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dag etår flaggstangen naken
blandt Didsvolis grønnende trær.
Men nettopp i. denne tImen
vet vi hva frihet er.
Derstlger en sang over landet,
seirende 1 sitt språk,
skjant hvlsket med lukkede leber
under de frecorodes åk.

Det fadtes i oss en vieshet:
Prihet og liv er ett,
så enkelt så alunna=11g
pow menneskers Andedrett.
Vi faite da trolgdommen truet
at lungene isoe: 1 nad
som 1 en sitakct,
Vi v1.1 ikhe da Sa1k dad.

Verre enn brs.ve3e tver
er den krig scm InTen kan se,
scm legeer et giftig slimslar
på bjerker og jord og sze.
Med angiveranast cay. tercor
besmittet L'ae våre, hjem.
V1 had3e andre drammer
og kan ikke glemme dem.

1944 1945

Langsemt ble landet vårt eget
med grade aY  hav og lord,
og slitet ekoute en amhet,
en evakhet for tiv som gror.
V1 fulgte reod tidca,
vi bygde på. fred, som 1. tross,
og de hvis eaåd ar rutner
har grunn til  a  nans oss,

11& slåss v1 for rett til å puste.
Vi vet dea ma dhmre en dag
da norMrann forenes i samme
befriede aneedrag,
Vi ski-ites fra vare svdpå,
fra uts)itte menn.
Til dere er mat: et lafte:
aT vi skaa ke:mae Imjsn.

Her ehal vi miaccs de dade
som eav oitt eav for vår fred,
soldaten hlca ,flecn,
sjamannc sor aed.
vi er så f he i 1andet,
hver.fal lor  r brer og venn.
V1 har g_ 1ade med oss

vs kcsmer 1gjen.

Trordahl Grieg.
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Ret ftelo t  1 cee ec visshat:
frihet g  tls  er ett, n

121330 ore a7  •1.ardahn, Gr1e9 berer bud til ess alle, cat vi får alle Ronleva des. radet denae

grlgen, ie er ..comme t t11 oss xå forskjellir tid  •ag  under forskje: 119e omsteodiabete, - .-

skje dc erna e el •nådd fram til alle, men de treffer så gl mren,  t  det alle f7der re har

tant kamron eap mot nasismon
vet dt et i:v ender et nandetisk etvre for eller conere ville k fd ,rve •s alt det ve Lar

t: dL  r2ite  alt det son git:• lsvet verd å leve: Derfor stac Vi i

tdtniter, - densfer akle indre motsetninger ne gam  lellonsOme conc t r den

.8t;n2ote v, 1-Kaz f[5. I tsvet, - å veree det d7 reste v1 efer, -
I lsent  latooe:a  Lzad)vi dk:se  ga  aå akkori med  våk  eacevittimmet, Vi må ,d2ca  villlcr. til å effe
aft 1. bem anplj-/, flas: akke ta rernendige bensvn, Vår fet kalLes na oss ma nmelos cå godt

v1 kan.
Manfn km-  Lt  efett iimc  t  t ktroen for våfm idealon, neen 9r fslt nte cg noOrc reo h.1å7r.e,.

Vi  står tavail til i gjarc det samme, De fannes inosRts fornl:Iter 363  til ferteatt

kann,  !cc -  ev :foreseg. Veleflersc i eatt dikt nDe bustel -
re  vil 1kkx ransee ttl dole
mon leve i f:rA  L: ere,

• kare 1 dristiee nlerter
Ettnaser dc faloes bled

Deree Xldd att a31-cld stflone coe, og når to-1Reterat enk kaller, må vi fslge irallei mdd li-

vet scm ono,r

124 k sYTIZ-2 19115

Verden ka s  ledka gjenaomletet et år som kar vort fulletendig deminert av d.etstoce eardens-
opuE,Mir polleM dikLetax•  c9  demckeat1, 3CM nå raser ng Uet ejette aretc e  Kemeen her vert har-

•dere onn acec  esa  tidllaore. mon den har egeå fart til negot botvdolage neliters resul-
tator for de anaserts,
V_ teaker pg  istssernes stcre fremeang ferst i Hviteektueseard -g Pelen med Sofricisen a7 ktt-

iond, Let:19:19 og nitaued, fg sisan i konrija, nolmarta cs Unearnhmilket flr gt  nod sas• at
tvskerne  antte  ran a zleniasez at ettre tvske stvrker ktår 1 fare for k bll sennnet Mmee

logoslavis Vi tenker rå onnelengenneses ey; omerikanerres store frembang i vesti _dm Laoste

dan copsktmtte,Att:anterhavevell, farte til befrielsen av nesten kele Frankatke o, DeneO: ca
ferte kamoco o  ir.) ad tmsk gruns, Da krigsskoetLassene 1 det fjerne )sten sr jaoaaerre arc-
vet tirtnao tr s  en rckao av de isgruposr sem do besette ved hrigeEr bedtannelse om maf. otob-

ringen av Seio en og landstigninefin oh 11111-poinese har amerikanerne tatt et nvtt cdott steg
nå velea ssm farks ttl glåtkass totale nederlae,

»cot hm t coannet brakt store milltere reeultater, f3811 det har iIke brakt oes dco rcoU eto

ve alle el sfkketn' kadde vemtet. Tvskland kak vist seg å vare sterkume enn fatot, fat

deseetate luevin scn vet at vordens kamt mot nRsismen enen kRm2 som uve egbig vil fare mcd
seg dtdstcm fes disse tasedvis av forbrcreere sen vil clatebinde alle verdeos nas:enerv

mialer de har brukt i kampeo, med utrvddelee av milltanor uskvldige kvirmer. barnar oldsng-
er er Fa  rcI-t'rrd.o!.i er at vi ikke fullt ut kest fatte det, men de har gjort at LVert emeste

menneske, em det fCrstaa seg aldrt lå lite D2 nolitikk, ftler det son en olikt at: alle rnef-

ter  a  vrto med  en,  å  sla  ned don denoniske maJon som nasigemen er.

Cgså vi no:rdmesu her vcrt ned 1 kampen, eg :Torceo flags har med heder vaiet fet kyren de keo-
deste kesonor er blitt otkjecoot, Jaterem Stord"e inssats ved senkningen ev nee'Renrkorstn
utenfc:  JelLrr . r tet nvtt bevis o g  sjaguttets met cg 17ktioket: Vavo menn n kendel

f åten clo krlasmerdoen ajerde fe strn1ende innsats onder invasjenen i Fmankrake, O:or avort
tierv'm ekte mat romen„ Dor fikk dc oceske ej9mutta rom i flere år kar fart nå. n1:tarterko-

met oc frcktv 1 dek mato som v forde tnc aej onen nrCig , belonsin7 for sitt sxsam, f= kk

re rasolts:Rt om at do i f'sre r noddfl tresset alse tarer, de de fikk se at da clemc som b'e
itt a7 ne kamsoater som gikk ned ikke hadde vard ftegieves, net flrete ekviL1 var tatt ca

Cer te:en s co f ute h 1 e m selvem veden skudle fane es. Derlinc Våre El7gend cam stoder

hele kr: go e CIHI1e,.irnr også 1 kr :att kanuenr, ag ser krt

sitt k1i:ea e'l Rg 'adistatfn ble 3å funsteudge volt:klat, jonn fra den noosbe k •

tainevos z n eff1gfror, nar enit ddl i kamcorR :cce11åa3sk om, tvek 2ord, og da noettb oceran-

edozeto s. "degereren v:1 seot bli glemt,

Oan nosteo njemsef:-ast, sen beetår av alLe ene net• kelenne, har også vdet aitt i komces me

aainmoa "rikor stgte like eforsonlis inet alce nasistisae foksI a

sre olft Dtgk Det edkelte nendesite er blitt stadig mer villis tid osen 'eusc-• n

ste DOrs(a.35å ofier, 71 tå afle gutta sem .)elner ville ndra pa okr nm onn
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./ sistiak tjeneste, Vi tenker nå alle dem som 1 årets lee har ofret eus ge niem eeller  enn å

vike et skritt og gi etter for nasistenes krav. Vi tenker p. alie dem eem har måttet gå. I
tysk fangenskae for der å mete en ueriss ekiebne fordl de mette ed•re det de i sitt ineerste
visste var rett, Alle diese bar ofretfor  ver  felies sak, eg deres enareats maner oss som er
iglen tll i det kommende år å sette enda mer inn i kampen for brorees frihet: vi lover hver-
andre at de offer som er alort skal ikke vere fordeveS,

De aktive grusner av hiemmefrontenhar I tarlatt here mer fra seg, Sabetaele wot tvske be-
drifter er blitt en daellg foreteelse, og vl smiler filfreds hver errae v huel ot av de dum
pe drenn som varsler et nett alag mot den taske krigemakt. Hvert alag kan eenes llte, men
teammen er de en betvdelig faktor som er med å forkorte vårt folks og verdene lidalser,  Vi
vet  oesk  at det ved all organisert sabotagle biir tatt alle mulige hensue tii at norsk eden-
dom og norrece Siv økal skånes, så langt som mulig Lt rekke av de farliaste aaeiveee er og-
se  blitt likvidert, og dette har skant en nerves stemnine kleadt neeistene oe arert at Reemm,
froatenunder sin anerkjente ledelse har kelnaet fortsette kamnen med minet mullea tar,
1944  harbrakt begvnnelsen på frigierInesverket vi alle har lenget ettese RIemerfront oe: ut,
frout nar mettes etter ovar 4 krs adskillelse, Iejen ster vennede norsee st-rk-r n  In  nor
lord eg det norsks flaga vaisr over en leddedel rvddrt for trekoee eg forredere , Cakket
vere reelerineens fremsente polltikk ved avtalene av 16. mai  1944  semeabeieer vi elimrende
med våre russIske allierte  oe  har en helt norsk elviladministrasion 1 de bearidde emredane.
De norske autta I Ragland. og Svertee har som felee av illssevnr9 feeemers,' leineet reude hjem
lelen til det landet vt alle elsker, Dette er det mest eledeliea av nit hva  leke  har hraet
oss. jen frig1,5rineeverk-t er bare sevidt beeg:t, oa de koliesiere ofre sem Finaaarks befolk
eing har måttet vte for eln landsdele bofrielse viser oss at frIheten kosteae oe vil koste
mor enn vi kaeskle har drtmt am. Men tvskernes fremfeed har vist Oss at det er mer nedvene
dia ene noeasInne å fk kastet dem ut av landet  larrxt, og dat har vieket somo  en seore nå oss
tll alitid større personlieg inneats. Ietet offer er for stort ner eeerees feleat er mreet,
1945  vil kreve maget av ogs,ore  kanskje h11 dat hardeate kr i ver kemr. Ve  oe: alic irrestill,
oss helt på at vi or et laed I kr1g,  oa  vere handllneee me alre vere areeet av eu vilje til
å klempe med 1 denne verdene kamp mot barbariet. Vårt lend er enee Ikke fritt, men vi vil
kjempe det fritt igjon, ander anfersel av iljanmefrontens LedmIse som har Vist een er en
verdla og ansvarlia ledelse for dee norske hjemmefroet,
Dee •verste leder av :sa:r kawo, og vkr kilde til ihspirasjon i kerp-e vil t iret enn kommer
likesom under hele krl aen vere vår Konee, H,M, Haakor VrI . eae aar ekke seeetet -t øveblikk
og har ikke vaklet i ein holdaln e  om situaslonen har eart aldri  se  vaeekeilee Vi eå Rdemme-
fronten vil  el  vår Konee det wetterslefta at vi vil sette alle krretee ren elie at vi i  1245
kan dnske ham velkommen hjem til ett fritt, selvstendie  -.Toreee Idat vi tur hEiris vetalree
til vårt:

ALt FOR MO?:3. F,

11,M,Kon ens tale julaften.
Kjere landsmene;
Når tankene om hjemlandet kommer sterkere inn over oss her ute etterhvert edm vi ig;jen nor-
mer ees julen, er det Iår naturlie av vI I serlie grad tenker rå våre leedsmenn  i Lerd Merge
som er blitt jaget fra hus og hjem etter å ha sett alt det eom meaenee manee slektledd eg
med slit og savn var bvgget  opa,  tilintetalort av hjertaløst sIalnadOn ikke tellor medliden-
het eller aadre feleiser for menneakere lidelser og nødear de tusener av creeneerte fra
Nord Morae, som her, er julen Ikke den elemmete fest som den ska. vere,
Mange aadde håpet av vi denne gang skulle kunno feiret juleu i et feitt -eoree.  Ren skjebnen
har Ikke villet det  se,  Rk mange meter er denne julen den merkeste oa vaesecaieste under
hole okkupasjonen. Men et lveaunkt er det dog ved alt: at en  eel  av vdee leed ur beitt frit•
Iejen. I Finnmark opalever våre laedsmenn igjen en jul soe feie meen ueder vrt eeet ner-
ske flagg. Jeg vet av forholdene der er vtterst vanseg liee pe  eruee ev emekarrou eensvnslø-
se ødeleggelser, Men jeg forsIkrer enhver der enae om at vi. hor ute  eeer  alt vl ken for å
skaffe hjele, I den eneu besatte del  ev  Noree har.tvekernes feefere ekeet eaca, ea tusener
av norske meee og kvineer me tilbrinee julen 1 kensoetrasloneladr oa fengeler  i e.oree efler
Tvakiand.
Alle er klar over at dee tvske retretten kan bll 11J.rd også I -ilorse, msn tress alt har vi den .
ne julen et lvspunkt. Vi vet at seiren ligger foran oss og vi hae estt til  k.  ero  ae  vi nee .
te år kan feire julen 1 ot fritt forge.-De ofre sem vår kamp ear hatt har ikke vct så sto-
re, når krigen er elutt vil våre et.n.ste vanskeligheter eerre forbi,  Ron i dette eveblikk
trenger vi kamerater som må ha ett frItt svn, og leg er overberlat em  ht  det skaa lvkkes ogs
å skave et bedre oe lvkkelleere Horme, oa leg stoler på at hver mann reør sin alikt..
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Jeg sender en hilsen til .....resjemenn scm seiler nå alle hav. Jee sender den til vere
flygere som hele tiden

lici

. kurnet ta aktivt del i kamnen. Til våre tronuer i det nordlig.
sto gerge og til våre so ater sender jes hilsen med ønske om en  eed  jul ov mea  ae beste
nyttårsønsker.  Jeg seader en hilsen til alle landsmenn hlemme som tar del i kancen mot
vår fiende. 2i1 alle 'em som er sperret inne i fengsler og konsentrasjonsleire, on til
hver norsk kvinne og knn ute og hjemme som nar vert trofast mot landet Idag har ye alle
bare en tanke: Vårt h em eg vårt fedreland. Jeg takker dere alla og slutter med den gan-
le hilsen  os en god i o et godt nytt år.

Kamnen her blenre,
Vi kan nå se tilbake  eYer 5 ars verdenskrig og vi har onpleyet den 6..krigsjul.
I løpet av denne tided har vår innatieling til krigen undergått ea stor forandriag. ben
fdrste juden sto -Jorge ennå utenfor krigez eg for mange ev 082 kunne detfortone seg som
em krigen var en stermaktskrig som var Horge uvedkownende og dem det derfor gjaldt å hol-
de seg utenfor,

9.anrli fratok oss rutajt etbyert hko am at vi ikke skulle bLesdes tan 1 uplegjgret, men
kamven var ennå lkke for elvor begynt. I 2 måneder ble det kjempst på aorsk jord, og kam-
pen  e laldt Iforges  eksistce  esm et fritt iaad. Yorge måtte eentie. men kempen fortsatte
utenfor landet.
Her njemee ble linjen fra fdr 9,aoril rjencentatt.med å spare landet mest mulig for vide-
reJddelser under krigen. Den finaelonele reglering" under Quisling bie veltet ved onnrett-
elsen av et administrasiceisred som skulee vareta Norges interesser under okkunasjonen 02
gjøre den så lett sOW muldg for befolkningen. Stortinget drev forhandligger med okkupa-
sjonsmakten med det samme mal for ove,  v en tyskerne håpat  bå  sin side at deres politikk
I Norge sknIle føre til at folket ble brakt inn nå tysk side i kawpen. - De fkrste fore-
kene på å naslfisere laadet ble satt i verk, Adwinistrasjodsrådet måtte gå og det bie ina-
ført en ordning med kommisarieke statsråder som var tyskernes villige redskaner. Det ble
nå klart for enhver at tvskerne ikke respekterte folkerattens regler for en okkupasjon, og
hovesterett gikk samlet av som protest. Kampen gikk inn i en nv fase.
Det norske folk ventet ikke 1enger passivt på at krigen ute skulle avwldre landets skiebne.
Kampen gjaldt Ikke lenger bare om Norge skulle vere en selvstendig stat, men det var hvert
enkelt individs frihet sme sto på spill. VI måtte ta opp kampen for å redde våre 'nisver-
dier gjennom krigen. Hampen ble tii begynne med fdrt gjennom de frie organisasjoneze og
også kirkens menn blåste til karn Dette fdrte til at organisasjonene ble corl.st ved de
dramatiske begivenheter under unntakelsestilstanden hJsten  1941,  og  motstadden  råtte orea-
niseres som en underjordisk kamp basert nå grupper:. Faeorganjsesjozea  scm mis-
tet 2 av sine beste medn, Vigso Hansteez og Rosf  -Tickstrnr, fortsatte under lorden og ar-
belderne står i dag sam1et om den frie famtevegelse.
Nasistene gikk utover våren  1942  til en ny storoffensiv, Yasifisering av ungdorwen og
opprettelse av kultur- og neringsting var målet. Reaksjonen var spontan ow motstaa Je n nåd-
de heyder som vakte verdens beundrine. Lsrerne, kirken og foreldrene sto vakt om begna
og ungdamstjenesten ble fullstendig knust. At en del 1nrere ble denortert til. Kirkenes  os
underveds ble Putsatt for en ooprsrenam behandIjng, skjernot bare metstaidee eg sveiset
fronten bedre sammen Lererue kom for oss alle til å stå scm et Ivsende  eksempet,  en spo-
re tii å holde ut, selv når pålejenJdngen vax verst. Presteno sa ses lsrs fra stoten i rås-
ken  1942, og, kirken bar stått imot alle angrep fra nasistekes side. Overalt siden nstte
nasistene den samme ub4yelige viljen til motstand og håpet om at Quisling noengeng skulle
kunne tre frem og med det norske folke samtykke slutte fred med Tvskland og fdre iandet
ina på tysk siden i kampen, måtte  skrinleeres.
Krigslykkon vendte seg og vinteren  1942 - 17-3bragte store Påkjenninger for Tysklande Den
tota1e krig ble uroklamert i Tvskiand, og den  23.  febrner  1943  ble loven om "rasjonal
arbeidsinusats" offentligsjort i jerge. Rvktene-eom var dannet i forbinaelse med "vinis-
terpresidentens" erkleriJg var illevarsiende, og det f'‘Ites derfor nernest som en befriebx.
at det "bare" var nasjonal arbeidsiansats det dreiet seg om, ven linjen var klar, Ilgen
nadmann tar tysk arbeide seiv etter tvanseutskrivning. Dette var don ordren som ble gitt
fra Ejermefrontens Ledelse,  os  dea ble furot. Arbeidsinasatsen ble en fiasko.
Kamnen gikk over til en stillingskrig nvor besge parter holdt seg avventendo.  Titskriv-
nineene til innsats fortsette nok, men de ble rolis sabotert,  Nasistele  joretok så et
nytt fremstkt mot vårt kulturliv, denne gang wot Universitetet. UnIversitetet kadde len-
ge vtrt en kilde til ergrelse, den "aye tid" halle ikke  TJ  noa nuakt fått inneass i under-
vleninsen, Opptagelsesbetingelseae ble krevet endret slik at nasisteae skulee ho fortrias-
rett til å kouwe inn. Henyed 3 ooc studenter prote.arte i åaent brev mot dette evergren
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Og dette førtelll at Universitetet ble besate av tyskerne og samtlige studenter de kunne få
tak i ble arrestert. Ca. 78o studenter ble sendt til kensentrasionsleir i Tvskland, mens de
øvrige slapn fri.
Da situasjonen ved frontene stadig forverret seg for tyskerne, ble det klart at vi lemee ven-
te nye tyske fremstøt for å skaffe arbeidskraft. I januar ble det oppsnapeet et memorandum
fra "justisminIster"RIlsnes til en SS-geeeral, hvor Riesnes la frem forslag til mcbiliser-
ing av 5 årsklasser nordaenn. Dette viste at det denee gang serleg dreiet seg om verneplik-
tig ungdom og det gja1dt å lamme nasistenes planer i første omgang. Streiken mot AT ble pro-
klamert og den har vert så effektiv at AT er i full opeløsning.
tåbudet om registrerångsplikt for årsklassene 1921-22-23 viste hvor rikteg Ledelsen hadde be-
dømt situasjonen, og kampen mot registreringen ble et naturlig ledd i kampen mot enhver form
for mobil1sering. Resultatet av kempen var en strålende seir for Hjemmefronten.
Samtidig med AT-streiken ble peoklamert trådee Hjemmefrontens Ledelse fram, Den 'hadde
alt vert i virksanhet gjennom lang *id, men det var den alvorlige situasjen hjemmefronten sto
oppe i scm gjorde det nødvendig at den trådte frem og ledet kampen gjennem sine paroler.
Rempen som hele den første tid, var en passiv kamp for å bevare vår kultur, har i det siste
halvår fått et stadig mer militært ereg. Den allier;e cverkanmando har inntil iår ikke ønek-
et at vi skulle gå til direkte ang.rep på tyske militere mtl. Våre hjemmestyrker skulle spa-
res til sluttkampen og parolen fra Forsvarets Cverkemmando er for den største del av hjemme-
styrkene fremdeles: Bevar organisasjonene-til signalet blir gitt, leen nå enkelte punkter
er signalet til aksjon allerede-gitt og vi må forberede oss på å ta mere cg mere aktiv del
i sluttoffensiven mot Tyskland. Tyskerne har nå meget begrensede resureer til sin dismosi-
sjon, så enhver redukgon aerderes tilganeer er en faktisk reduksjon. De har ikke lenger
hverken tid eller enledning tilåerstatte eller bygge cpp igjen det scm er edelast. Derfor .
har de nerske hjemmestyrker fått ordre om å gå til aksjon etter en plan trukket oon av den
allierte overkommando. Ethvert slag utenfor planen er et slag 1 løse luften, mens enhver ak-
sjon som utføres etter ordre er et ledd i krigføringen. I sommer oe hest har vArehjemme-
styrker fert den reneste oljeoffensiv mot tvskerne og det ser ellers ut til at det er tran-
sportmidlene - men Leke kommunikasjonene - som skal rammes. Det er klart at vi har mulighe-
ter for å tilføye fienden ennå større skade, og den dag kommer nok da tiden er inee for størle
aksjoner.
Vi har i den senere ti3 blitt trukket nermere inu i krigssonen enn noen gaeg sidee  l9tee.  Si-
dee oktober iår står norske og allierte tropner nå ncrsk jord. Deler av vårt land er
blitt operasjonsamråde. Tragedien i Ford Wrge har vist at der hvor te skerne trekkee seg
tilbake skal alt legees ede. Den brente jords politikk bet'r at fienden vil ta fra css mu-
lIghetene for å leve i landet• Det vil betv en nasjcnal katastrofe for vårt land om tvsker-
ne uhindret skal kunne fortsette denee politikk ettersem de trekker seg tilbake. For å hin-
åre at dette skjer er Ikke noe offer for stort. Ait annet er bedre. Let er dette
syn son: må bestemme vår holdning i den preveisens tid som ennå står igjen før seiren er vune.
net, Det kanbli krevet alt av oss, Derfor .nå vi mobilisere alle våre krefter slik
at vi kan klare også denne eiste avgje.ende kmnpen. Det må bil en hele folkets
kamp som ddri fer.

ttårshilsen fra Wammefrontees Ledelse.
I det år som er gått,har den norske hjemefront tatt eå seg sterre opegaver og vannetstørre
seire enn neen gang tidligere, både i den sivile og dem nfilitere kamp. Dette har bare vert
mulig fordi det er blitt vist et sannoll, en disipiin og en offervilje som aldri før under
krIgen. Rjeemefronten og folk er ett.
Hjemmefrontens Ledelse retter en varm takk til alle kadrer for denne innsats. Den har kos-
tet tunge ofre. :Aedsmerte, men også i stolthet og d,p takkeemlighet minaes vi dem som
hargitt sitt liv I kempen Vi sender samtidig vår hilsen og takk til dem som ear cfret fri-
het og helse i kampen for den fel es sak. Deres eksempel skal mane oss til å føre keeeen
videre i den samne ukuelige oz tillitsfulle ånd. Hver mann skal vite at hans sidemane  i rek-
ken er uten
Ute som hjemne har  1944  brakt avgi,rende seire. 1945 vil bringe avgjerelsen og seiren.- en
det nve år vll egså stille stIrre krav til 053.  Vi må slutte våre rekker. Heer kvinne og
hver maen, våpenles eleer vepnet, må gjrnesin plikt fulet ut. Vi er forvisset ce at det
norskefolk i enighetegså vil bestå dnne prøve, og at det vil bevare den sanne demokratis-
ke dislpeln som har vert vår styrke i kampen, når vi lege'er Vånnene ned og tar fatt eå gJen-
relsnIngen av et herlet og utanret,men fritt  oc  folkestyrt land.
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Statsmintster PV aardavolds tsls. ø
Je g hande trodd jag skul.a si3paet  a  sende en hilsen fra lendnn nlem tid  Tcrege degra inlen,

een krisen har trakest mer t lansdrag enn de flesto naddc ventet ialfall for et •siden.
e. ting kan vl slede nver denne julen, for forste gang  ra  14 år vaier det nerske

glaeset isieL rver nwgsk lnrdg ng ialfall en liten dcl av felket ve vE har fått friketen
Gledeh cver at det fstste nnrske nmrade er blitt fritt iglen er tnidlertid blan3et

.od ser cs srerte rver den tragadde snm nar rammet befolkningen i nerd. Vi ktenner beret-
•inges cm nvordan tv skerne nvenner, nlyndrer og  .stdalesger. SiIlt er ikto krtr. j)et cr vel-
:eriaat na elenmesega- sjenJemfgrt torervtelser)g som enhver form for fnrbrvteLse ma den
Li straffet. Jeg tror :Jele e_et Terske folk vil vere enl i at tyskerne btr fa betala dvrt
Æ 11VH de si4r mnt  v ort ard,  cs  sær-i v  mnt vare landsmant I nord. Ever enkelt tvsk nfft-

nver, soldat m3 Jjat  stiliet tiL regnskan far hva han har sjert, og .straffen bli  sa
Arens at len stag i ferhold til de forbrvtelsone gcm er beeatt. Men nre ser vi at det ikke
Lar lykkes barbarene  a  ta knekken  ngt:  livsviljen, det ukuelie optimistiske rns det rord-
tereke folk. -gen hlege ntenfra må det til. Befolkningen mangler hun, klier,.mat cnn . utstvr
es de manse nadvendi,r,c, rodskaser for & kunne ta ratt  Då s johreisninesarbeidet. De første.
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. sendingene er alt kommet fram og mere vil kemae atterheert. Arbeidet  1e  å skaffe materiaa

ler til midlertidige husvor for den delea an befolkningen son er aller aerst rammet fort-
setter. Alle muligheter blir utnyttet, eg betPlanningen cgin gitt elJ munig bistand.  Vi
nr klar over at oppgaven er vanskelig slik tyskerne har faat fron. men Norat skal byggee
øpp igjen. Folket skal bygge det opo igjen under full arkhat og asmonratisk styresett .
let må vore en oppaave for hele det norske folk å se til at planlegzången for oz ajennom-
fåringen av ciari_yagingen av de herjene strøk skjer på et så breat arnikaaag at vårt nord-
ligste fylke virkelig kan gå en jevn og rik frantid i møte.
lar det glelder tyskernes videre tilbaketrekning sørovor så vet vd at de •nsker å sette inn
ne divisjoner lenger  S  på andre frontavsritt. men vi vet også at de har planer an
-argsete befolkningen og brenne oe herje hvoa de kan. Alt som kan bli ajcrt for å

den tyske retretten og hindre tvangsevakueringen og ødeleggelsene vil klart og tydelig
pnre til gorges fordel. Det er sikkert mange som spør hvorfor det ikke kommer noen andre
ara V scm kan skjsre av tyskernea retrettlinjer og stanse ødelegaelsene nordfra..
:lk det kan jeg bare svere at vi selv ikke er sterke nok til å fofeta nt slikt angrep med •
aue norske styrker. Vi  må  ha hjelp fra våre allierte, og det er de allierte militmwes
a:r  a  avsjøre hvor de styrker de nar til disnonisjen best kan bli satt  inA  for å tilføve
taskerne det avg 3ørende nederia r . Cverfor den allierte everkrmmeAd r  ha- vg imidlertid fram-
ar idt så sierlat san mullg hvilke miidt›nre hensvn og militnre foråeler GeM vi menor vil krart-.

seg til en alljert militer avskjoring av tvskernes tilbakete- svdover fra Tjerge.
åvcr ca når dette skal skje og hvcr mange maeeder det enda skal vare f5r hele ?7crize er fritt
cr det ikke mulig å si, men jeg kan -orstal at mange hjemme kan blutåamodjge .
aolket vart har  aiDaa en innsats sam har skapt respekt og vi har hatt oare både ute, og
lemme. Ikke minst I kamnen om havenes frihet er det gjort en innsats som vil bll husket
fremtiden. Det er allerede 4  000  norske sjzfolk, fivgere, marinemannskaner og andre sol-

g-ter som ner gitt sitt div ved Diden av hjemmefrontens falne.
stilie sabotasjen kan vnre meget virkainasfull uåret helt folk tar del i den. Deu ak-

tive sabotasjen utføres av de crganiserte grupoene,og de ncrske hlemmestarker har vert ledd
plammessige anaren som nå er retter mot tyskerne, og aet wct og 3en 3Ykriahet disse grup-

pene viser, ferttener deu høyeste anerkjenneJse.
Jeg naderstreker betydningen av at vi holder sammen i aLle speirsmU oa lar dem som  vil  s:
snlid få en dårlig høst. Dar friheten agjeu kommer til gorge, ajelder der at hver enkelt
av oss viser seg friheten verdig.
Jeg  vil understreke hva jeg tidllgere har saat at den nå sittende reglering vil Inndevere
ein avskJedsaisakning straks regierinaen kommer tilbake til Oslo. vedhjemkansten vil det
mandat regjeriuken fikk ri Elverun i 194o vere fullført. 3tter frigjørineen må 1e mange
rraktiske spirsmal san reiser ses bti løst og jeg tror aet vil vere en fordea at folk som
lar vert hlemme hele tiden straks kan ta att på å hlelpetIl.

rordan den nve regjeringen skel bli danaet -vem deu skai bestå av og laor stort det støre
Je mandat skal vere, hverken kan eller vid jeg nttale meg noe om. Den nå sjttenae regiera
.ag,er klar over at det,er store vanskeåigheter forbundet med dannelse r  av en nv reelering
m:en.Innvirkaang fra Stortinget. På grunnlae- av rapportene hlenrefra har vi forsekt rå
est mulig vis å danae et billede av.hvoriedes det gamle Stortings stilling er på hjemmea
1-onten, på grunn av det sam skledde under de såkaldte Stortiggsforhandlinaer 1  194e. I
guie disse spørsm:j1 har reajerinaen ikke villet foreta seg noe utcvor .Jet son kampen krever.
Silk bueae vi se deta avgjøred :en må utstå til det etter tilbakelormsten har vert anledning .
til å inahente uttalelser fra hjemmefrontens forskjelliee organer. Det konstitusjone11e..-
a:Irsmåa er vanskelig'oe det er rerjeringens bestemte forutetning at vaia både til SpoMa
tinget og til kannunestvrene skal bli holdt så snart det overnode er teknisk nulig
:il Slutt vil ieg si at vi ,. 1 søke kraft og vilje tjk-fortsatt ineate i Creen på det
gmrgo vi vil bygge, nlr seiren er vunnng og demokratjet er krmaet tilbake.

Nordens folk  under kampen.
gan 9eapril ble plutselig de bånd som knyttst enheten Norden saemen, brutalt revet over-

ann  den dag tok utviklingen v1Jt fcrskjellig retning i nver.c, av de aoraiske Yorge
a Daewark ble fullstenaig underlegt tynkernee fergodtbetannonde, mens Sverife, omenn hardt

rreaSet av Tv skland, klarte bevare en slags nøvLralitet. lånniand ann etter 'fvert inn
rå Tvsklands side i kamnen, meas Island ble besatt av de-al)jerte.
Selv cm de nordiske folk på denue måte kom til å keve under-vidt forskjel.i ae frrhold un-
åer krigen, nar de ikke.vert uten betydning for hverandre, cg de bånd som er knyttet under



krigens vanskeligheter vil sikkert ha større verdi enn førkrigstidenc vakre tale om ILordens

enhet oE brødrafolkenes vel.

Det er ingen tvil om at • en viktig grunn til at danskene valgte  1  kvitte seg med sin hehage-

lige stilLing som "Eltlers lille kanarifugl" for heller å ta opv en aktiv kamp mot okkuva-

sjonsmakten, var at danskene hadde en følelse av ubehag og mindreverdighet nå r  de smmmen-

lignet Danmarks stilling med den kamp som ble ført i Norge. Danmark valote den aktive lin-
je, med sabotasje som mest brukt kamnmiddel, og den kamv sam er blitt ført i Danmark siden

august  1943 har vakt beundring og forståelse i hete verden. Også der norske felk så. med
beundring og glede at Danmark våknet til nytt liv, eg da overkommariben i år besluttet øket

sabotasievirksamhet i Norge møtte det ingen motvIlje fra befolkningen. Danmarks eksemeel
hadde viet oss at sabotaslen kan ha meget stor betydning, og at krigens krav teller mer enn

at også private interesser kan bli skadet ved sabotasjen.
Danskene,som rent materielt bar hatt det meget bedre enn oes i.Norge under okkupasjonen,
har ydet oss betydelig humanitan" hjelp.

Sverige har ved åholds deg utenfor kriESn tatt del i kampen i de okkuperte land. Forholdet
til Sverige var den første tid etter 9,anril ikke det beste, sem følge av transitten gjenn-
om 5 Sverige, og landets ettergivende holdning overfor Tyskland. I dag er Sveriges for-
svar styrket, og Tnskland er ner slått slik at også den svenske regjering i sln volitikk

kan vise hva størstevarten av det svenske folk har følt iVr vårt land under krtgen.
Svenakene har ved sin humanitere hjelp til vårt land kunnet redde helsen til en hel gener-

asjon nersk ungdom og Svenskehjepen er i den senere tid blitt mer cmfattende enn noensinne,
Svenskene skal ha takk fer denne hjelpen, den veier meget mer enn tusen resolusjoner uttalt

til fordel for vårt land.
Sverige er blitt et fristed for politiske flyktninger som er ferfulgt av Gestepo. Sartig
fra Norge og Danmark er flyktningene strmmmet over til Sverige, og ved å tiliate opprettel-
sen av polltileirene har Sverige gjort det mulig for mange av dem som måtte gi opp kamPen
her hjemme, å forberede seg til befrielsen av hjemlandet. Det at vi har hatt Sverige i ryg-
gen som en åpen dør vi kan forsvinne gjennom når 3et blir fcr hett for oss, har 1  ney  grad

ansporet hjemmefrontens kamp.

Island rev seg i året som gikk løs fra personalunionen med Danmark, og har fått selvatyre. -
Landet har under krigen vert okkupert av alllerte styrker, deriblandt norske. ilorske flyge-

re har med Island som basis hatt sem oppgave  1  beskytte da allierte konvover til Murmansk
Det vil vere av stor betydning for vår fremtidige forbindelso med den nye frie stat i Nor-
den, at de norske gutter der oppe har hatt anledning til å lare folket å kjenne og har fått

forståelsen av det scm førte til at landet løsgjorde seg fra Danmark.
Finnland har spilt en ulykkelig rolle I denne krigen, cg landet har i  l944  måttet erkjenne

at det er slått, og at dets pclitikk har vært forfeilet, Her hjemme har vi ikke kunnet se
med forståelse på Finnlands kamp etter at det sluttet seg til våre fiender. FIncland Jjør

imidlertid nå alt for å komme tilbake til Norden, og vi har ikke rett t2.1 å nekte Finniand

å få tilbak2 sin gamle plass hvis landet fortsetter på den vei det har slått inn på stter
at det har vendt våpnene mot tyskerne.

Vår oppgave må vere, uten å v,sre forutinntatt, å forske å sette oss inn i alle vre broder-
felks stifling, og grunniaget for deres handlinger under krIgen, slik at vi kan f1 rvddet

unna alle misforståelser, og kan gi hverandre sunne hmpulser i den gjencoubyggingsseriode

vi kommer inn å.
Kronvrins Olavs tale,

Kronvrins Slav talte tyttårsaften. Han pekte på, at det samholdet mellom hjemrefronten og
utefronten scm har -cregethele 7:ar kamp har gitt landet den stilling det har innen De for-

enete Nasloner. Etter å ha sendt en hilsen til oss her hjevae, befolknIneen 1 de befridde

cmråder av Norge, de som venter i Sverige og alle i de vepnede styrknc, sa han h1.2.:

Det år vi nå  går  inn i vil sikkert blidet avgjørende år i krieen. Vi gyner alt scdren i
horisonten. Vi vil alle bli utsatt for de hårdeste orøvelser, og gjennom den kampen og de
lidelser veien nu kcraer til å gå må, vi holde sammen se), vise den offervilje  og  det samme

fedrelandssinn scen hittil når vi nå får epaleve gjeasvnet med våre kjere hjemme i Norge.

Og sammen vil vi ta  "Ratt på gjenreisningen av vårt land på rettsstatens grunn og i grunnlo-

vens ånd. I forvissningen om at dette vil skje glentar jeg mine beste gnsker for alle lands-

menn for det nye år og uttaler min varmeste takk til dem scm kjemper med et sant fedrelands-
sinn, som 3et nar vart gitt så rilre vidnesbyrd cm i Itnet av året scm or gått. Må  aud  signe

land og folk 1 året vi går i mote.


