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FOR SAeNHET OG RETT • NORGR RR FRITT
Den 17.mai 1814 slo Eidsvoldsfeersne Tyske soldagestøvler tramper ikke i g

fast at Norge var et'fritt land Red tene lengor. Våre gutter har tatt plas
hånd om sin egen skjebne. sen, Med det se4ge siget i  krawlet2Segin,

Den 17,mai 1945 har vi gitt bevinet gstsexynarne og uen ledige kroppsførlarIng
d  skogsterreng  4for at vi erdet, Vi nar bestått illprø-gsom arelang treneng •

itt,  i muniforme rn  hvis eneste enhets-ven. Vi har holdt ryggen rak,  it ke barepreg er den absolutte hensiktsmessignet
- som i:tidligere kriser overfor danske pluss armbindet, uten al4e ytre militsereog svenske forsøk på å dominere oss former, ttlen med en alt gjennomtrengende
ved sin gjennom århundrer befestete militar and, dukket de rram i løpet ev
overlegenhet i materiefl utvikling og en natt - en heer  sa  typisk norsk som in-
ytre kulturformer, men overfor Det gen annen Norge noen gang har stillet.

De sto fram (D/a det første ugjendrivelirtredje Ri kes profesjonelle forførelses ege  beviset p4 at vi igjen er hurrer ikunster, bunnløse raskap og svimlende vart eget hus - det huset de nå over enmilitære seire, uke har strevd nsrdt med å rense opp i,Trass i at den pangermeneke ida haddeDe har alt gjort en enestående innsats,
røtter langt tilbake i porsk åndsliv disse guttene t  og de har fylt oss med enfordi den pa sett og vis nivellerte flammende sto4tbet. I areves har de tre-
det på mange måter plagson.me lillebror- net under  en  ttadig og økende trussel om
forholdet til våre skendinaviske nabo- aerestaejon, .ortur og død foran ekseku-
land; og trass i at det nasjonalsosia- sjonspeletongene. De har sett sine nerme-

ste kamerater bli Innhentet av skjebeen,listiske Tytland alt fra starten hadde og deres organisasjoner har vart trucekatt en uhyggelig fasoinerende virkningeee eeeieeeeet Men de har fortsatt, og- ilke. bare pa dem som naturlig feate i økende nnta I, under de vanskeligst
seg tiltrukket av volds-og kaste-ideo- tenkelige forhold, Det er ikke lett a si
logien, men også på ulle som er svake hvem pakjenningen har vert størst ror -
for alt som har suksess, hva det enn de som ver dradd på skauen for å konwee
representerer, og det viete neg den tyskornes mobiliseringeplaner i forkjø$-
gang å være sørgelig mange - sat vi pet oa slet vondt urder derlige inekver-
uten å nøle nei takk til den stilling c-d'ingsforhold og utilstrekkelig utstyr,
erobrernasjonen bø oss som elitestat i alitid parat tll 4 bryte oppepa et see
under tysk beskyttelse i et nyordnet låeueds varsel hvis ete CJt8 oppdaget - eller
Edropa. Vi lot oss ikke blende av den e som.paseet eitt de_elt e arb9id  og.m9d

beundringsveralg skuespe lkunse og oes+p-tilsynelatende så lett erhvervete len rprte  ik ke btre flenden men også  sleæren. Bare hos noeh ganske fae hadde e, hærmeste  dg  sin ietsreseerte omgangs-•den kampan vi fra 1814 betvisst har  e ertkeets bak lyset med sin sorglose daefeng
for vår rett til nasjonal selvheveclee,eg sen plutsalige voldsæmne interesse
ført med seg en bitterhet over tatee for bridge  og  aenet tidtrøvte.slag som forvandlet fedrelandskjeer,rlig- Den alt annet enn ferefri o  st ,ppeaven
heten til nasjonal mindreverdskjensle , hjemmestyrkene nå fyaler med å lange .nn
forgiftet sinnet og forvirret tebleene, de mer og mindre desperate d.tementene i
slik at de sammen med en håndfull sam- NS - en jobb de eikk i gang med mens ty-,
-vittighetsløse optortunister framsto skerne ennå gikk vednete rundt og ingen
som jandsforredere, Men de berømmelige ku,ne forutsi Isvå de enkelte gruppene
e9 % av det norske folk reegerte som kunne ha i ninne - er likevol en lek mot
suene nordmenn fra de første tyske sol-det de var trenet til og fullt forberedt
dattene satte foten på norsk jord, De pa  t  utføre: guerillakrigen bak fieneens
som ennå sa: "Men det er nå 4,poneren- linjer i tilfelle alliert invasjon, -
de likevel," ble ferre og ferre, Trass Skjebnen hsr spart oss for å se enela lier
i det kaos som oppsto ved overfallet av lnndets beste sønner falle for tien-
fordi det praktisk talt bare var quis- dens kuler. De vi i daE optlever ee en
linuene som hadde forberedt seg påd å manirestasjon av den glødende kampviljen
te mot fienden, trass  e  den sinnets som •er gjort oss friheten verdige, oe

_

lamhet SOM grep mange da de brått ble av en distplin som i dag eir seg utsleg
revet ut av "det kan ikke hende her"- i at Hjenneefrontledelsons parole "vcrcttg-
mentditeten, presterte vi et forsvar het, ro, disip1in" står lysende over
som forrykket Blietz-krig4ns timetabell sleattf&een av vår frigjøringskemp,

, -på en for Tyskland skjebnesvanger måte. De fz-ste styrkene utefra ur alt k
'Lt,e;Dst samarbeadsberedskap aom hang sam- met - polititroppene rra Sverige  oe

men med vår holdning fra før krtgen _ ske tropper fra Starbritannia- sammee
med våre allierte. Vi nelser dem med  eeeat vi som en liten nøytrel etat ikke geletring, en begeistring som er så  me-hadde noe medansver for utvieleneen get starre som vart hat til unifdrmer ogog st var ferste plikt mot oss salv

ver å holde oss utenfor en krig som militar odostramming og neredemersjer
for mange sto som en stormaktkonflikt her fått hove til å rall -e  til ro ueder
og ikke som styykeprøven mellom rett inntrykket ev-hjemeeIrontens egnes eelda—
og.vold - og som blandt annet furts tilter

- preusserdommens rakeste motsetning,
mee ea dede seetelige "forhandlingene" melldm

hvor forskjlligenn or i ut-
sesnde (-)gtrening, er vare gutter uteeraStortinget og okkupasjonsmakten somme- ee  nte T e demsom m vl har kjemput sae-en
meren 194o, kom i det rette lys da Tore '

-rn-
hiemme - rene tiereldigneter av-boven uten videre evsatte administrå- -

Yie
e;orne vesom m ble og bv,-3m som dro Det

sjonsradet som et dårlig skik_ teneket red eree, tave el .e f'.um
p treflee om en den ørste(Forts,s,2,sp,1) (For s,s.e, sp.1



FOR SANNHhT OG Rhre, forts, I hendeesrlåten, som av våre allierte et,-,
skap for gjennomførinsen av hans vilje blitle satt som lisverolg med en h,mr på

on mellion mann - do som alle som enO. hetøysteretfer jui tråtte •tilbake 1 ved overfallet på Norge fulgte Koneensto‘totest mot tyskernes forsøk på å b-in-
ge vår øverste reetsflge inst7-es ueder orere om å dra til bretisk havn og gå

i,tontroll. Hele det noråke folk så nvåre alliertes tjeneste, ogesiden å
f.)g utsn sviet har hevdet Norges are oghve kimptit saken virkelig gjaldt. den

kjempet vår kamt på vår aller dyresteglytt rotfeåtete norske retts-kjenseen,
op farlicste front - vare sjøfolk somedet absolutt ukrenkelige element 1 norskilA kienue::5 videre, også etter at Norgesamfundsliv, Var den klippen alt videre er '6Iitt fritt,tl samarbeid" strandet på. At Norce var,-, Sjefolkene vare viJ komme hjum ettergkkupert av en overlegen stormakt, var nvert, i smdfloYter, etter at fredellgenoep en stor del av folket var vielig tiletander or gjenotprettet her hjemmgtil.å finne seg i. At den norske retts-- og seirsrusen er gått over 1 hverdag:stat var i fare, fle'lg kampviijen til å La ess ,gdr1 gl.ermee å gi dem den ny-let

-blusse.opp i hver ærlie noreegann, Det de fortjoner nar de kommer(
ble klart for alle at nazieme og korrup- DK FOR SISTE GANG
sjon vdr ett eg det samme, og gruppe for Den underjordiske uressen har tjent
gruppe samlet seg til forsvar em sine -in ceetenve og forsvenner. De fri  at:Hsc
skjnser, uten hensyn tli ofre, Bevisot- ng fra fer er kommet igjen, og vi
heien om vår  ssIrs  rettferdeghet ga fol-  g.r  dem tg:r et forsinket velltemmen( J)
1-tt'elet store tålmot. Selv ue som den overter na den informasjenstjenesten gi

.forste tiden virket forvi2rete oe vankel ettgr evne tok på osseda tyskerne kneb-
motige, gjorde nå en innsats det sto relet prssen og senere så godt de kunne

pe.k€ v sterret rggnetsformedlingen over kring-S ,a.
kastingen. Vi har i denne tiden så .'Vår kampvilje vsr fra første stund If.ngt vi her vm,rt i stand -ti det, sbnunvilengig av krigsut,li'-lingen. Når vi søkt å motvirke nazipropagandaen ved .atil å begynne med hevdet at Tyskl(end gi et-sk fulistendig og korrekt inn-umulig kuene vinne krigen og til støtte &erkk som det har' -v, rt oss mulig av

for påstanden ferte i marken argumenter den milltre og politiske utvi'tling ogvi nå bare kan le av, maxxdietxkm.ekk formidle kontakten mellom uterront ogxhxx*iidr - ii og når vi senere fastsatte - bj5nmefront og mellom hjommefrontledel-
sikre-tidspunkt for krigens oppnet ee sen og folket,
trøstig flyttet dem fram måned for ::,..e& I ddn grad dette er lykkes oss, skyl-vr.det bare et uhøytideleleg uttryki; for des det i''-e minst våre kjantu og ukj,r5var urokkelige vilje til a fortsette te ±kdziet hjelpere som lojalt'hat tatt
kampen hvor ienge det skulie vmre også byrdene nå seg med desttibuering og ma-ut cver an avgjørende tysk militmr. seir. tarial-leverafiser og tratt støttende bil.

-Når flaggene idag vpier over et fritt når det så farlig ue, TiLalle yi ikka
Norge, kan vi med fule rett gratukere kan nå personlig, gir vi her vat v8rme-hverandre med seiren. Vi har-ikke eare ste tak-k for godt samarbeidi Vi konm=
vunnet vårt land tiebake med å ytc vårt aldri til 4 glemes ail den omsorg og
i'de forente nasjoners rekker teder de forståelse som har omgitt oss, og som
aIliertesverkommando, vi har berget har gjort det mulig for oss å tjenevår nasjonale mre ukrenket gjennom den vårt lend ut fra våre rorutsetn.nger. M.hardeste påkjenning vi i hele vår histo- gii også rette'en takk - fulst av vårrte-har vært utsatt for, dypeste respekt - ti- dlee sgm med el-

NORGE hR FRITT (forts.) ler mot s5n gode vilje ner fatt inn--
tiden fi k de kontaktene som ga håp om atbl5k i vårt arbeid og holdt absolutt

en aktiv motstand kunne utvikle seg i tett med deti til alle som har latt vgn
Norge. mange orket i'ke passiviteten og å bruke sin "sporsansd 1 vår iille Dr.
den mer eleer mindre cileeekte stetten de med de tett gjennolmktige _torholdena,
gjennom sitt vante arbeid nødvendigvis til dem som har gjort sitt for d slå
mattegi tyskerne, og brøt over tvert, ihjee de ryktena de nor nart, og ti) •
Det er heller ikke få som ble drevet dem.som har latt  vE..l'a  å bringe dem --
ovor i utefronten etter først 4 ha t- dere, •
hert hjilemmefronten, Om veien kom til å Den åndelige merklaggingen underY
gå dinkte til en direkte op mrerik inn- styret.ner, §jort.det klart at presse,e
sats i flytdepenet eller marInen i Stor- optgaye os outyanene e- enda sterre -reg
britannia eller tii en åreitnetventetld vi eø-,innsa. Dez erikke bare tress.,n

- - sem i rerste rekke gir oss grunnlbget
dar eller i Sverige, svhang igjen av for tanker og meninger- en.tiistreke-skjebnen, lig demegogisk presse kan i stor ut -

Felles for dem alle 2r  at de_fra fer- strekning dietebe en ikke liten dul av
ste stur4 etter våpenstiitstanden•gigk sin lesekrets deres meglagning tå me-inn for a vtlre 1 fintl konuisjon tie a ta get vitele punkter, Ihken kan lengers5n tørn fer Norges s-k når sjanson kom, vare blinifor at slik mer eller mindreOg alle har de stått og står orin under e  f  1 ivill g tanketvang er i strid medaen allierte overkoemando. Sammen har demokratiets prinsipper, Vi har ggså
kommandotro pene rra Storbritauela ug -Nert at fortielse av ubekvemme kjens-
våre egne h emmestyrker gjort en Fli - gjenninger kan vmre like skadeli, som
rende innsa s i komminib -asionsslag; dirslite forvrengning og løgn, Skal vifor å gjøre de ubeskkrete 000 ooe tey-' ha hår, om en rolig og Sund samfundsut-
skerne i Norge til død kapital rse Det vi"Tng ettedun tetala mangesenopa
tredje Riket. polTtil: skoir ering.ai-se Arene, ma de

Hjammestyrker og utestyrker - elle er kry dggi'.41.nderjorek,_ uessen stort -
de riongens menn. Det sagrs gjelder, os esee

k
sti_ee seg.oeg t,re yeighet i ut-

eehL eesolutt ril nut - og lettfatte
slett igrad, vare øTol'ke i mindre sjer. ' 1-;"- . .142tiet I eramstilelnge , i ku slappes,


