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"Norge i vare hjertes1
Lev o fedreland. der.
Der skal du duve i
Der skal du bruse stolthet,
gå ;.3om eii hymne
ira varden ti1

La Norge fylle vz hjerte:
lizrer du landets
ITtt til en
Det er din egen
Du er ikke ensoni
når skodaen tryp:er deg ned.
Seil vekk pa sengen om Nore:
I den er vi aridie  med."

Nord.ahl Grieg.

Godtt år" for Norge:

tbrda
Nyttårsaften talte sjefen for ,c.)rsvarsdepartementet,

Oscar Tor2i •
"De-L er enkelte h;Jytider da vi er ged gammel

n.orsk skikk g.,j-zsr holdt for a få klargjort hvor vi Nyttårskvelen
er blant .dem. Vi tenker ikke bare over hvor vi s me-n .også hvor vi •
kczter fra og hvor vi gar hen. Det siste kan sies få ord.: Vi skal.

a. Da vi forlot landet, var det ior en gang 4 ver.de tilbake
Ee vår virksomhet har vært innrettet, etter de-4.

De norske styrkene, oia jek skal :z4,1e ona, har
rig to oppgaver. Den fzrste er å vei med i krigen (:)t Tyskland

ti1 dag. Den amien er å forberee frigj2sringen v vårt land.
gen norake krigsmakt må sies å ha last d?pgavene p en 4'ilfredsstil-
lende raå.'i.e. il 194-3 er det skafiet til vere store fa6ri4er av materiale,
Qg samardet mea våre allierte, &e•rlig britene, e: blitt utb;igget.
Vi •samar'eider med dem forai vi må se i 2synne at vi ikke a1e kan

efri lan.J.etvårt og Lzise alle oppgaver når tyskerne er e av
Vi trenger hjelp på samme mate som '4'itene trenge-2
txenge var.1-landelsilåte. tien selvsagt vil vi •\re -selvhjupen så 1P-u6t
som .rad er. perfor er rejerfngen gått til utskriving v a‘lie norske.
"Oorgere im4ti1 55 år. I alt 37 arsklasser er iLkalt, O fra alle
.,jord.ens kanter kommer det nordmenn for å gj,3re a inn.satfor vart
1.and. Også k Nrinnene fra 18-40 år er innkalt til lltertjeste. Sa
vel i hæren s(na marinen og fly<iapen.et er det spes1e1ie avd. 1,1•Quer
tor dem,. og særlige kure.er er satt i ganE, for utdandtl.sen.
d4res innsats er menn b1it trig,lort for veprfet tjenez;£e.



De fleste av dere nar hørt om trfffninger hver  w'.tre st;v-rker
har v:ert med og kommet fra det 111(1 heder. Jagervåpenet, det yngste_
av vare våenarter, blir beundret av vare allierte og fryktet av.
vare fiender.  Det  woererer fra szr-ngland,og iiåre flygere -har vært
i luften tftusener av timer. Ved den hbliandske kyst, over Frankrike
• er de fate gjester, og de bestter konvoier i uen br'tiske

1-1-y-mater1e1let er ikke det såmme som i 1940 Inntil 1.deseber
nerske jagere skutt ned 137 tyske fly, fatt godkjent 39 fl;'

sannsyn1igvis nedskutt og 106 som skadet. I alt er det således.
500 fiendtlige fly som har fått røle norsie kuler, og de fleste vil
aldri konme i luften igjen. Vare •jøfly. var tidligere stasjonet rå

hvorfra de gjorde tjeneste:i 1. o.rdatlanteren. I begynneLsA
av 1943- ble de flyttet til Storbritannia,,hvor de ble erstattet med
store og moderne flybåter. Men- de norske ilys innsats er ikke slutt

jagerne og sjøflyene. Vare Laneaster o. Halifax-fly har v±wt med
over 13erlin, Hamburg og Rhur. Skaden som er  parørt  tyskerne langt
hva tyskerne utrettet i Norge-i april og mai 1940. Det er ikke sk2edd
uten tap, men det er vår stolthat  Lvt  vi også ar i teten nar det gelder
å få våre egne fly tilbake til basana.

Den norske marine har i.1943 hsstet nye laurbær og
vårt rY oppe som sjøfårende-nasjen. Vi har overtatt nye, ombyggee
skip, f.eks. jageren som vi oVertok i sommer, Det er det.-
største og mest moderhe norske skip og iar tjenestegjort fra MiJ.del-
havet til Nordkap. Bl.a. var ,Jen.fileu o. senkihgen av "Senarnhorst"
..Lor 5,dager siden. Do andre liorske ja6erne opererer Kanalen, o i
hordatlanteren gj'er ae lerske hervettene sin inusats. Den norske marine
aar loretatt en-rekte o-perasjoner i::rurskjelliLe tarvann med
ierdet våLemot og gode resultater. Torpeobater var ried pa &L,ord, og

Flor ble 2 tyske  iatt., Iyersenket langt innenfor de tyske beiest-
,:rngen. I Korsjorden ble et stort tysk iasteskip senket og en Laine-
svefper skadet av vår marine. Vi skal  hellffr  ikke undervurdere d4n
lni;sats-som blfr gjort av Vare mindre skip som hvalbater, trålere,
-j_nesveipere og oppsynsskip. Vi må ogsa huske det store og viktie-
arbeid som handeIsflate-n vår utfører. Alle norske handelsskip har: nå
b\: ,e• kanenSkyttere oMbord. Det er for.etatt bedringer i ferm.av øket
.Lnerhet for mannskap',skip og last og i form av senking av, tyske

or og- fly. kien ogsa marinen har hatt  sine  tap. I'att.er 179 mann
-J1:tapt i årets løp. I forhold til innsatsen'er ikke tapene store,

savnet føles like tuAgt etter Aver enkelt.
Den norske hær arbeider'videre på det grunnlag som er lagt

U.dligere. Den ferberedar og dyktiggjør seg for viktige oppgaVer.
Zerlig blir.det 1%agt  stor vekt p utdannelsen aV befal. Vi har netske .

som Utdanner fot den mflitre administrasjon i Npr6e, (.6:fkke
norske'effiserer tjenestegj.jr i dag i allierte enneter. De vil ha

verdifulla erfaringer med til Norge! •Den norSke IlLerkonSntrerer
se6 om.forberedelsene, men enkelte avdelinger har vært i aksjeti.: I
16 måneder,  fra'  mai 194 til desember 1943, holdt norske styrker Sval-
bard besatt.Det hadde ikke bare betydning for sjzveien  til-RuSsland,

Cn vat ogsa-betydningsfullt'i og med at det•de.rmed stod notske  soldatr
norsk jord, Det. er-heller ikke det eneste . ste.i•  orge  hvor norske

sIdater  hår  tjenstegjor i Uniferm.  Det  har  vert foretatt mindre
iilitie operasjoner mot) Norge. De norSke  soldater har Ordre om ikke

blande sivilbefelkningen inn i.operasjonene,Slik at .nvis• noen opp-
twer med en,.gelSka penge.± og v •Pen,  . er',det'fare for provokaSjon.
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.,Den mddetne  krig.er tOtal.4-:Deroi'-:hariioir;sili bef£41k-

-ningehS. holdning stoi' betydni,ng,.: Vian-må OgSå:dvdenreve-diSiplin
3L; Ioja:litet_overfor' landets. ledere Operp:'åjoherTä'egen•-h*-1svarer
ikke alltid til hensikteri, Det  kan nok sje*.nre tyskern-imkring

distrikt, men  har ikke  densamme iTinilytelS pa kriens-i,Vi
Ut:1:*x• ikke råd tiP/  å Ofré  en'enestemann unø'dig,-  

. •Det åtet-som-kommer,^vil Stille'kollosale Itrav-I1 oss,
•-;1 det er min bverbevisning at de norske fOlk vil.ofre dM‹''åom er

J,Juvendig med'samme rake r.yg4dsom hittilo Det vil kreve stoivekoire,
erl .linnen er også. s-e.  Vi gar-inn i et- år hv6ri vi„, håper atirjemme.l.

Iront og utefront vil Smelte sammen,i det nye. Norge, og vi..haper
at  vi.'  klarer oppbyggingspoblem.ene like godtSbm.krigens,prober.
I dette håp.uttaler jeg ønsket om.', . . .

, • -Godt år . for „Norge." -; ' - _ .,•
• ' ' T

EtatsMinister•Johan Nygaardsvold talte-I. .janUar. .Ndi-dr. vi hod--...., • .: • ...•• .... • .......... .......... •.•_.....
menh vet at sairen er•sikker, ca.n vi begynne'å forberesAe redel"i,
sa han blaa., og han omtalte særligdet problem arbidsløshete4i vil
skape. Det blir det samme i alle land nå når millionk ve„naer tilbake
fra frontene. Det land  som ikke klarer  å løse dettesproblbmet ' -iar
t apv krigen selv om det kan se tilbake på mange seire veu froi4ene.
For Borges vedkommende har vilpoblemet med alle dem SQ£11 efinAel•
4,6  utenfor Norges grenser, og det er et krav at ingen.lir-ar.b*ids-
ledie i det nye Norgee Vi kan ikke møte uforberedt nårtrigen eer
zlutts Vi har-ikke• vågetlivet i,kampen bare fbr å beseire Tysklånd,
men også for å oppnå beu e samf..unnsforhold. Alle landlimå etter krigeu
ta sikte på sosial rettferdighet og likestilling. Selvfølgelig kan
tet ikke nåes med det saMme krigen er forbi. Vi står overfor store
vanskeligheter, men'vi har lærtg å holde sammen; og st,d)tsministe'ren
Var oVerbevist om at vi også klarer pakjenhngen fra',k.rig til fid.
'i?il slutt ininnet han de falne og ønsket alle norumenh i og utenfor
Norge et godt nyttar. . ¥

. .
.- .1-4Thetene i hel. g_en: - - Y

.. . De siste 14 dagene har braktgledeiige hendelser. Får
atfronten 4ar russerne'innledet vinternfiensiven+ined hetydelige-

ei.re, t1.1 sjøs har den allierte flåtea tilføyd tyskerne.følelige:
41a og det allierte flyvåpenet.har.rettet• kraftige angrep mot d.n
t.iskQ industri. Sammen med øppnevuelsen av lederrie for den kommende
tnvasjøn har disse begivenhetene-skapt en meget optimistisk stem-
?1-ing blant de forehede nasjoner,•_og mange menefi at landgangen i
"est vil komme innen tO maneder. De sistegers nyheter forteller

m videre framgang pd alle fronter.
I Ruusland fortser'den røde h£r sin store ofiensiv.

vest for Kiew. Bel TserkdV.,er.erobret,og BerdisPf er sterkt txue-t.
a. det nordlige avsnitt av'Klewfrontn står rus-erne nå .50.km.. vest
or Korosten, i sentrum 'står de . 43 , .m. vest for SjitOmirl,,som ble• .

e obret fredas„ G)t. i sør'rykker  de-fram mot elven 2.;u1w4 stg,ri.art.
I  .-ViteIalildlefioted-kielen  fra Vitebsk til Oye3a'avSskaret, men
tys-erne holder jernbanen, slik at de ennå har to retrettveier åpne
fra Vitetlsk. Fra Nevelfronten, der tyskerne lørdag hadue 1,000 falne,
melde:, om t:ky framgang, og ved Saporosje i Dnjeprbuen har de russiske
styrkene inntatt rigk 30 bebodae steder. I en radioutsending til
Spania nyli6 kunne tyskerne fortelle at Stalingrad og Kqukasus gikk
tapt fordi det.  '‘a.r  italieu€:rue ze,;zpga. å fQrsvare dete
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amerikanske fly an4rep mål i s.v.Tyskland i dags-
, ,ysi;bl or'adi. .34  flygende festr4.nger ble.skutt fied mot 23 tyske

De te er det største daE,sangrep,SOM har vært utført mot,
Z.y4k1and. Na t til fredag kastet MoSkitofly bomber mot mål i Vest-

141nd liord-Fkankrike. -Natt til søndag-rettet britiske fly
en terke anrep mot disse ornrådene og mot Berlin.eg-lib.mburg.

(8  ily gikk  tapt. Nord-Frankrike er ustanse1ig blitt beszkt av al-.
llyrt4 t13r de  sføte  dagene. Det tYn'gste &flgrepet fant sted lzrdag •
dA  tun4e •mewikanske bombef1y ledSaget,av jagere bombet to kulelager.
.1aPrik4er utenfor Paris,og stillinger  pa den franske vestkyst.En 9• ;
:swnsk .vitenskapsmann sier at de sin omtalte nye bombe-
m4ode  nytter infrar4de strdler som trenger gjennom den tykkeste

slik at.flygerne kan studere  ruten  selv  m de flyr  over eller
i skydelket. I lzpet.av  1943 .har.tyskerne kastet ned 2.420
bOmber over Storbritannia, ikke  mer enn.RAF kastet over Berlin,

ngrepet natt til  torsdag. I samme tidsrom er 315 fiendtlige fly .
cliht skutt ned  over Storbritannit mQt 4 allierte.  Det.er nå tre dr

Kesselring sa til  det tyske folk  at  han hadde en levende tro.
!-J1å at den  totale luitkrig ville  være avgjørende for seiren.

På Italiafronten •står 8.arme na 10 km. fra Pescara, dvs.
halvveis fra Ortona, og har erobret en landsby ved kysten.

,.arme har inntatt  3 viktige  høyder. E1lers er det vesentlig pat- •
4u1jev5.rksomhet pa begge fronter. Allierte fly har angrepet jern-
Idaueknutepunkter i Remini og Padua og 1inåen mellom Spezia og Pisa

åstkysten. Søstormer,legger noen hindfing for operasjoner -1
D4n amerikanske ambass  A'dør  i, Madrid meldte søndag  43.t  den'

sanske regjering ikke har eiijentJusso1inis -regjering. _De 416.-

b
41aviske ff'iskarenbm.opererei pa grensek til Jsterfike, Piar

utt jernbanelinjen mellom Klagenfurt og Marburg. .
I Det Fjerne østen har de amerikanske styrkene festnet b

4-eJ grep på Cap Gloucester på New Britain. Japazerne hadue her over
ooc, fane. Amerikanske bombefly har utført tre nyw tokterover
rsilalliyene i midtre Stillehav. . •

I en hilsen fra Midtk5sten uttalte mr. Churchill i uken . .
hans halbred er beure enn den har,vært noengdng siden han for'lot

er nå i full vigør igjen. Genera Eishower
har sendt t avskjedstelegram til de allierte troppene i Middelnavs-_:.
området, c;4, general Spatz, som har kommandoen over dea amerikanske
>umbestyrkez.e- til invasjonen,- er kommet til London.

Forfalskede franske mobiliseringsordrer som skullabrukea .
liked invasjonek-1, er kommet til England.Ordren bærer general de.Gaulles
underskrift o'anmoder alle mannlige'borgere om å belue seg p. bestee.t
‘ngitte steder innen 24 timer.,•Pa denne måten trodue .t.ysk(3krne å.t

kulle kunne faz:ge inn franskmenn med de,n.største letthet. Nyttårs-
dften vardet otiorbud i •eIe Frike fra kl. 22,30 til k1.5
iste dag. I Vic'uy er det opprettet et nytt departement som har til.
ppgave å påse at befolkningen holder seg i ro. Sjefen for Lavals

milits er utnevnt til generalsekretær.
Det meldes nå at av "Scharnnorstns besetning på 1500

ann ble bare 36 reddet,
Den nye tid er rykket inn på Orkla sinnssykeasyl under

bdelse av NS-mannen sykepIier som forestar utdeling av
propagandaskrifter."Flere av de sinnssyl. hei skreVet brev til før-

ren. Partiet har en hel stab av ti engeIv sykehuset, men det
er klart at dette ikke er det til de Q.r.,)pa€5,anda",
sier fylkeamaAnen i et brev til (.1.pattem.,4.utet,
Midtb4 må tawf.J4ttet.


