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TROT,L!WE  PÅ MAL5X0fl w
Det gamle eventyr om trollene på Hedalskogen har fått ny aktualite.

De var tre i følge, men hadde bare ett øye til sammen. En skUlle neste:
tra at de gamle hadde hatt en forutanelse om en riktig absolutt ens-
rettet tremaktsallianse. For intet kan vel bedre illustrere nazipoli-
tikken enn disse tre trollene, som formelig er lenket til hverandre,
fordi de bare har ett øye å  se  med alle tre. Det er virkelig fahrer-
prinsippet i renkultur. -

Det er et av de mest humørfyldte gamle eventyrene dette om den ves:
gutten på Hedalskogen, som tok knekken på de tre svære ensrettede trol.
lene. Allerede på den tid hadde det Rlmindelige folkevett oppdaget at
ensretting ikke hører menneskene til, men er en trollsk egenskap. De
var klar over det dumme og latterlige i den enøyede tilværelse, men ve2
også våkne overfor det brutale og veldige i disse klumpete uhyre kjem-
per. Men så hadde de jo bare btt  Øye  til sammen, og til tross for aldr
så stor overmakt måtte de tilslutt altid komme tilkort overfor den lyn
snare, gløgge,. reflekterende, allsidige og mtdige menneskelighet.

I vår tid opplever vi dette eyentyret igjen i stor stil. Det var
mange mennesker i Duropa som ga seg helt hen til ensrettingen. Hvorfor
skulle hvert mennuske ha øyne, og attpå til to hver? Det måtte jo før
til den rene forvirring. Tenk st hver så på sin måte, og kenskje tvede
også. Wei, ett øye for hele flokken, en tanke for håle landet, en fahr
for hele veTIZ7n da og først da villrdct tredje riket, tusenåfgriket
komme til sin herlrghet. -

Er det ikke likesom vi feler denne trollske tanke i all sin primi-
tive velde når alle de nazistiske forfatteres verker fxa "mel.n Kampf"'
og nedover paraderer revy forbi oss. Og ble vi ikke gropet av den sam
me impulsive skrekk som gutten i skogen, når vi fikk se de tre store
uhyrer - Tyskland, Italia og Japan - komme vraltende på sine mekaniser
te stalføtter med en kanon under hver arm og e flyvemaskin på hodet..
Inntil vi oppdaget at de bare hadde ett øye - og forsto med ett at tro
alt så var de allikevel bare dumme troll. De hadde fornektet all men-
neskelighet. De var gått inn i dyrehammen og trollskheten. De hadde
ret sitt  egat  syn &g sin selvstendighRt tenkeevne for fahrerprinsippet
og  riøye-systemet. De tre store trollene i Hedalskegen trampet for-
ferdelig i vei eg skremte alt levende. Og det skål være både sandt ug
visst at slik kom de, våre troll også. Og alt flydde for dem, inntil
de møttegutte n. For gutten, det er mennesketiskogen. Det er
han soi har folkevettet og folkestyret, det frie og ubundne og resonne
rende, det usvhengige og modige. Det som ser med mange øyne og tenker
med mange hj@rner og kan fnrenes i faste viljer og samarbeidende hende
i frie og sterke formasjoner. Og for denne menneskegutten kommer all
trollskap tilkort.

I all sin velde  var  trollene på Hedalskogen redde. Det er trnillen
vår tid også. De er redd for alle som kan se selv. Derfor gjelder de

om å stikke øynene ut på alle andre. Ingen skal få lav til å høre ell
se annet enn det som øyetrollet vil. De hadde all radiokontroll i sin
hender, men de var så redd for den ene stasjonen i Isdndon at de måtte
ta radioapparatene fra alle mennesker. De har alle avisene, men de er
så redd for de mma illegnie lappene våre at de leter dag og natt med
hundreder av gestapo etter dem. De har tusenvis RV politi og hundrede
av fengsler, men enda går det nde istykker for dem hver dag, og de kan
ikke finne hvem som hnr gjort det.

Trollene på Hedalskogen mistet til slutt det eneste øyet sitt - yg
Så  stki  de der. Det går vår tids stortroll likedan. Det ene trdllet e
allerede ute av dansen, og det er vanskelig å finne nden av de ensret-
tede igjen i det befridde Italia. le to andre skjelver 1. knærne,
det er ikke langt fra en blindebukk-kamp de nå kjemper. De ruser like
mot avgrunnen som om de ikke lenger kunne se hvorhen det bærer.
Tyskland rUtsjer med full fart mot tilintetgjørelsen: Den store fahrer
med sitt valvidds-øye foran, og alle de andre  i  rad  ,Trg  rekke etter
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Uten å  ne, uten å tenkel uten å resonnere - bare etter der fthrer, ftr
han her jo øyet, det eneste som finnes i skogen.

For alle dem som kan se, som har sine ,to menneskelige øyne i behold
er det hele et makabert og utrolig skuespill. En så stor del av mennes-
keheten fullstendig i trollskapens vold, blottet for alt det, som har
vært livsnerven i vår kultur i humanitetens og frihetens tidsalre. Var
det bare et eventyr så ville detx allikavel i sitt gigantiske omfang få
ess til å grøsse. Men dette er selve virkeligheten, livet i skogen idag.

MengUttenhar allerede seiret. Trollskapens store oppmarsj
er brudt og ensrettingens systemer er dødsdømte. Selv den bitte lille
gutten Norge, som stortrollet slo klon i, kan det enøyede bestet ikke
få  has på. Er ikke hele hjemmefrontens krig på liv og død den samme
spennende kamp som mellom trollene og gutten på Redalskogen. Svære
trollske gripeklør rettes ut - og gutten smetter imellom. Tordnende
brøl sirøtes ut, men det er ingen som blir skremt lenger. Den lange
trollnesa stikkes opp i folks hus og hjem, men de er som oftest vekk
før fingrene får tak i dem.

Troll skal alle være her på Hedalskogen heter det i propagandaen og
forordningene. Men den vesle gutten ler og er menneske idak som før.

Værtt er det dog for nllt det smhpakk som har slått følge med
trollene og ofret sine øyne. De blir for hver dag som går mer og mer
trollske. All menneskelighet ebber ut i dem. Korrupte, fordrukne, bru-
tale, sadistiske, forbryterske, blodtørstige og vettlause snubler de
avsted, blinde som de er. For øyet - det eneste - det har jo der fahrer
nede i da grosse Vaterland. Den lille fører her hjemme han har j0 scm
alle vet aldri hatt noen øyne selv. - Og når så den dagen kommer at
stortrollet stuper og mister øyet og hodet sitt, så er hele KRRRRtYffit
eventyret ute for dem som har ofret sitt eget syn. De er og blir troll
eg  har intet i menneskelig selskap mer h gjøre. I de gamle eventyrene
ble trellene til stein når vimsola gikk opp. Det går neppe så lett-
vindt i vår tid. Folk kan det jo ikke bli av dem. Den som en gang har
tatt sine øyne Ut og gitt all menneskelighet fra seg, den som har opp-
gitt seg selv og sitt menneskeverd og er krøpet inn i den lodne, dy-
riske pelsen med de grusomme klør og det forrederske hjerte - hRn blir
ikke menneske så lett igjen. Knnskje det er noe symbolsk også for våre
dagers troll åt når frihetens sol om kort tid atter står opp over vårt
land, vil de bli liggende der som knlde, daue steiner, som en må velte
vekk fra vår framtids vei, for at de ikke skal hindre den store frie
utvikling som da ligger åpen for menneskeheten.

Og når vi så i de kommende dager skal fortelle våre barn om trolle-
ne på Hedalskogen, så kan vi legge til: Det eventyret har  vi  selv
opplevd. Og hvis de små spør når det hendte, så kan vi begynne slik:
DET VAR EN GANG DEN 9. APRIL  

SS-rr anet Germaneren har det travelt med å holde styr på den uro-
lige qu s ng eir or en. Det er mistillit, uenighet og resignasjon
sier bladet. Og mange har en"forbannet lyst til å ro seg iland på en
eller annen plass". Ja bladet pbstår at en rekke quislinger nå er kom-
met til samme resultat som motstanderne: at tyskerne har overfallt det
norske folk, og nå holder på å utplyndre det. Det heter også i omtalen
av begivenhetene i Nord-Norge nt quislinglegionærene var rasende på tys-
kerne, som formodentlig behandlet dem temmelig uverlegent. De talte om
"de fordømte tyskerne" og at de skulle sørge for å få dem ut av
Midt i denne forvirring er det dlts[l at storkjeltringene Marthinsen,
.Fuglesang og whist søker å hisse de menige opp til så mange forbrytel-
ser som mulig for at de skal komme til å dingle.sammen med selve stor-
nazistene på befrielsens dag. A 1 t skal jo være "ensrettet" i den
bølingen.

Hvorfor har ikke Hitler giftat seg enda? - Han venter på den rette.
Og hvem skulle det være? - Sankt Helena.

Dot germanske ideal: Å være slank som Gøring, saUnhetssøkende som
Goebbels, trefast som Hess og ordholdon som Mitler.



After;pesten ghr skole  i c  ebbelsk propagandalære. Etterat len  nå
lengere tid har divertert seg selv med artikler fra "bønder", "b3nde-
koner", "arbeidere" osv., artikler som på tyskernes befaling skrives i
Akersgata, kjører den i et av sine siste nummer opp med hvad den mener
skal lemre en fulltreffer. "Set mørke slørd av Erling Bjørnson. At for-
fatteren kaller den "Det mørke  slØr"  kaster straks et strefflys over
ham selv,  for  er det noen her i landet, som det hviler et thkeslør ove:r
så er det nettop Erling Bjørnson. Fra hans stertingsmannstid erindrer
vel de fleste ennå hvordan han hver gang fikk latteren over seg, når
han opptrådte,og kanskje ennå mere da han i presden opptrådte som for-
svarer for  psYkoenalysens utskeielser. Ean er tålt fordi han er sin
fars sønn annet og  mere er det ikke. Vi s a s ere  j1  ra inns ar-

e  ,an en pe hjertet: Kan neen ærlig mann si at Norge 1 disse
venskelige år er blitt slett styrt? Kan det påvises bevinste urimelig-
heter? Nei, sannheten er at aldri berr Norge vmrt bedre styrt." - Det
får være nok med dette foreløbig. ta oss se litt på mennene ng begynne
med toppen. For noen år - det vil si 5 år siden var major Quisling
en ganske slmindelig offiser med offisers pensjon, så vnnskelig stillet
nt han stadig sto i forskudd med sin pensjon ng knnskje derfnr m!itte
innlate seg på tvilsomme mnleritrnnseksjoner, som påkaldte det offent-
liges oppmerksomhet. Idag er hen en meget rk mnnn, omgir seg med den
største luksus, i mat, drikke, klær, kunst etn. Tror han et folkets
kjærlighet har vært hans belønning? Eller her han kanskje fått alle
disse goder på en annen mgte? Vaktholdet om denne dyrebare mann koster
skatyterne oppdmot en halv million om året. Met i alt koster denne
herre mere snn hele appenasjen tia/ v,7,rt kongehus med hele hoffet tid-
ligere. Er dette noen  dbevisst urimelighetd?

Nr. 2 Alf "Thist, hsn er bnhendlet før, noe ytterligere er ikke å til
føye. Nan har en dom på neg for svindlerier og hans totte hjem er innen
for 4 kalkede vegger. "Urimelignet"? at denne mann skel he noe å si her
i landet? Hagelin? Er det noen "bevisst urimelighet" i at denne edle
mann fikk være med og styre land eg rike i en vanskelig tid? Følger
vi hele skelaen nedever, blir det meget vsnskelig  a  finne en av de stør
re pamper som det •ikke kleber noe urent og skittent over. La oss se
på ernmringsspørsmålet, det ey ikko minst på det felt at herrene skry-
.ter av seg selv. Vi tsx ikke nssipertiet med, vi vet at dem'er det sør-
get for, og det er ikke bsro smuler som faller fra de stores bord der.
Nei, ut frs det gsmle - en skal ikke binde munnån på csen, som tres-
ker er slle diRse sørget godt for, men den øvrige beolkning de

% som er igjen? Se på. køene hver dag! Finnes det noengang noen
retttroende med "merke" pfn seg der? Nel, meget sjelden, men nok av
de utdlitte forgremmede mennenker med sorg og nød melet i sine ansik-
ter! Kjenner de høye herrer og damer som sitter så godt i det at
for eks. fru Christie som skal forsøke å feiste hushjelp ror førerfru-
en kan tillate seg å si, nt der det vil si hos Quisling trengs ingen
rasjoneangskort av noe slag. Det gir et lite bilde av hva de ken til-
late seg og ar slett ikke enestående. At de fosyner seg med luksus-
varer som vin eg tobakk fåx enda gå an, men at fereren selv går i
spissen med å rene 1112.t fra landsmenn, vil ikke bli glemt. Idenne tid
er_det mange nerske hjem hvor poteter mangler, samtidig står det på
jernbenestnnjonene rundt om i landet hepetall av jernbanevogner
full-lastet med stivfrosne poteter og kalrabi, utjenlig til menneske-
føde. Jernbsnene knn nok ikke trsnsportere dem rundt til forbrukerne,
men tonk om den nye nazigeneraldirektøren - altså en nv dem som til-
hør e r kategerien "Norge hsr sldri vært bedre styrt" med sitt styrer-
sjeni hådde latt et kontor tilskrive forhruksrne nt de måtte forsøke
å hente sine poteter Nei, sh lengt strakk ikke sjeniet!

Så slett styre, så megen korrupsjon har det aldri vært i Norges
land sem under "ministerpresident" vidkun quisling.

Av quislings tale på Stiklestad for et par år siden: "Om jeg -rsr en
jøssing og hadde fot.stetn i behold  



Det lange sukk fra vinden
som lister over husetl
det sakte klirr av grinden
og skrittene i gruset -

Rt rem går i nettesuset
urolig om fra sted til sted
og leter etter venner
som lengst er gravet nod -
hvem kryper ut av hull og hi
og vrider sine hender
når dsgcns Port er lukket i
og nlle mz r kets fnrer
har utsp2nt sine snaTer
og kringsatt vel og sti?

Og fra den kuldesvnngre jord
som ligger svøpt i frostans flor
det lzfter seg et sakte kor,
og natten selv får mæle.
Det vokser frem og blir til ord -
som stein skutt op av tele:

Vi er de unge rsnker
som maktens koryfeer
har knust med bukkefoten.
Vi er de stumme tanker,
de hvileløse veer
som gnager hjerteroten.

Vi er de undertrykte
fra kott og loft og kjeller,
de små som ikke teller
og som med lys og lykte
blir laget som rebeller
og gjort til maktens treller.

Vi er det kryp i bakken
som tukt,Ht under hakken
må tàle aktans neve
og ydmykt boye nakken
fordi dcrt va.get leve.

Vi er d sildig fzdte,
de sultne, de forstøtte,
de stekkedu, de brutte
sOm aldri nadds lykken,
vi er de ekadeskutte
som humper rn på krykken.

Vi er de tnuses stemmer,
7de vergeløse skarer
nom jaktet på som harer
med foten full av blemm2r
og sekken over ryggen
er uten skf.ulsel trampet ned
eg vånder seg i skyggen
av hakekorsets fred.



Vi er de overvundne,
do knebl rtde, de bundne,
de svekne, de forrådte,
de lenkedes falanger,
det stille tog nv fanger
på veien til skafottet -

VI ER DEN PRIHET SOM FORBLØR
I HAKEKORSEIS KLØR.

BORGEN

Den borg som herren bygget
med strupetak p4 retten
dens hjarnestein ar tvangen,
dens spir er bajonetten.

Og hakekorsets krykke
er nøkklen tll Eden,
og flisene i hallnn
er gravstein over gleden_

Og mørtelen i muren
er blod og tckr--r blandet,
og rosene 1nngs borgen
er røde drypp i sannet.

Men under jorden lenk2t
til murens klamme h(tlle
der sit•r brodJrtanken
og sørger i sin selle

En telefonsamtale 1. januar 1942:
Hitler:- Hallo! r det deg Musse? - Mussolini:- Ja.
Hitler:- Du er vel i Kairo nå? Mussolini:-Si meg, ringer du fra
Londen?
På en Kjøbenhavn-kino ble det for et par år siden kjørt, som vallig,
en tysk UFA-film foran det egentlige program. UPA-filmen viste et
tysk bombeangrep over Englnnd ag speakeren opplyser: 54 bombefly
angrep. 1 fly vendte ikke tilbake.
En rmst fra publikum: Det skal du ikke sørge over. Det kommer nok
tilbake til neste forestilling.

Han hadde den rette ånden.- Hitler inspiserskr en tysk våpenfabrikk
TignoVe-fr-åsYet to manTi om tok seg "fem minutter". "Sabotasje", skrek
Hitler, og gn ordre til nt arbeidskameratene skulle skyte ned de te.
Et maskingevær ble bragt i stilling, men arbeiderne dro seg unda den
ene etter den andre og h2dde liten lyst p4 jobben. De ble derfor stil-
let opp sammen med de to "sabotørene" for å dele deres skjebne.
Tilslutt melder en kraftig lyslugget kar seg villig til å foreta
henrettelsen. Han sktet rolig inn geværet og meier dem ned alle
sammen. - D u har den rette Anden, ropte Hitlar, det er slike karer
vi har brU7-Tor. Hvo heter du? -  YRf l Olsen fra Norge, svarte mannen
med et bredt grin. •
Illa Ehrenburg: De som innt.)k Paris fikk jernkorset. De som forsøk-
te 4.-tå «gtilinrad fikk trekorset.

AUkS'on: Det er -alksjon pa  Hadmark. Lensmannen som er N5 tar  en  kik-
kert og roper ut:  73,3msg et bud 1) verdens beste kikkert.(Fortset-
ter idet han holder , 11,c::tan for zynene): I denne k:n mun se ubegren-
set langt.- En  3t=e  fra rilan,1 2r,211k..1: Ser du Pjørnøya?
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Under-krigen ble som kjept_flere norske steder bombet av•tyskerne,
men etter okkUP-asjonen  vin -e-de  vedk„janne—~-ine "bedrif,
ter" men skyldte freidig på engelskemmene. Et av de steder snm ble
mrlig ille tilredt fikk besøk nv en høy tysk offiser som sammen med
stedets tillitsmann går ut for se på ødeleggelsen.
-Ker kan en se hvordnn engelskmennene farer fram, utbrøt tyskeren.
-Ja, og så var de attpa til så frekke at de hadde malt hakekorset
under vingsne, svarte tillitsmannen.

Hva er det for likhet mellom Hitler og en gammel radio?
Ingen av dem kan ta inn England.

Hitler, Gøring og Goebbels sto ved himmelens port og ville inn.
Først skulle de imidlertid sone sine synder, og Sankt Peter begynte
med Hitler. - Hvor mange ganger har du løyet? En gang, svarte
Da skal du løpe en gang rundt Yelkeveien, sa Sankt Peter.
Hvor mange ganger har du løyet da, spør han Gøring.  Sju  ganger
svarer denne. Sju ganger skal du springe rundt Melkeveien, sa
Sankt Peter. Det blir din dom. - Men hvor ble det av den lille magre
mennon som var med dere!, undret Sankt Peter seg. - Det var Goebbels.
Han er gått ned på jorden igjen for hente en motorsykkel, opplyste
Fitler.

Tysk represalie: En tysk offiser holdt på å 2Ve seg i håndgranat-
kasting. Han begynte med tidsinnstilte granater. Da hendte noe merke-
lig. I.samme øyablikk som han kastet granaten satte hans hUnd som et
oljet lyn etter den og bar den tilbake til sin husbond. Før offisere
rekker blunke kommer ,Acsplosjonen og herre og hund går inn i evig-
heten. - Som represalie ble umiddelbart derpå 7 hunder skutt.

Av en stil i en tysk skole 1940: - "Jødene ville bare utsuge oss,
men så kom Hitler dem i forkjøpet ..."



VI ,or  I uleri; luian står !,or døren, vår stereste h0~,

hjemmets fest, og fredens- b.årde-den være. Isteden er verden i krig, men-
neske mot menneske hele jerdkloden over. Maktbrynde, umattelig maktbegjær
hrs et enkelt mennenke har styrtet  oss  alle i ulykke. Å nei det er ikke
b8re en enkelt person, som står bak. Hitler er bare eksponenten for en na-
sjon, hvor farkvaklet ungd emeepdragelse gjennam geleerasjoner hur oppalet
et folk, som har tiltrodd seg retten til å hek'ske ever eg slavebinde andre
felk. Histurien lærer  rS5  at dette syn altid ender med nederlag. Til Guds
jerd har alle mennesker samme rett, og ingen krehker,denne hellige rett
Uten at han må sone det med straff,  Jul  etter jul har vi sett fram mot må-
let, lyset,  s2m  skal splitte mØrkets makter cg gi oss fred. Vi skimtet det
tidligere - no ser vl det klart. Vårt land blir fritt Norge blir vårt
igjen, eg det år vi no går inn i blir det første fredsar siden landet ble
vøldtatt 9. april 1940. - V1 lar tankene gå tilbake til den første vanske-
lige tid, semmeren 1340, da alt så så nendelig mirkt ut. Fienden på fram-
marsj overalt Ute i EUropa, det ene land etter det annet kapitUlerer for
overmakten. England alene fører krigen, det lille Norges eneste forbUnds-
felle, og hva kan vi gjøre? Våre  sjordfolk viste veien. Og sh tok vi hjemme
kampen  opp.  Spredte, famlende tilbak, våpeniøse, uten noen ledelse. Men
gredde, fersvarsviljen var der, cg selv om himmelen stadig var full av
uværsskyer,  så  vi iålfall en teng klart, og det var at vi aldri i evighet
ville gi oss, Også de neste 2 år var fienden stadig på frammarsj, men Eng-
land hadde no mektige forhundsfeller, og det ble klart for alle at det kur
var et spørsmål cm tid, nar Tyskland skulle bli slått. Yen herhjemme øket
Undertrykkelsen hg terroren i en uhyggelig grad. En n8sjon, som vi trodde
var en kulturnasjon, hpenbaret et lavere kulturstandpunkt enn noe folk tid
ligere. Mordene på Pansteen og Wickstrøm c) senere alle de andre fyldte oE
med forferdelse, men lamsle Oss ikke. Som martyrene ble kirkens sed, ga ds
.døde helter yeksten til-offervilje og kamp for fedrelandet. Så  ID.3m jule-
måheden 1942 - Stalingrad - eg billedet vendte seg. Uværsskyene trakk  bort
,fra himmelen, dag fGr dag ble det lysere, selv hos de mest pessimistiske
forsvant enhver tvil cm utgangen. Og har enn dager og netter i denne langc
og vunde tiden mangen gang vært tunge å komme gjennom,  så  får yi allikevc
no når vi er ved målet forsøke å glemme det meste. Vi har hatt glede og
skuffelser i rikt mcn om hverandre. Skuffelse over de mange dårlige lands-
menn sem i større eller mindre grad har løpt fiendens ærender en regner
ikke her med de hjemlige n.azister, de er våre fiender, landsforredere som
de er alle uten undtagelse - men en teuker  pa.  de svake, opportunister av
begpe kjønn, alle aldre og alle klasser, som på en eller annen måte har
svekct vår sak. Heldningslese eg fryktsemme, ikke sjelden tidligere i
fram)etutt stilling i samfundet har det vist seg at selv om det ytre skall
var imponerende  ng  flott, varkjernen råtten. Ikke sjelden har det vært
hensynet til deres pengepnng, som har bestemt deres standpunkt. Bittert
har det vært, når en har funnet disse blant dem en tidligere kaldte venneo
Men sh har vi egså hatt store gleder. Den norske nasjon har  fUnnet fram
til seg selv i disse trengselsår, og grtbunnen or lagT-for meget godt I
tolket. Tolltets maand mot d.å7f5ertrykkerne er vokset og hårdnet enormt 1
disse år. Yens det i den ferste tid ble en spredt fektning av enkelte, og
tilbakeslaget mangen gang ble en sterk phkjenning, står no hele nasjonen
fra by og bygd,  fra  den mest bortliggende fjelldal til de ytterste skjær
i havgaret sammen. Lendsendene er knyttet sammen som aldri før. I disse
vinterkalde dager ser vi beviset. Nord-Norgee tapre befolkning uten hus
og heim, uten mat og klær› tyinges ut t ødemarkone av vandalene og "lands-
menn", men git seg ikke. Fvor de kan stekker de oeg unda, drar tilbake til
branntomtene  og  melder seg til aktiv tjeneste.

"Den GUd mem gav us landet og sproget og gav
han finnes i den gjærning, hvo7til folket blev kal"

Den er det vi vil løfte, vi mange og vi små,
T---frygtløs kamp mot alle som ej ville forstå
Begynte som en susen i kornet so=ag,
og g,%/- nu alt som brusen gennem skogenes tag.



Vet vtletie Vii  til tørau nogeu Uet vert av,
/ med tordeh i sin stehme over eadeSøst hav.

Et folk s-m føler kallet, er j7rdens største kraft,
for det må alting falle, det s-1;å høit eller lavt."

Denne Bjørnsons oppsang for frihetsfolket i Norden, skrevet  for 70
år siden, er også for oss den fanfare, hvorunder vi skal gå fram mct fien4
den på oppgjørets dag. Fra Nordkapp til Lindesnes reiser vi oss mot under-
trykkerne. Det er samarbeidet mellom de forskjellige befolkningslag`, mel-
lom de forskjellige klasser og indivIder som gjør at Norge står så sterkt
idag. Ingen enkelt klasse, ingen enkelt person bør eller skal kunne rose
seg av at nettop den eller han er en forgrunnsfigur. Det er noe som våre
fiender, tyskerne, ikke kan forstk, for robotter som de er, uten enhver
psykologisk sans, med fårementaliteten som den drivende kraft er en sådan
innstilling til problemene dem fUllstendig fjern, og der har de møtt-sitt
nederlag ute i Europa og der skal de møte det her i NUfi=e. Vi lærte det
av dem som bygget tidlig her i lar.de, og vi fikk  EgT—rtt gket opp av fed-
rene på Eidsvoll. "Enige og tro til Dovre faller" og med "Gud attat" skal
kampen til soeiren er vAr gjennemfpres. Men tro ikke at alle vansker er over
den dag da '1.ersklokkene kimer. Da rettes atter et nytt spersmål til en-
hver av oss: kan vi tåle, kan vi vinne freden som vi-har vunnet krigen ?
Har vi tatt advarsel, har vi lært av de vanskey, som Frankrike og Belgia
har gjennomgått etter at de ble befridd? Den tid scm kommer, stiller
store krav og også resignasjon til hver enkelt av oss. Vårt lands natur-
lige lyeskaffenhet med trange—fjorder, dype deler og høye fjell, med vanske-
lige kommunikasjonsforhold så folkene fra de forskjellige egner ikke har
lett/for å møtes og utveksle meninger skaper nok høyreiste, selvstendige
mennesker, sterke individer, men det skaper også lett en steilhet, en en-
sifilg tross overfor anderledes tenkendet Det har lett for å bli et sne-
versyn, en gjerdepolitikk. Der ligger faren snublende nær for at vi kan
komme opp i indrepolitiske strider, som kan margstjele vår kraft. Og det
må ikke skje i vår skjebnetime, når den nye arbeidsdag skal kalle ess alle
frem for å arbeide for landet. De forskjellige politiske partier må renon-
sere på sine xam« ønskekrav. Alle partier har like meget deltatt i krigen,
alle må  delta i samarbeidet  Noreennene linse verden at
rri -T7-T-Fkelig er en-Itøyt kultivert nasjon, at vi eier den kulturmodenhet at
vi kan tåle og høre også andres mening i samfundsspørsmålene. Da, og først
da kan virkelig det gode utkrystalliseres for land og folk. Det er sam-
spillet mellom de forskjellige krefter i nasjonen, som skaper lykke bg
framgang. Eidsvollsfolkenes eksempel skal være vart lysondo forbillede.

Og så kommer JULAFTSN. De maimtunge kirkeklokker kaller
oss alle til Guds hus. Takken stiger opp til himmelen, vi vet vi går en
lyserfl tid imøte. Men tanken går videre, ts1 Yire lendsmenn :ste i det
fremmede og på sjøen, til alle dem, Sem liden 1 tangeleirere. som borte
fra heimen ingen juleglede har, men bare har det vvn&t, ug  :1e7-1en  en bønn
om kraft for dem til å holde ut stiger fram. Vi tenker p aile våre døde,
de som led martyrdøden, og  i sin død ga stys'ke til oss andscog vi
hvisker sakte: A, DØDE KAMh2ATER, JE KUEP ALDRI OSS.

dages det i Nord, lyset har seiret over mørkets makt, og vi
jubler mot den dag, da "flaggstangen ikke lenger står naken blan -;
Sidsvolls grønnende trær".

:En bymann på besek i en avsidus fjullbygd snakker med barna på garden cg
'spør femåringen Elling om han vunter besøk av julenissen til jul. Elling
blir alvorlig, tenk.7irs(ig cm, skytur und“r1,ppun litt fram og sisr med ett

'SUkk - "A nui, han kjem vel ikkje, for han sitter vel på Grini han aul"
,Fra Hjummefrontens ledulse. Bedi;iffal-eCene. - Som følge av d-t økede antall
l' alT)o-Easj;h-å-n7-1,1Tne--r; ioT krigvTkf.,--b:dTiiTt-Jr—har tyskerne selv evertatt vakt-
Doldet ved en rekke budriftur.Derfor kommer budriftsvaktenu igjun i un annun
Stilling.Herutter er parolk,n: I du tilfelle tyskerne selv crTurtar vaktholdet
skal alle ekstra sivilu vaktmannskspur utLneh de fastu vaktm.in, nattevaktur,
idortneru 0.1. trukkes tilbaku,  
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INTERVJU YF 1 DEN FØRSTE FYLKESMANN pj FRI NORSKJORD.
Under statsråda Wolds opphold i Vadsø ble det leilighet til et

te intervjt med den første fylkesmann på fri norsk jord, redaktør
Peder Holt. Nen er stillet overfor en mektig oppgave, men har selv
ingen andre bekymringer enn sin beskjedenhet foran oppgavenes omfang
Peder Holt og de andre finnmnrkingene bryr seg ikke om den propagand
som qUislingene og tyskerne har satt igang. Men siden han nå engang
tstler med en fri norsk journalist og siden den første virkelige frie
avisen har sett dagens lys igjen på norsk jord, lar han allikevel
falle noen ord om Oslo-kringkastingens meritter. Oslo radio, sier he
fersøker å fortelle nordmennene at folk i Finnmark tryglet tyskerne
sine knær om å få bli med sydover. Men jeg ken forsikre at her oppe
vi mot russerne med begeistring og at det hersker det beste forhold
mellom de russiske troppene og den norske befolkning.- Har de hørt c
noe tilfelle hvor russerne har grepet inn mot quislingene? - En kuni
jo ha ventet det etter russernes konsekvent uforsonlige holdning mo
landsforrederne i almindelighet. - Nei, på ingen måte. tvert i mot.
Russerne her gjentatte ganger erklært at de ikke vil blande seg i
indre styre. Min erfaring er at de vil følge dette prinsippet helt  t
De norske quislinger  vil  få sine saker behandlet og dømt av norske
myndigheter og norsk rett. De skal ikke få lov til å gjøre mer skade
Hvordan er samarbeidet mellom de lokale norske myndigheter og de nox
offisielle representanter som er kommet fra Stor-Brittannia" - Det
det aller beste. Vi måtte jo danne et administrasjonsepparat for fy]
og kommunene med en gang tyskerne forlot Øst-Finnmark. Men da regj)-
ringSrepresentantene kom, viste det seg at det vi hee5e gjort stort
sett stemte med de retningslinjer regjeringen hadde tr kket opp. Re-
gjeringens representanter har gttt oss verdifull hjelp og veilednin6

den utstrekning det er mulig, har de aktivt tatt del i arbeidet ME

de mange og store oppgaver son må løses, - Blir det noen vanskelighE
med å få igang erbeide med de mange gjenreisningsoppgaver? -
Net, ikke egentlig vanskeligheter. Ditt treghet kan det jo spores
enkelte steder. Folk her fått et sjokk og det dødelige alvt,r i sittn
sjonen står kanskje ikke klart for alle enda. På den annen side har
jeg fått melding fre flere distrikter om at hele befolkningen med el
gang gikk mann av huse for å rydde opp i det forferdelige kaos tysk
ne har gkapt. Lys - og vannledninger er satt istand, veier og bruer
reparert og telefonledninger bragt iorden. Ja, i mange tilfelle har
folk selv uten tilskyndelse mr fra administrasjonen ryddet lange ve
strekninger for miner og sprengladninger. En sier gjerne st finnmat
ingene er litt trege i starten. Men når de først et kcymmet ignng,
da holder de farten. - Har fylkesmannen ncen 3rd å si om de deler
Norge som ennå er besatt av tyskerne? - Det første jeg vil peke på
er at den skremselsagitnsjon tyskerne har drevet med om den pastedt
russiske fere er den rene svindel. Øst-Finnm nrk er idag en krigsher
avsvidd landsdel, det er så, men det er en fri del ev Norge med hel
norsk administrasjon. Den russiske krigsmakT—om hsr befridd oss op
trer med en forståelse og hensynsfullhet som er enestående. Det vil
ha vært helt utenkalig under tysk besettelse. Hvis jeg ken nå fram
folk I det okkuperte område,  vil  jeg rope så kraftig jeg ken: "Kom
dere unda tyskerne alle som kan. Prøv å utnyttn den forvirring som
oppstår når tilb8ketrekningen av de tyske styrker begynner. Vi hsr
eksempler som viser Pt en avskåret telefonledning har reddet et hel
distrikt fre å bli avsvidd og befolkningen fra å bli bortført,"

Når de tyske tropper her forlatt et område, da gjelder det at de
som er blitt igjen ikke nøler et øyeblikk med å ta fett. Det som ty
kerne har etterlatt seg av metvarer, olje, brensel og andre ting, d
må bli samlet sammen forat det kan bli till felles nytte og til vir
avhjelp av den nød som uundgåelig følger i de fiyktende tyske tropp
spor. Det første som må i orden igjen, er veier, bruer, telefonlinj
og  andre kommunikasjonsmidler. Alle må te fatt. Ingen må spare pe
kreftene. Alle må arbeide for landet, ingen for seg selv.
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Så vil da snart nret 1944 høre fortiden til. Men dette nr vil uten_
tvil bli stående i verdenshistorien som et nv de mest betydningsfulle
og minnerike. Let hap om frihet og fred og levelige kår fer alle
fredselskend e  folk, som begynte i demre da de tapre russiske soldnter

slutten ev 1942 greide i stoppe de tyske bnrberers Tramstøt, og som
slo ut i iys lue derusse r ne og deres nllierte i vest feide overfells-
mennene tilbcke, ut ev Russland og vekk frn Afrika, ble 1 1944 til en
urokkalig visshet. Det elle undertrykte folk i disse forferdelige 5
krigsar  eldri her oppgitt troen  pn,  vet vi nå vil gh i opofyldelse.
Hvilken deg tyske r ne vil kapitulere  Z7 -nnzinket ekel kastes sv er det
ikke godt å he noen mening om, men  2t  den degen kommer, det er vi ikke

den ringeste tvil om. Den ken komme hva deg det skal være og det
kan ende te mE'-hader. Men vi skel helde teopart stend, tross sorger,
sevn og lidelser. Enige og tro  til  nazismen feller, for den vil falle,
og  dens fnll blir stort.

med en sventyrlig fart og en kolosal slagkraft stormet de russiske
soldetor rrnm i begynnalsen ev 1944. Tyskerne fikk ikke være i fred
noe sted. Ike fer hadde russerne midlertidig avsluttet en veldig effen-
siv på et svsnitt sv fronten med strhlende seire og store landavinnin-
ger for de uten videre parinmentering satte igang -n ny offensiv på et
annet  og  for tyskerne helt uventet eted don uhyre lange front i 2st.
Ja det hendte også at de hadde flere kraftlge offensiver gående samti-
dig. Tyskerne måtte foreta frontforkortninger og strategiske retretter,
elestisk krigføring og mye •nnet rhrt. qoebbeln forsøkte h blåse nytt
liv i det tyske  rolk  og sine veklende vsseller ved å si:Fatt mot fol-
kens, vi. slnss daa tusenvias  evkm. ,herte  fraTykl.ends„grensep„„,14ve
,jarera'dere  ifor'L RoLS  Ybviikee StEkt d kke:F[Y(:»21,1).1011WAF,Møn,-;fl11,•Vi
har rommetr k' te Sluttrabegynte tYskernee å ,f2fre diefirfl-y
Offonsivn, men da hadde do .r)gur -cs.tseg tilbake til øst-Preussens
grense og til vasellstatenes portar..

I vest var Afrika rnnset og "Ørkenstrategen" Rommel hivd på sjeren
og  drog hjem til riket med nhlen mellom bena. I Italie fortsatte skue-
spillet. Tyskerne slo nlle angrep tilbake, de omringet og knusta og
utslettet og trakk sog derpe seierrikt tilbake uten i minste mIte å
være truot eller presset av fianden.'

nombekrigen gikk sin geng og øket jevnt og sikkert i styrke og
intensitet. Det Rne tyske industri-, o1je-, og kommunikesjonssentrum
ble n&deløst bombe,t av nllierte fly som ounrerte i tusentall, nett og
dag. Tyskerne jemret seg - terrorbombing nv gamlehjem og hle den vel .
kjenta låksa.  7Ten når vi trnker jnå tyekernes hensynslese bombing av
Ubeskyttede norske byer, Kristdensund for eks. og endre i krigens
første dager, deres bombing og beskytning  ev de 2 norske hospitnlskip
nordpH og bombingen av flverum, b ore fordi de trodde at v2r konge
befnnt seg der, og alle de endre utellige grusomneter de har begCtt
her i InnCiet både under krigen og etterpal jE dn unner vi nordmenn
RV hnle vårt hjerte Tyskland hvert eneste kg. bomber som de ellierte
bare kan avse til dette land. Og hvilken større livsrett har for eks.
Keinerdomen enn kirker, hytter og hUs i det nordlige Norge, som tys-
kerne brenner utnn den minste skruppel?

Og så kom degen den 5. juni 1944 , som n1le kuede og trellbundne
folk  i hele Europa hedde venteat på mcd slik lengsel og spenning.
gPtl(snternnvsvellen", den uinntagelige, sem like inntil gwt siste
stUnd og endn noan d-ger ver skrytt opp i sky som et uovervinnelig
festningsverk, ble r-ndt overonde ph tammolig kort tid. 2yskerne
ble fullstendig utmnnevrert. De ble omringet både her og derraog.de
allierte flygere opplevde:endelig sitt Eldoredo.. Tyskerne, led.semme
skjebne som de nllierte i 1940, det'er bere den forskjell, at TySklend
aldri vfl komme ovar nederleget. De allierte nrmeer feiet.gjennom
Frankrike frn nord og syd og tok fullstendig pusten, ikke bare fra
tyskerne, men ogsh frel oss som på avstand fulgte det gigcntiske skue-
spill i bresse og redio.



Invasjonen i Nurd- s1raskske, edm fur ,-yskerne slesrmsjerSig markere
begynnelsen til enden, vil bll zende sum alle tiders dristigste  sg
mest vågsomme militære foretasende, og den ble gjennomført med en
vidUnderlig presisjon og fart, Alt gikk som et urverk da Eisenhower
først hadde trykket på startknappen. Nå, ved Arsskiftet, går våre
tanker i beundring og takknemlighet mot vare store allierte befriere

øst, vest og syd. Uten den mest heltemodige Snnsats og uforferdete
tapperhet av hver engste mannr soldat soM offiser, i de alliertes ar-
meer, ville noe sånt ha vært smulig og dømt til å mislykkes. Tenk for
eks. på hva de ofret de soldater sum først jumpet iland i Normandi.
De visste de var dødsdømt og dødens sikre bytte. De skulle kanskje
bare dø for å dekke andre, framstormende kamerater, som skUlle ruse
fram over deres lik, for å sikre et brufeste. Vi kan ikke danne oss
nee tilnkrmelsesvis billede av hva disse første. små landevinninger i
Pestung Europa t s ytterverker kostet av blod, svZtte eg'tårer. Men vi
sier med den dypeste beundring: For en innsats, for et mot - fantastis

Og så finnes det kanskje dem som nå, Sdag, blir utålmodige og mis-
trøstige fordi de synes det går smatt, det trekker ut med Tysklands
nederlag. Kjære leser, hvis du er av denne oppfatning så tenk deg om
først. Se på kartet. Pa østfronten har russerne tilbakelagt de uhyre
avstander, hvor tyskerne med ekte tysk srundighet har lagt alt øde ett
seg, svidd av og sprengt i filler alle hus, fabrikker, veier, bruer eg
jernbaner. Alt i de befridde østområder er branntomter og kratere
etter bomber, granater og sprenAninger og russerne har rendt overende
ikkebare det tyske forsvar i Russland, men også de tyske vasaller,
Romania, Pinnland, Bulgaria og na Ungarn. - I vest har amerikanerne,
engelskmennene, frsnskmennene og endre ellierte soldater renset Frank-
rike, Belgia, Luxembourg, endel av Hollsnd, det meste av det fjel-
lendte Italia, og stri sllerede godt inre i selve Tyskland på flere
viktige punkter. Også i vest gjør de samme forhold seg gjeldende som
i øst. Kommunikasjonene er meget venskeliggjert, og forsyninger av
alle slag, tropper og meteriell skal førses frsm i rask og ubrudt .
kontinuitet for bare å holde stillingene ved lIke, fer ikke å snekke
omjhva en kraftig offensSy i iSrre deg-rr krig legger beslag D23.

Nei, vi har nok ingen grunn til  a  klsse  pe  ferten, Noe alvårlig
tilbakeslag har de allierte i øst og vest ikke hett i 1944. Tverbimot,
de allierte har feiret den ene triumf etter den annen, og seierssalst-
tene har braket løs med jeVne og korte mellomrdm. Ikke engang tysker-
nes oppskrytte "krigsavgjørenda' hemmelige våpen har formådd å rokke
situasjonen det aller ringeste i Tyskl2nds favør- Utallige ganger har
"Aftenposten" fortalt oss at na skulle tyskerne gjøre holdt og front i
øst. Så langt, men ikke lenger. Det var gjerne.de store elvene
RUssland som skulle danne barrieren. Da rUsserne fullstendig hadde
tatt luven fra tyskerne og ekspedert dem tilbake over Don sg Donetz
før de nesten fikk sukk for seg, trøstet "Aftenposten" oss med at ved
Dnepr skulde tyskerne stoppe opp en gang for alle og rette det endelig .
krigsavgjørende nederleg mot de sovjetrussiske nærer, som i parentes
bemerket reichspressechef dr. Dietrich i samme avis den 10. oktober
1941 så grundig og "overbevisendel hadde utslettet så tetelt fra
jordens overflate.- Idag er til og med Dosar et tilbakslegt stadium,
Og de samme "tilintetgjorte" russiske hærer står ikke så svært lengt
fra østerrike og lenger nord inne i Øst-PresPsen, og en liten del av
vårt eget kjære fedrelend er egså befridd, og ve1 sidrS mer  ffelle
de forhatte, tyske barbarers hender.

SkUlle så ikke vi hn sli mulig grunn tIl å se lyst rS tilværelsen
tross mye elendighet og store sayn  så  alle umrSder? Frihe-ters gud-
inne vinker og smiler til oss,  og  kommer nærmsre for  rer  dag  Og
selv om vi synes at livet er surt  sa  er det an.dre som har hatt sg
framdeles har det veerr snn vi, Tenk på jødenes  polekkens es tesk
på hollenderne i disse dager hva de når  satt  rgjennom og eada
utstå av oversvømmelser  es  ssrLr--ø: terro  ers  Syskernes sros
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Tenk videre på vere tapre og uforferdede sjømenn son i 5 lange år,
hvor hver natt  og  hver dag hsr vært som en hel evighet, har fraktet
livs- Og krigsviktige varer til de mnnge krevende fronter og krigS-
SkUeplasser, i all slags vær. Hvert 10. skip som seilte tropper og
Materiell over Kanalen den 6. juni bår Ndrges vakre flegg i maste-
toppen, og vart flagg har jevnlig vært å se i de konvoyer som fraktet
forsyn1nger til vår allierte på Ishavsfronten. Hvilketsomhelst  øye-
blikk kan en tysk torpedo komme snikende, et forfærdelig,hzi øredø-
vende brak, folkene snapper etter pusten men sluker bare vann, salt
Sjøvann, det flimrer for øynene - mor, far, hustru, barn  
Og er han blant de reddede så viser det seg snart at han ikke har
mlstet motet. Det er på'n igjen med fortsatt eneggi og med det ene
mål for øyet - Tysklends nederlag og dermed fedrelåndets befrielse og
gjenreisning. "Den norske sjørionn er et gjennombarket folkeferd, hvor
fertøy flyte kan der er han første mann. På tokt og hjemme her  kaxxiffi'l
2ciNxGx&xixsimxxmc  ved sund og skjær og fiskevmr, han tar sin Gud i sin
og sotter livet inn" - Og i sannhet, vår sjømannsstand har hevdet deg
med ære også i denne kx±g jettekrig. De har holdt tradisjonen høyt i
ære og vår vakre sjømannssang gir en like remmende karakteristikk av
våre sjømenn idng som av dem som benannet våre vikingeskip og som
senere i århundrer har pløyet verdenshavene og kastet ære og glans
Over fedrelandet i det høye nord. -

Men også det norske folk herhjemme har kjempet sin kamp, vapenlost
ng helt i fiandens vold. Mange har ofret sitt liv for fedrelandets saL
Andre er i landflyktighet i Sverige og England, og har reddet livet i
siste sekund på den måten. Faller en ifra så står det altid en rede
til å. fortsette kampen der kameraten matte slippe. Atter andre gode
nordmenn tortureres og pines ihjel i tyske fengsler eller vansmekter
under slavearbeid for fienden, som overfallt Oss på en så skjendig
og/best&itlsk måte uten- noensomhelst grunn ug uten. ha det,moralske
met til-A-erklære oss krig. Sørgelig er det ogsa at folk som kaller
Seg-nordmenn hor nedverdiget seg til å gå fiendens ærender i ett øg
-altt Tmen de får svare for sitt nar regnskapets dag snart kommer.

Året 1944-vil med rette bli staende i historien som et-lysende
,seierens-og håpets -år, og idet dette år svinner hen lover vi hverandr
at vi-skal fortsette den skanselløse kamo ogSO i aret som konmer Eå.

• len ge det skal være.nødvendig for  a  beseire mørkets vonde,denoner..
La oss-alle i Norgas-land på denne dag, i minnet om vare feldne,
-:engslede og-landxfarxixtaflyktige kamerater rekke hveranUre 1-inden
-på at  vi t•enighet, troskap og-kjærlighetmot Konge og fedreland skal
-føre-vAr-kempromissløse kamp.til ende og ikke bare det, når seiren
:engang  er  vunnet og landet fritt, da skal vi  lå  stridsøksen falle og
SaMmeniosom•gOde nprdmenn-og brødre, bygge opp-igjen alt-det som

-tySkerna  kar herjet, ødelagt og brendt t  1a oss gå fram i fredelige
:Acappsteg  og.bygga  med bot som duger.- La oss på seirens dag vise
yerden at vi er en-kulturnasjon av rang, bom virkelig fortjener den
pribet og det se1vstyre..som vi nå 1:iungrer etter. Da kan vi si st vi

• ikke-bare har-vunnet krigen men-også freden.
- I vissheten.om at 1945 vil bringe verden og oss alle-det som.1944

så løfterikt har forespeilet oss, ønsker vi nlle våre leseretovare
aktiye medarbeidere i hjemmefronten, våre 12ndsmenn i fengsler ng
konsentrasjonsleiner, vare sjønenn på havet og ålle dem son kjemper-
,:or frihetens t  fredens og Norges sak 1-eg Utenfor landets grenser en

riktig-god Jul og ett godt, nytt år.

GUD BEVAkE XOUGEN O'S Frs1,,FtEFIAiXDET
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