bli puttet i fengsel som medskyldig,
og måtte  stå til  rette for hva du har sagt.

VÅRT  FEDRELAND

Vi bar det ikke vår munn,
men vet det nå i notlens stund,
at her skal nordmenn råde.
I disse netter smir vi sverd.
Den som er vant til åpen ferd,
kan aldri be om ne!
Og neste  gang  her faller sne.
skal ingen voldsmann lenger le !

Vi vek for tifold overmakt.
De kom som venner, ble det sagt,
de kom for å befri oss!
Men vi har stanset før en gang
en hær av forste våpenrang,
og vi skal aldri gi oss!
O Norge, du vårt fedreland,
her skal vi lenge holde stand !

Det er ikke sikkert Gestapo tror på din
uskyld. Ved tankeloshet må du ikke hjelpe
Gestapo i deres «ærefulle» vrke.

I tia som kommer må du være mer på
vakt enn noen sinne for. Krigen er gått
inn i en ny fase, og ckt kreves mer av
dee. Tenk før du taler. Et lite ord kan
bringe dine landsmenn de værste lidelser
og kanskie bety deres død. Husk at de
kiemner for Norges fridom, — for din og
min fridom!

Kvinnene og krigen.
Jugoslavia slåst. I Grekenland reiste dei

første partisanar. Men hos oss og i dei
andre ufrie landa er kampfronten berre i
emning. Vi vertar. Vi lit på dei allierte.
Og i venting på siger og fred går nasjonar
til erunne.

Konsentrasionslegrene tømmes, fangane
blir sende til tvskland. Fengselskjellarane
fylles på ny. Her skal setjast skrekk i fol-
ket. I Kristiansand vart nylig 10 nordmenn
dømde til doden, 500 sett inn i Oslo med
omland, 300 i Bergen osv. Og nå til slutt
kom tvangsutskrivinga.

Det er som kvar selle i kroppen vår
skrik : Motkraft ! Motkraft ! Hat og harme

(Forts. s. 4.)



Denne artikkelen er tatt fra Norsk
Tidend som kommer ut i London.
Den tar til med et historisk tilbake-
blikk på kampen mellom Olav Tryg-
vesson og Erline Skjalgsson fra Sola.
Men det hun spesielt tenker på, er
Erlings (Rygekongen) forhold til sine
treller.

«Vel dere busker at Erling satte dagsverk
for alle trellene sine. Når de badde gjort
unda det var de frie til å arbeide for egen
regning, og det som de tjente på fritids-
slitet sitt, kunne de bruke til å kjøpe sin
fridom for. Det ser ut som Erling ikke var
urimelig i sine fordringer beller. Noen greide
det på tre år, noen på fem, og de som ikke
hadde klart å gjøre seg til frimann på syv
år, måtte være lite dugelige karer.

Og rugen vokste, der lyngen veg,
Og frimannsflokken om Sola steg.

deklamerte vi, eg sa så uttrykksfullt som
vi bare orket de siste linjene:

Til sene tider skal Saga fortelle,
Han skapte menn, og nordmenn, av trelle.

Nå er det tyskerne som rår på Sola, og
de sliter så hardt de kan for å gjøre om
igjen bele denne utviklingen. De bruker alle
de påfunn og midler som står til rådighet
for æreløse menn. Målet deres er å skape
treller av nordmenn. Men de kom til Norge
for det samme, — «som venner», forsikret
de til å begynne med, for de var villige til
å by oss stillingen som en slags slavefuter
under tyskerne, over de simplere trellefol-
kene som ikke kunne regne ut et aldri så
fjernt slekt sk ap med «herrefolket», men
vi norske var da i alle fall deres tremennin-
ger i tredevte eller femogfortiende grad. Oe
de var både skuffet og såret da det gikk
opp for dem, at vi følte oss alt annet enn
smigret, når de minnet om at vi badde
hatt noen felles forfedre en gang i en grå
urtid, og at den familielikheten som muli-
gens en gang har eksistert, er sporløst for-
duftet for århundreder siden.

Sant nok, i den hedenske tiden hadde
også nordmennene treller, tok fanger som

Arven vår fra Sola.
Av Sigrid Undset.

de gjorde til treller og handlet med treller.
Men likevel ser det ut som vårt folk aldri
i historisk tid har vært så begeistret for å
holde treller. De eldste lovene inneholder
vidtløftige regler om frigivelse av treller og
om hvordan trellene kan ordne med sin fri-
kjøping. Da Norge ble kristnet. ble menne-
skeofringen ved visse høytidelige leiligheter
erstattet med frigivelse av en trell. som bøn-
dene la sammen oe kjøpte — «en  god gjer-
ning, tekkelig for Kristus». Vi har aldri vaert
så durnme så vi trodde det var mennesker
com likte bedre å være treller enn å være
fri, — men tyskerne sier i alle fall at de tror
det. I Magnus Lagabøters Landslov  er de
siste spor av institusionen forsvunnet. Den
ordningen som Erling Skjalgsson hadde med
trellene sine, som gjorde at det var noenlunde
lett for dem å arbeide seg fram til frimanns-
kår, var formodentlig ikke noe enestående.

Tvskerne har lagt øde en hundre gårder
rundt Sola, for å gjøre flynlassen større.
Mange av dem er kanskje de samme som
forst ble ryddet. da en trell gikk og brot
srein og rotter i hvite sommernetter, mens
havet utenfor Jæren lå stille og hlankt og gav
tilbake al teralansen av den lyse himmelen og
giorde det enda lysere for mannen som slet
slepte seg krokrygget for å vinne sin frihet.

«Stor arv det er for mannen, av godtfolk
væra fadd». Og vi bar alltid vært stolte av
forfedrene våre, men det var helst høy-
dingene og odelshonnene vi tenkte rå. for
vi rnente vi var alle sammen ættet fra
Og det er ikke utrolig at vi alle er litt i
skyld til den slekten. for kongene våre om-
gikkes fritt nok med folkets detre, når de
dro landet rundt og tok veitsier. Det er visst
rimelig å tro at i Norge er vi alle blitt skylt

alle i løpet av ni hundre Ar. — Det er
ikke så mange av 09s i  landet vårt, qA vi
har vel alle mellom ættefedrene våre en og
annen trell også, og i denne tiden da vårt
folk må kjøpe sin fribet så dyrt som aldri
før i vår historie, da det koster lykke og
velferd og helse og liv å verge oss mot flen-
demakt og trellekår, er det sikkert ikke den
mirst dyrebare delen av vår fedrearv, den
som vi har fått fra noen gamle treller som
slet seg til døde for å få dø som frie menn
og gi fridom i ary til sønnene sine.»



Utdrag av det norske stats-
budsjett i London pr. 31-12 42.
Ved finansministcr (tidl. finans-
rådmann) Hartmann.

Alle forpliktels;-tr til utlandet cr betalt.
-Var statsgjeld til Sverige er betalt i sin
helhet.

Ovrskudd 2 milliarder kroner pluss gUll-
beholdniLgen 600 millioner kroner. AV satt
til gjenoppbygging av Norge 1 milliaid kro-
ner. Flåten har seilt inn 16 milliarder kro-
ner siden 1940.

Til forføyning under norsk
k ommando:

65 store og en del mindre krigsskip,
fullt bemannet.

5000 fly.
7000 fly vere.
15 000 mann i flyvåpenets baUetjeneste,

mekanikere osv.
62 000 mann i infarteriet.
Den norske handelsflåte bar 700 fartoyer

med 22 000 mann.
Den norske marine har 490 offise e-,

45 000 mann, derav tjenestegjør 1200 mann
som kanonvakter i handelsflåten.

KVINNENE OG KRIGEN
(Forts. fra s. 2.)

slår ut i lys loge. Mot gror fram der det
før aldri fans. Folket fylker seg om den
nasjonale fronten. I bygd og by, i heirnen
og på arbeidsplassen blir kampen tilreue-
lagt. Fiskarane er med, bokfolket, industien,
bøndene ungdomen, alle samfunnslag. Kvin-
nene tek og til å vakne.

Hitler har gjort slutt på den tia då det
berre var mannen sOM laut i krig. Nyord-
ninga krev kvinnfolkene ut av heirnen, inn
i krigsindustrien og administrasjonen. Hei-
men styres frå Berlin. Kua må av båsen,
hesten frå plogen, barna til arbeids- og
ungdomsteneste.

Slikt tjuveri og ran kan vi ikke lenger
sjå på. Heimen går til grunne. — Men i
mange skjelv enno hjarta i angst når ein
kviskrar til dei : Kamp!

Somme segjer : Eg har sm:1 å tenkje., på.
Nettopp fordi du har barn i vogga', på

armen eller ved stakken, må du skjems orn
du i dag vil stå utafor striden. Du har
anssarret for framtia til ungane dine. Du
plikter å verge dei mot svelt og armod.

Andre segjer : Eg har kjærast, eg skal
gifte meg, og då har eg ikkje tid å vera
med.

Nettopp for kjærasten og kjærleiken si
skuld skal du i krig. Nasismen gir ikkje
rom for kjærleik. Nasismen tek mannen
din frå deg. Hitler krev han til soldat. Du
tenkjer på Grekenland og er redd for å bli
mor. Der er 9 av 10 ungar daudfødde fordi
mora er underernært.

Ncen segjer : Eg har min handel og mitt
handtverk. For lusne kroner svik du landet
når det ropar på deg !

Det fins og dei som segjer : Eg gjer mitt.
Eg har snytt tyskarane både for kjøtt og
flesk.

Det er for lite! Det må organisert arbeid
til. Ein verkeleg kampinnstilt kvinnefront
må bygges opp. Den må rive kvinnene med
i tusentall. Oppgavene ven tar.

Boedekvinnene tek seg av matsporsmålet.
Byfolk og bygdefolk utan jord lid
Det fins mange måtar å Welpe for den som
vil. — Gutane våre skal slåst. Dei treng
matlagrer, Helles Lan vi hjtIpe til med
ymse småutstyr. Og vi må lære sarlitets-
arbeid.

Vi må hjelpe ettersøkte med husrom og
penger.

Vi må arbeide mot rasifiseringa av skule
og beim.

Vi må få kvinnene til å følgje med i
politikken og skjønne kriger.

Avisa vår må nå fram til mange fleir.
Vi må drive sabotasje og nekte tysk

arbeid på like linje med mennene.
Trugsmål skremmer oss ikkje. Oppg a-

vene skal løysast, kva fienden
tek seg før e. — 15-åringen fra Majavatn
er ikkje gloymd. Ho har synt oss vegen.
Ho berga far sin ut av hendene til Gestapo
med eit maskingevær, skaut to tyskarar,
såra den tredje. Med slikt to i den norske
kvinna må det gjerne vera like mange
djevlar til som det er takstein på husa i
Worms. — Vi vinn likevel heimen
vår att.

VÆ R FORSIKTIG!


