






















Til ungdommen 
Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! 
Under en blodig storm – vi dig til strid! 
Kanskje du spør i angst, udekket, åpen: 
hvad skal jeg kjempe med, hvad er mitt våpen? 

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: 
troen på livet vårt, menneskets verd. 
For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, 
dø om du må – men: øk det og styrk det! 

Stilt går granatenes glidende bånd. 
Stans deres drift mot død, stans dem med ånd! 
Krig er forakt for liv. Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: døden skal tape! 

Elsk – og berik med drøm – alt stort som var! 
Gå mot det ukjente, fravrist det svar. 
Ubygde kraftverker, ukjente stjerner – 
skap dem, med skånet livs dristige hjerner! 

Edelt er mennesket, jorden er rik! 
Finnes her nød og sult, skyldes det svik. 
Knus det! I livets navn skal urett falle. 
Solskinn og brød og ånd eies av alle. 

Da synker våpnene maktesløs ned! 
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. 
Den som med høire arm bærer en byrde, 
dyr og umistelig, kan ikke myrde. 

Dette er løftet vårt fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot menskenes jord. 
Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen – 
som om vi bar et barn varsomt på armen! 

 



Din tanke er fri 

Din tanke er fri, 
hvem tror du den finner. 

Den flykter forbi, 
slik skygger forsvinner. 
Den kan ikke brennes, 

av fiender kjennes. 
:/: Og slik vil det alltid bli: 

Din tanke er fri! :/: 

Jeg tenker hva jeg vil, 
mitt ønske bestemmer. 

I stillhet blir det til, 
i ukjente drømmer. 
Min tanke og lengsel 

vil bryte hvert stengsel. 
:/: Og slik vil det alltid bli: 

Din tanke er fri! :/: 

Og tvinges vi inn 
bak jernslåtte dører, 
da flykter den vind 
som tankene fører. 
Fordi våre tanker 

kan rive ned skranker. 
:/: Og slik vil det alltid bli: 

Din tanke er fri! :/: 

Norsk tekst: Alf Cranner 
Tilegnet Amnesty 

  



Seiren følger våre faner 
Seiren følger våre faner 
fram gjennom stormer og strid, 
løft dem høyt i sterke hender 
over vår jernhårde tid. 
Det er fedres dyre arv, 
de var trofast med 
der hvor slitets menn og kvinner 
for sin frihet stred. 
De gav kraft og pågangsmot 
når vi gikk til slag: 
Seiren følger våre faner! 
Arbeidsfolk, slå lag! 
 
Seiren følger våre faner! 
Kampluren gjaller på ny. 
Nå skal atter framtidsfolket 
samles fra bygd og fra by: 
Kvinnene fra harv og plog, 
verksted og kontor, 
mennene fra hus og hytter 
— folk fra fjell og fjord. 
Hele folket er på marsj 
frem mot nye slag. 
Seiren følger våre faner! 
Arbeidsfolk, slå lag! 
 
Seiren følger våre faner! 
Lytt til den jublende sang! 
Se det folketog som tolker 
arbeidets skapende trang. 
Bær mot fred og frihet fram 
røde faners brann — 
vi går ut i dag å verge 
folkets fedreland. 
Mann og kvinne — vær på vakt, 
klar til stridens dag. 
Seiren følger våre faner! 
Arbeidsfolk, slå lag! 

Tekst : Arne Paasche Aasen 

Melodi : Jolly Kramer-Johansen 

  



Frihetens forpost 
 
Ser du byen og hjembygdas lier, 
ser du bølgende åser og fjell? 
Det er folkets og framtidens Norge. 
Det er ditt. Du skal eie det selv. 
Kan du høre det duver imot deg 
som en sang i den høstlige kveld? 
Kamerater! Kamerater! 
Det er frihetens forpost her nord. 
Vi skal bygge, vi skal trygge, 
vi skal verge hver fot av dets jord. 
 
Dette hjem er vårt dyreste eie. 
Her har slekten i hundrer av år 
gjennom hverdagens trofaste virke 
ryddet grunnen for arbeidets kår. 
Her har fedrene strevet og kjempet 
for en framtid som ny er blitt vår. 
Kamerater! Kamerater! 
Det er frihetens forpost her nord. 
Vi skal bygge, vi skal trygge, 
vi skal verge hver fot av dets jord. 
 
Se det lysner av dag over landet, 
og det gror selv i kløfter og skar. 
La det fylle vårt sinn og vår tanke, 
la oss gi det hver evne vi har. 
Kan du høre den bruser imot deg 
denne sang som i dag krever svar! 
Kamerater! Kamerater! 
Det er frihetens forpost her nord. 
Vi skal bygge, vi skal trygge, 
vi skal verge hver fot av dets jord. 
 
Tekst: Arne Paasche Aasen, musikk: Jolly Kramer-Johansen 
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