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1=1,1)1, KeNG HÅKCN

hongedømmet-har dype røtter i det norske folks statsoppfatning. I krhundrer har
noen anrien form for dverste myndighet i Norge veert utenkelig. Kongen var en ukrenkelig
lerg)n og hevet over feil. Selv klagene over det danske enevelde ble aldri-reittet mot
kongens person; tvertimot nordmennene reiste direkte til uhan fflr" for å få rett.
pot 18.'og 19.- århundres revolusjonsideer ble likke uten virkning overfor inntillingon

..til det norske kongedømme hellar, men-Christian Michelsen tek ikke feil QV felkets fler-
_. tallsønske da han i 1945 fikk kalt den densko prins til Norges trene. Petto at prins Carl
..—først ville so folkets vilje med hensyn til.kongedmmet, liser hans nekterne forståelse

.gy at kongsd~st hadde f&tt en ny funksjen 1,et demokratisk lenl. Ylk.r1 skulle sorgrepre-
_Sentttiv'teppfigur OÆT,  sitt laMds tjener. uAlt 'for Norge" ble hans mottn. Den linjen
hor han fulgt, og i en tid da EurepT/7.3--t73'ner vaklet c- falt, stod Måkon VII's trygt på
folkestyrets grunn. •

ldri har-dette vist sog tYdeligere enn under denne krigen, da kongens faste
holdning overfor fienden ikke hare kastet riket glars over kengedemmets, verdighat, men
også viste oss enda mer av Kongens karakterfaste og mmndige personlighet. I krigons
2Srste og.vanskeligste tid var Keng likkon VII vårt faste ankerfeste, solv prinsipiellG
motrtandero av kongoddemmet ble begeistrede konretilhengere. Kon r en var dat sows frto
an 1 den mststandsviljo som ble uttrykt i "Te jrner aldri oss".4i, ble skrevet alle
stoder og for Ei.ltid er det blitt skrevot4 våre hjerter. Nordani Griogs vidunderlise
dikt: "Kongen" gir sF) felsomt og riktig uttrykk for kongeMs stilling overfor sitt folk.
Konmen har Rldri propagandert for innsats mot fienden, han bare ventat at dot skulle
siøre som han solv: hongens eppgave var et personlig ansvar ng en samvittighetssak, og
enhver fikk gjøre opp med seg sely hva.det var hans plikt å gjre. Svaret til kongen
kom slik han nok håpet det skulle komme. Kongen er en folkekonge, sier Nordahl Griog,
fordi han er konge -foret folk hvor hver mnan or hevding'i ritt oget sinn.

Denro krigon Pr blitt hummnismens, damokratiets eg' det personlige ansva.s seir
•rver en nihilistisk rovolusjon som opphevet de individnelle verdier  og  satte en blind

• mmeselydighet uten ansvar eller mornish holdning i steden.
• Derfor har kong Haakon gitt det norske kongedømme nn historisk misjon og en ny

verdi, fordi han nsd persdnlig innsats har fOyet konged:mmet inn i rekken av de midlar
som f(:)rer menn skoheten fram til et bpdre or rikere liv for alle, terfor er det egså
on virkelighetsnær og FeTb.dig hyldest i vårt gamle •,)nske:

Gur BEVASE KCNGEN 3G FEDRELAI\DET1

virv

WEMYLEFRONTENS UK.UP.NTE SOLUATRE.

Det drysses manga blomster over hjemmefrontens menn og kvinner i disse solfylte
mrdidager, Det norske folk vlsor sin takknemlighet not dmm som her hjanno frte kampen
-til seier. Det blir naturlig nok de som har stått i'snissen for frontan spmf4T' de
fleste blonster. Det or dem som må holda volkomsttalette for våre landsmenn sem kommer
hjem, det er dem somblir gjenstand for verdensprossonr orrmerksomhet.

14on det må ikkebler=s ot onests sekund,  e.t  •on hyldest 50M Ris tilfdller
hjemmefrontons ukjente soldat. Idag må vi ikke glemme fiskerne på Vestlandat som i 1940
frektet tusener av unge nordmenn tildEnglamd, tret.er ikke minst deres skyld at vi har
fått et slagkraftig lurtvgpen. .Vi Må ikke glemme jernbriefolkana ng onstfutksjonEereno
seMhar vatt de uunnwerlige ledd, i samhandstjoneston. Uten disso hadde'vi måttet kjampe
i isolerte grupper.

Vi mi) ikke glonme der-, som i sene nattotimer trykket de fri nviser, I nAbevErel-
set bodde det ofte nazdster. 0C avlsdistributdrene - hvilkun nervepåkjenning var det
ikke for dem i de dagene da dpt var kontroll  pe  annet hvert gntehjrne.

I disse dager er det skutt opp av jorden tasenvis gy beveanete gmtter. Vapnene
or sluppet ned fra fly inne  pe  skauon. Ukjonte soldator hgr tatt ingt deM. SjåfOrer og
hontegutter har fraktet don videre og fardelt.rem. rette har skjedd i et land hyor hvert

menneske har -crt en tysker - an fiende.
Usynliga eyne hor fulgt -byskerne hver dag siden de kam ti 1 la.ndet. A I le deres be-

olser er blitt rapportert til vår overkommondo av det hemredige etterretningsvesen.



MLngen dristig dåd er øvet ftr nesen på tyskerne uten at de har skjst noe. Men mange
ar de spioner og radionperatører som har blitt katt,under sitt farefulle arbeid,

40-50  000 nordmenn som er hlitt_forfulgt  rv  gestnpo er blitt roddet ut av landet
av "eksportflorganisasjoneneo Gestapo fikk bare tnk i noon  få  promille, Det er alminne-
lige folk som har klirt dette - bondegutter. - sjåføter - jernbanefolk - fiskeree

. Ukjente stldater -  ja;  var det bare så vel. Pe som har stått I spissen for mot-
standsbevegelsen utover landet har ikko alltid vmrt så heldige å vmre ukjente. tillegg
til alle andre vanskeligheter har de Også hatt å kjempe Mot sine medtorgeres nyesgjerrige
het og sladdersykeo Det har vmrt en prestasjon uten sidestykke det som enkelte har klart:
å lede metstanden gjennom 5 år i småtyer og landdist,*ter, hvor forholdene er så gjennomP
siktige at en noerlurne begavet gestapnagent på kort tid moinne finne ut hvor motstanden
hadde sitt centrume

Vi må ikko glemmo den ukjento soldat i jubelen idag. VI inå heller,ikke glemme
ham i hverdagen imorgen, Mange ukjente soldriterhar satt livet inn.• Dores pårørende må
ikke glemmos.• Mange andre hiar ofret sitt levebrød eller sin utelannelse. Samfunnet nå
for sin-egeh skyld sørge for at de fkr gode startmuligheter i det nye Yorge,

Dissa ukjente soldater har vist at de har krefter utenom de vmalige, og disse
krefter må nå tas i bruk fbr gjenreisningon av vårt land.

vVv

EINAR MIGAARD.  

Midt i den dypo, varme lykkoføloleo som fyller'oss allo i diese utrolige dagene
2,:år tankene til alle dem som ikko kan  ykiEre.n2.(1, de som så tidlig var framme i forreste
lrnje og utsette seg så sterkt reb de aldri fikk oppleve seiren,

En av dissevar Einnr Uøigaar& Vi som hailde den lykke å arbeide sammen med hah,
vil aldri glemre ham, 'Fre første stund var han en drivende kraft i knmpen mot nazifise-
ringen, NUn sparte seg'aldri, EF.n satte irn he?a sin klare intelligens og sin ubendige
energi i kamoen., Mer enn noen annen vrar det ham som skapte den levende orgmaisasjon og
den arbeidsform sornher gjort Imrerfronten til dat kampinstrument den har vmrt. Selve
opptygningen med et nett av tillitsmenn over hele landet,vor ikke det viktigsta. Dette
var i virkelighoten en forholdsvis enkel affmre. Det vesentlige var den levende kontakt
mellom Rlle ledd innonfor organisasjenen, og den stadige beredskap. Vi var I karm ikke
bare mot de overgrep som fant sted, vi forberedte oss tadig  nå  karnen mot dem vi ventet
skullo kommo. Det vnr deltte som okapto eolidaritoton. Mer enn noen annen var ret ham
som stillet opp de prinslpper som vi mannjevnt skulle verge. Det han kalte bardinal-
punktene og senere "de ti bud", det var kamplinjer som ble hamiet inn i hver eneste norsk
Imrer, Selv var han utrettelig virksom, ikke bare innenfor de santr.11e kretser i Oslo og
Aker, han drev ngså misjonsvirksorhet rundt om i.3andet, og det var sikkert hundreder av
lærere som søkto ham på Undervisningsr&dets kontor og fikk råd og cppmuntring.

Når vi åle tøyde oss for Høigaard, skyldtes det ikke bare hans sikre vurderings..
evne, hans innsikt i alle tekniske. skolespørsmål ot hons adrinistrative dyktighet. Det
skyldtes lidee engang først og fremst disso egenskapc. ilin vor vår samvittighet, Usvike-
lig I sin holdning til det han unsk for rott og riktig, Potte kom frn første stund av til
å prege lærerstriden, Vi.ierte aldri å gå på akkord solv i småting, Vi lærte at vi måt-
te sette klare skarpa ekillelinjer og ikke tillate fienden å overskride dem på et eneste
punkt, selv om overskridelsen tilsynelatende virkot som en tilfeldizhet, Dette gikk Oss
slik 1 nodet ut da Idø:.gaard blo borte, du kusine vi selle videre nesten like trygt som føre
liet vi merkot bet da den store tragedie skjedde var tapet av vennen Nøigaard, det rike,
gode menneske scm hadde så meget å gi oss alle sammen.

Einar Nølgnerds siste handling var ofre livet for den mak som var ham hellig.
Hån  satt inne med stor viten om arbeidet og mennene på hjemmefrontene Å bli tvunget til
å røpo noe under'forhør stod fOr ham sofn det frykteligste Som kunne hende. For hans mre•
kjærhet og samvittighetsfullhet var slik.at.han stillet absolutte krav til seg selv, -
så absolutte at endog mulighsten for at noo skulle preSses åt av ham måtte han utelukkee

I.disse dager da va står overfor g;'.enreisingen, føler vi tapot av Høigaard sterkere
c,nn noensinne. For BØigard hadde hatt en stor ,;jerning å .gjøre i denne tiden. Norsk
skole har inEon son kan ta hans plass, og donne Sølelsan vil melde seg om og nm igjen,
Hver gang on ny stor oppgave i skolen venter på sin løsning, vi tenke: Hadde vi nå
bare hatt Høiguard.- ,

vVr
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KJNRF IANMARK.

I disse overveldende dager har vi trang til å rette en snrlig tekknerlig hilsen
tel vårt brødrefolk i sør, til dem som her vmmt i samme båt son oss selv og  SoM  like hel-
dig har klart seg gjennem brottenee Under krigen har vi stadig fått vitnesbyrd um den 1e-
vende beundrine, medfølelse og ikke rdnst aktive hjelp sem renmnrk her vist vår kemp.
Sluttsperten var mer enn rørendo, danskone feiret sin frigjøring mad dsåske og norske
flsgg, og det vår et oppriktig skår i gleden for danskene at ikke vår frigjørifirrpa
samne dag som deres egen. Danskenes uselviske ina tilling har gjort oss like godt som
matsendingenes mere handfaste uttrykk for en grenseles gevmdldhet og offervilje.

Vi er mget glede arer st denskenes holdning overfor Norge også.betyr st .den norske
frigjøringskampen har betydd noe pcsitivt for danskenes egen kamp, men vi er redde for-at
-sQr beundring for danskenes kalw har gitt eeg nokså små utslag. Vi har ikke feiret fri-
børingen med stmrt ennet enn nnrske flngg, og de offisiolle ordeW hnr sjelden nevnt vår
glede over Denmarks gjenfødte frihet. Denskene ma gjerne tyde dette sem uttrykk for vår
gynmske vgne å wre oss selv nok, for denskene skjønner nok at den bl.a. har rommet en
respektløs halsstarrighet overfor herrefolket, Men vi vil nødig at denskene skal tro at
vi fullstendig følelsosløst kasserer inn både deres åndelige og raterielle velgjerninger
met ess, Vi 'håper dnderlig at de dager må komme ds denskene får føle det nye garde Norges
vennskup eg takknemlighet på en ettertrykkelig måteg •

Det dansk-nerske forholdet har-ikke elltid vært så hjertelig. Det er vårt håp nt
deneinono somselv har vmrt herrefolk, vil se nd forsonlighet på vår nnti-denske en garde-
stilling. Men det der er -fortid. Denskene her i virkeiigheten avvepnet  oss  fullstendig.

slike bandle friksjonsforhold somat danskene gjør "vår" Tordenskjold og "vår" Holberg
rel sine nå vi kunne skape balanse i regnskepetenår Nansen hadde mye dsnsk li od i sine årer
os  når vår fortreffelige norske konge er uomtvistelig dansk av både mtt og tunge. I det
norsks gjenbppbygningsarbeidet vel det heller ikke bli eiess for mAlstriden med dens anti-
denske tendenser, Belgene.fra Gronlandsstriden her lagt seg fulIstendig her i landet, vi
bøyer ess selvsagt £21- en internesjonalrettsavgjerelso, og er glede for st stridon i seg
selv ble et felgeverdig ekserpel for endre mellomfolkelige oppgjør.

Nå hhr kampen mnt den felles fiende sknpt en større norsk-dansk samkjensle enn det
noensinne har vegrt underden ACC-årige foreningstiden,

Tross'avsporring og sensur har dansk ånd eg lynne wert oss en kilde til mye glede
og opplametring'i disse årene. ret ver ikke uten grunn nt tyskerne stoppet sendingene av
dansku legale aviser til Norge. Dansk presse-herer tll den beste i Europe og for Oss som
var velsignet med Fritt Folk og Aftenposten ver Felitiken og Berlingske åndelige badg
Den underjordiske danske presse har ikke mmrt mindre imponarende, både i innhold, opplgg
og utstyr her den Inert blant de ledenee i Eurepa,  r gnsk elskverdiehet og evne til deno-
kratisk og selskipelie kulturutfoleelse har vl elltid sett på med ndsunnelse og beundring.
Let kebanhavnske Tivoli med sin blanding ev bernslig og folkolig og kresen kunstydelse- er
et ypperlig monument over nee av det be± e i dansk egennrt - •g uoppnåelig hos oss, sim-
eelthon ferdi vi er ikke slik. Men vi er lika ivrdge som danskene for at krigens sår i
Tivoli snert må bli Inget. Vi her hatt nye glede av % esk humer som 4Ipen i andskempen,
charmen i danskenes.humer som vi føler men ikke ken peestere selv, hnr. vi ikka annet ord
for enn at den er dansk.

Det burde v-ge77-5de gjerning og ordtak her i lendet: gakk fl 1 danskene og
Danmark er-det lødende jordbruksland i verden, og lendbruket er okto demokratisk ergeni--
Lort ned andelslag som ordner md-fellaskjøp og og samvirke mellon selveierbrukene-
NA urder krigen her vi nyektgodt av prodektenes kvalitet, og det danske talent for en appe-
tittlig embalasje og for.resjonell distrileusjon har egså vamt demenstrert fer Oss gjeimon
danskepekkene,

Men først og sist skal vi minnes annskenes kenn på "don riktige siden", (Det er
bare en gemmeldsgs eg engstelig nøytralitet son vil nokte at fre nazismens første dag her
den entinazistiske frenten rt den riktige siden). Fer den aktive kampen i Danmark ennå
var Ilitt alminnelig ble stomnineen karakterisert ened.disse treffsikre ord: "-VI DanSker
hr het godt men skitt, I Nordmenn har det skitt men godt". Norge hedde egså sin krisetid

19L0-41  og nordmenn skal Tmre de ferste til å se at renmark lå I engenske annen uheldig
• lemnet stilling, både strategisk og psykolegisk, i ferheld til det overmektee Tysklfend,

eg se  ver dat dette forvirronde med tyskernes kenerifuglsentimentnlitet. Men i Danmerk
led de tyske herrefelksembiajener sitt kanskje meste gvejørende nederleg, for denskene viste
at selv den mest innsmigrende nazikurtise blir avviat aV ot.demokratisk kulturfelk. Na-
zismen måtte oeså i Denrark vise sitt terreristiske ensikt de hele det danske folk tok
konsekvensen av sin erkjennelse: at eksistensen som folk sto på  spill  hvis men ikke i hend-.
in.ng viste hva man mente em nazismen og alt dens vesen,-

Denskene her kanskje hentet Sine fleste leurham ved snhotasjen. Den stere sebotør-
famd:ien Jensen sem så dristig hen utfert sine numre på krigsteetret hnr hostet livlig ap-
laus i Nerge, Vi her frydet oss over den humoristiske elegense  snm  bragdene ble utfert



med,  TA:  danske tilstander ble ette'rhvert verre enn de nerske med hensyn til skvting og
nervepirrande situasjoner, men danskenes ra'og ukuelighet farnektet seg ikke. -

flnerkjennelsen som krigførondo var et negetfertjent resultat av de danske hjenne-
styrkones eg sivilerganisasjonans kamp, og når Darurnr1 na agsY. f;ir sinto i San Fransisso
vil det først og fremst hli hilset velkommen av sin norske våpenbrer. Tro om det ikke
dette ncrsk-danske og i det nordiske fellesskap i det hude ligger en pakepinn for hele
vordensordningen: Internasjonalt fredellg samvirke blir m st fruktb(rt nar folkone får
beholde og utvikle sin egonnrt og politiske  1 diengighot innenfor rammon nv st interna-
ajonalt follesskap.

Vi rukker en gratuloronde hånd til Panmark med en hjertelig takk for hjelpen eg med
varme ønsker for et intimt samspill i den nye verden samskal gro fram.

vVy

YKIGJØKINGEN.

Slik kom altsn frigjøringen...
Kunne dcn ha kommet p& en vakrere, verdigere mi‘te?
Detvar klar, hflr, silkeblii maihinnel, det var sol ogungt lØv. fg dotvar flagg.

Sem ved et undor ble Eyen kledt i flagg. Flagg fra stenger og ever husvoggone, tusener
nv barnetogsflagg i.gatene, rødt, Dått og hvitt over don trotte, okkupasjonsgrh hy. Og
tonor av Jg(. vi olsker,..

Td1  E  begynno mcd var juholen beherskot, meget behersket. Vi kunne likesom ikke
tru dct vår enat, turdo ikke slippe ')es rikti2 til å tre det. Kriwen  hadde  vart s& lenge.
Vi hadde tilpasset uss. pansret oss ogs& mut gloden. Og ikke minst hadde den siste
ukeas sinnsbevegelsor utiadstat (,ss, alle ryktene, alle denentiene, le veldige forventningor
gang  L  rang,  cg  resdgnasj-nen idjen. Darfer v.r strmningan underlig da fdrste timeno,
som pf on 17mni-ettermdddag når festbruset fr!, h v r- 27; er dcdg bart eg alle or litt
trette og ikke riktig vet hve de skel gjere og vent.r  dt  hclgen skal stigo igjen.

Sa steg bøLgen. Og juhelon skyllet gjennom gotene, Pe ver et eneste belgende
folkehav on kvelden nesterr•rten av natten. ret ver sam en trykket bare gradvis lettot,
sen om vi Is.re etterhvort forriddde å gi hegeistrInRon fritt løp.

idt eppo i. elt dette Fsikk tyskerne, vsepnede, unifsrmerte tyskera midt blant oss.
Og dot var det nest Imtsgende alr alt: det var som ingen  se  dem, ingen br,dd sord, em dPM,

ing7:51 rørte dem, ingen lidonskaper kon i kok, ingen treng til hevn fikk utlep. Pe gikk
der, de vodkord.‘Ss ikke. Vi haddo nnk nod vlr egen gledo.

Slik vdr det hele uken. Vordig,het, ro, disiplin. Og en effektivitet fra den norske
ledolses  si3d,  scm ty.ate høyt en dons Odnin-I strative evner ag dens grundige fd-rberedonde
arbefl, ddlorgs grapper dukket opp or, besatte de utpekto objekter ned en presisjan og
disdolin som v5rkot umiddeleart imponerend. Det senme gjarde deres hovespning. ret vnr
et respekt inny dorde oppbud •:7 autorntvåpen. T(e engelske dffiserer son kon, sa de aldri

dde sett maget datoratpistglor på att hrott. Pe sdn kdriskje var nest ino)nert vnr
d.e t ske offiserer.

Like glatt  0g  knirkefritt gikk den slIdle maktevertagelse. 1:Pdmenn, fylkesmonn,
politimestre - alle var på riass og rled inn i sine stillinger srm den eelvfølgaligste
ting av verden,

on tenker p hvilkot fdrburedondo arboid sdn ligger bak en sldk snnifestasjen
og at detto arheid har måttet forogh under de vanskeligste farhold, under ot eksempellest
torror- og soienvelde, er det grunn til were hitt6 lite gran stolt.

Eortsett frr, neon g(kIsko fa - tflgisko, nen vol uunng&elige - episedor gikk alt som
det skulle. neE Skyldes  4kke bare dan  ddla le delse, det skyldes ogsg den holdning hele
folket viste, og sem p?. an mer overbevisende måte enn neo annet sie fast at dd(rge ar en
rettestat, ((t don har mtrt dat P:g vil kli dot, tr(ss don gift fianden i mer ann fen år
har fdrs(ict sprøyto ann i felkoorgenismen.

Lisse ddgene viste  dgs` ; en annen tingt hvilkat g)dt samarbeld  dg  hvilkot tillitsfer-
h3ld det har vgrt nellers uts- eg hjemnefront. Ettor d11 prepagandaen satt det kanskje hds

en "r annen irjon en ldten engstelse for at det skulle hli frlksjan  dg  sammonstdt, iall-
fall mer eller mindre fervirring. Men ogs& pd det folt gikk alt sgm lot skulle, presist,
men smidig, håndfast, men glatt.

Det helu ble som en eneste lang 17. med. net vflr snm orri dat vdr for godt til &
vsere sant. En frigj(ering, som kunne hldtt (Pre alvorligste phkjenning for oss undor hele
krigen, gikk ikke bore uton brhk, men orsP uten misd f var baro gledo, hofriondo
glede.

Det cr en gave til oss'at det.gikk slik. hen no or sedva festen ovar, og hverdagen
står f)r dørenja gjeldor  det, Det or da vl skal vdse at vi har gjert nss fortjent til
denne gave etter.71d€ iu tungo efre, viso dot vel ta red oss nce av disse dagers sam-
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folelso og njunsidige billit - uongott hdrilko mindre ting som kemmer til å roise strid
og skille osso

v1/7

NOLGES NYE ARSOPSDkG,

Chr,. Miehelsen forkynte i1905 at nå kom vår nye orbeldsdeg. Det kan doRneppe
bevises ut fremgangen i landets dkonomiske liv l9o5-_414 da den fdrste verdenskrig brøt
ut, var en,følge av unionsoppløsningen og ikke ville kommet uten don. Mellsmriksloven
var opphevet for, åg derfor voldte unienseppløsningen ikke synderlige endringer nm..
ringslivet.

Men nå, firti kr senere, otter den onnen vardenskrig, må den nye arbeidsdag bli
mer enn et åukkert lpfte. den mk bli olvor, fordi den er livsnødvendig.

Enna har vi langtfra full oversikt •ver tapene,'men sed nsynligvis har folket mistet
over halvparten av nasjonolfornuen. Av de ekkuperte land har ganske visst Norge og psn-
mark sloppet billigst, men Danmark som et lite land med gunstigero naturforhold og rikere
på mennooker og realvordier vil longt letters og hurtigere kunne lege krigans sår, Dat
nersko folk bPr regne med at det srdnsynldovis vil fv& flere krtier fr,rdat når opp til

levefot son 1939, Men jc hardere det tar fatt, jo pinnmessigare det erbeieer,
jo bedre det samnrtaider, jo np7sommere dat lever, desto nurtigere vil gjenreisningen

-ji brr vel ikke oprge  ril=  eestetalagskrev fl Tyskland, selv em betalingen nå for-
deles på en lång årrekko !aen det vil vdere nedvt F. reRne ned neon nevneverdig dividende i
dette fallittbe,

L;ei fro fl.terire er, USL er an ,Anhtoerlig ndlo,jelp, men de  W  jo forrentes svhe-
teles ved nrrek orbeid.

Overleodet vil rjenreicnenron for rinst cMp'rrrysent mktte skjs ved folkets egen kraft.
Let  ma  sette rdi om ,vne inn, ikke bore i et skipvertak, mea i monge lange ar ad'

slit eg fersogelso,
Jeg er ikke kempetent'ril k gk inn  pa  enkelthetene i det okonomiske liv og vil

derfor bnre frennelde noen ronorelle s7nsmates.
Folkeornsedinron må holdoo eppe, for onkelte log andeo heynes over den tidligere

standurt, men for ledrestille de lrg bli nøysammere eg enklere uten nedeng i nrnrings-
ve'rdi. ForbrUk LI7 'dytelses Ailer som.alkehol, tobakk og koffe må beskåttes høyt, men
bruk av frukt ag grpnnsaker bor frommes. Man kan ikke kreve intenst Tbeid av utilstrek-
kelig eller foilaktir ornårto gennosker

Folkeformerelden er utilsto.akkeLu. hvis bkrnstållat i ekteskopene ikke blir stprre
enn nå, vit reekemengden - bertsstt fra drmvorrring - berynne å synke 1 1960-årene, al-
dersfordelingen vi: bl: rAr oo ger nnaturdir, med for l'te unodom og en stigende prosent
av gamie son  ita  forsergee av jor drIeldedvbtlge befolkninge 7)ette er et sprsmål av aller
alvorligste art essa fer ded ekonortike Sverige er det blitt utredet On

stor kenrisjon. i Nerge aae bido igenhe,er or stonegyndirhetent vgrt sorolest blindo for
det.

Arbeidsintensiteten  ma  epp ok orbeidsmgtodene re.sjanr.lisares. Arbelderte hcsrikke
motgette SGt indførelsen ov ppykotekraLko mnt eopi-tEEldsmåling o.s.v.), men vi nningen litsr
karre heia fflTkot til g,ode djennoud prionedsattelsar.

ra  menge felne r  strnSordisering dgere riktig, åledas i bolikbygRingen i Finn-
mark, de krigsherjede d)yr.f."^:h-ctire-T-eg i nybyggingen ellers.

Tilgangen til de forskjållige  e.reeksurnlieter ber erroaisores etter kenjunkturutsikte-
neg rasjonallseres ved evntmåldng eg vrkesveiledming. Omskolering av eldre erbeidere som
:efloommet på feil hyile oller mister ooleide voi omiegning ov bedrifter, bpr lettes.

Systematiske evnemalingeg n:vbele den oppvelesende slekt ved kempetente psykeloger
ber.også tilsikte n naine de evnerikesto, be skr1 hjelpes frem w semfunret.

Arbeidsldshet må ikke tåles. Ladt,serbeldskenflikter (streiker, lookeuter) forebygges
ved Rgririg:7-1-nød=li tvungen voldgift:".7

Forhapentlig vil ferholdet mellom orboldsgiverne eg orbeinerne fremtidig bli pre-
ret av stPrre rjensidig forstaelse sp tillit arbeiderne hpr få stetre innsikt bådo
nondsk vtenskep 37, i sin eren bedrifts pkon'omd,

Sosialisoringskrov lepr riltid dreftes, -ikke trt fra pkenomiske dogmer, hverken fro
privatOkonomisk ellar sesiolistisb grunnsvn, men utelukkendo ut fre praktiske hensyn til
den for he1e somfunnets bahov most hensiktt'dlosaire dning.

Arbeidsfred, arbeldsindonsitet, erbeålsdyktighet, ged trgenisosj en, økonomisk frem-
syn er  1rorn  vikaigere enn strid om prinsermer

Sist, men ikke minst,  rea  den viteuskarelire forskning fremmese



Vi hns hatt on strevson tid, men en stor oo rik tid. Fylt ,717 On stor lenmsel, •
drovet fram aV ån tordnerente tRnke hat4 i leVot eg strevet - o- nådd det vi 1engtot
etter or tenkte påt Men midt 1:den rike mleten over dette sniker det sog inn an f,j1else
uv tomhet. Hvuskal nå.fylla,vår sjol? flot er en alverlir sak dette. For egså sjelen
har en "horror vueui" - .den kan-ikke more der tom nm uhoskjeftimet. Vi kRn vel til on
viss mnad selv velgevårt livsinnhold, forutsatt at vi planmessir erkverver nss detto.
.Uen skal tilfeldigheten råde, står vi on dar der ned tankar oo lenmsler som ikke
gjir ess rl@de, behersket av krefter vi ikke ,rnsker tr-1 tjene. ret Ilir en kritisk tidnitr
oss de Ihodene s2m kenner. Den blir kritisk for ess olle, men kanskje re st for de unre
som htr nnttet ta preg ov kamptid or kampmateter, or ikke har noe fast om tilvant å gå
tiltake til.

Ennå vot vi ikke hvh den n:ernesta frentld v11 oi av mullmheter cg vanskelighter.
Og jeg 17.11.71;+dig komme med nnen hillire ganrelnannsrad. Men jeg vil så mjerne få si til
dere uhme sem vi er stolta ovt,r å hå nrheitet satocon fcrdi dare var Så hale ao sterke
i kanien: HUsk pa denna sjelens nr sincets "horror v oul". Vmr våkno or velm kritisk det
sen skal fa slippe til som dominerende krefter. tiore• skule vi rjennomfre i disse åre-
ne, or det vsr afte tvilsomt sm vi ville n-kto det. ten den arfarinr gjorde vi at nAr
n lot var rett @r gntt, oz vi tek c mpun rpt , da nådde vi cgsP, at rodt resultat. Jeg
trer dette vil vise å mjelde nå,

' • Ly:cke ti 11

Vår'kenp her hjamme måtte i f;rste rekko hli an andskftnp, on kanp on vart felks
sjel. I donnolcampeu sairet, åndemakten, 1kke den brutale veld. Tct nazistisko angrepat

brutt Mot den levendc nuren av alle dem, son foretrkk risikore t p av st1111nr,
:onrsoli.jo tortur ng ddd, frenfor å akkord red hensvn til sin sverbevisninm.

senne kt.nclen var inren enkelt stsnds nr inron enkolt gruppes kamp. Hal@ falket
tuk delr. -or een memt beundrinasvardi:e inasats tle ofta gjort sv halt ukjante kvinner
or/rwnn 1 dc mast baskjedne f@rhold. .

- i den falles kamp for nenneskeratt cg frih@t cpclevet vi pA en ny nato åt dot
ris verdier, sen L:fter et nenneske ut ovor sag selv og får dat til a fç1 sitteget liv

•

sin egen ytre velford.sem nne underordnet, riet er den store opplevalsen dtanne hirda
tiden ha/r gdtt ess.

Uniersitetets kamp vor et ridvend1r . ledt i helhetskanren. Universitotot hadde
sin testonte dol av .fronten verme.

Vitenskapens.idå.er uadskiIlelim knyttet til &ndsfrihetens id6, Forskeren or
den vitenskapolire larer kan ikke boye scr fnr nao palitisk krav om å t& andre enn sak-
lige.hensyn. herfor n&tte ilniversitetet - som landets hr3asto forsknings- cm 1:::rennstalt
-.korme i on ulpselim notsetning til det nazistiske systam. Or det kunne bare vro.ro.et
sp,CrsmAl on tdd, når det ville komme til'apen kamp.

ten --vgjrende kenflikten kontWsten ighL da NS-myndirhatene frinme dgjannmm
at nytt regleMant, snm åpnet v@ion for en nazifisering ev universitetet innenfra, fler
kunne Uni/versitetet ikke vike ollar p& akkord utan k oppmi sin oman om svikto dan
nerske fronten. .Hvis ikke rerlemantet tle trukkat tilhake, kunne ikke univorsitets-
karerne fortsette i sine

L‹) nazistiske n&cth-vere ,;cagarto o. UnlversitcTots holdning mod tnostdske v@lds-
foranstaltninmer.Universitetslesrare og studonter lle fenmslet. Siden fulgte den .
dramtiske baseitelso ov. Universitetet med tyske pelititrepper, massearrestasjenene,
depertasjonen av studenter og stangningen av Univarsitetet for resten av okkmpasjonstiden

det-rant ytra ha:dc dermet voldsmakten seiret. -I virkalighaten harlde den tapt.
Len hadte ikka ktinnet tCye "Universitetet, like så litt som lan hadde kunnet bye vår
Høyesterett, var skole,.var kirke. Om Universitetets idå levet videre i da enkelte
lctrore er studenter - i er utanfcr fongslane.

Idag virt Univorsi+et igjen fritt. Or vi har hilst rektor Seir
synbol 1br Universitotets kunp.
skol frynne. ret vil stille store krav, J7st; til Uni-

t åvsk&ret fre kontakten ned utlandats.forskninr, maret
mart avtrutt, de unmes utdannelse stanrt. Både 1 forsk

t veldim 1Oft.

take - htn a:n er blitt som'et
GjenoppbyrningsurteddrA

versitetet.
I en årrakke har vi VVT

.rt eget fersknings-..rleid har
ning tg unervisning trenges o

vVv

tNIVERS:TETETS KidT.

ve.l.konmen t1I-



Men resultatet for Universitetet er ikke bare negativt. Vitonskapsmenn og.studenter
har ellers så lett for å isolere seginnenfor sine fag eg bli virkelighetsfjerne. Men

denne tiden-har vi opplevet vår dype sRmhørighet med hele yårt kjempende folk. Og i
den kamp nellom ånd og ytre makt, har vi lært noe vesentlig, sbm vil sette frukt i vårt
fremtidige arbeid,

Vi vil bygge vårt Universitet slik at det.blir et universitet for de bosto krefter
hele vårt tolk -,uavhengig Q 17 deres økonomiske kår. •

Og vi vil bygge det slik, at det ikke bare gir de studerende den nødvendige fag-
kunnskap, men også blir et levende centrum for den frihetens og aRklighetens ånd som er
detsikreste vern mot alle maktor, som vil by vårt folk trellekår og undertrykke sennhet
or rett;

vVy

Det har lengo vairtvårt ønske å slutte Bulletinens virksorhet mod on hyldes til

NORGES KVINNER.

Deres direkte g indirekte inneats i knmpen for vår frihet kfln ikke overvurderes,

De hnr gatt inn for den fellos sak med en glød og en utholdenhet, med et mot og en ufor 

ferdethut, .med en usolviskhot og en sRmfunnsånd som bdr bli stående som et manende ek.

sempel for oss alle,

•J0  lenger kri;--en vrte, je.skarpere og mer tilspisset kampen ble på den indre front

desto uunnvtligere ble nettopp den kvinnelige innsRts på alle felter, - i prosse og sam..

bandstjeneste: i eksport og ftrsyningsvirksomhet kort sagt ovoralt der behovet neldte

seg for  r̀ illegaln aktivitet,

Men nå: vi hylder den ncrske kvinnes innsats, tenker vi ikke bare på dem som tok

direkte del i det Megale arbeid i marken,  - 7i tonker iike rwget på de tueenerav m4dre

og hustruer som husarbeidet ikke levne t tid til innsats utenfer hjemnet, men som levet i

stadig spenninr, og angst for sine s‘-!nner og sine menr, m visste at noe ftregikk uten

å vite hva dot var, nom hedrle alle eevnene og hekymriene, men ingenav de gleder Som

det aktivo arbeide på hjemmefrenten ofte førte med seg. Deres itrests. var ikke mindre

enn den de aktive gjorde- reres oppofrende tålmodighet eg fprsakelse var selve forut-

setning.on fol gjennomføringen av kaMpen0

berf:ir er det siste nummer av Bulletinen tilegnet .

ben NorSre .

vVy



Vi Lenytter denne si.ste enlndninr til  n.  te. Jen kjentu..-t: ukjente furkjenkkre

ruulnrteideru 1 Bulletinun. - Lut

hçvt fertjente tidlirpru endnrhuidere, :‘skjUrn

hempon ur

e, pr, spusiell ePled0 i diss,, her PrferA ut te
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15e1vPrsen  nn  Gunrer Lkinen, etten

pinsler Pr rnnneurit npeheld i tysk kensentr-sjenslelr er 1  rPd  lenh•'d TL1  vAi  hj,

. Ireen vil fArt,nkn ess i •t vi vet dennr1Tnin r tter un s1:esie11 tekk t51

MARIT - 55nrpi.t •trn - rr SIL1 - 81nrid Steinnos -

ken ved sidun rv lt  Pin n. lunp ,t,nsilurt  P:  mene.fo1( u:1-)rt

donne nvLson.

1utninr, •ertruffet •5riet1pste ferventnin,er,

,ver.

er vurt Inuu r tr: furePldene i vert befr111e fedrelinet vil utvikle  s?c

rerste I prreru vil  fule  ut t, ikke ftre-jeenus h-r  1 re rt s1ne  AfrA.

f-rnts,trinrein en dn rt»u• Ao stere epfeever skel  e  ferrtnr

senhP11,  P,  1et seri.r-kein j  tvers  0,v  lb  pe litiske pertier  pr  snnifundslr sunLie

sknut i ferens stund.
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