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B¢nn ved 17 mo.i- anda!ctene i Oslo.
HDnffielske f~r, allmelctige Gud, du som
styrer folkenes s!~jebnef l1v det dype roper vi til deg pi denne dag
som er vart fedrelands gamIc frihetsdag. Mange ganger f0r ho..r det
sett tr0stes10st ut for dette landet~ men Du har aIltid hjulpet nar
det sa m0rkest uto Etter n0dens og stridens ar lot Du tider komme
da vi igjen fikk bygge lo..ndet med lov og rett, i frihet og i sannhet.
Herre, v~ taldcer deg for ditt trofaste vidnespyrd til oss i vart
folks saga. Vi bekjenner for Deg at vi ofte har sviktet og syndet.
Det gamIc 17 o mai-10ftet om a 1rcEre enige Dg tro svek vi s~ altfor .
ofte, vi var egensindige og selvsyke. Tilgi oss Du som aldri st0ter
noen synder bort nar hen opriktig ucnner seg til deg.
Vi ber deg Herre Krist:Vrer hos oss i de
dc.ger som for oss kjennes knugende tunge. Vrer hos oss nar vi ildw
makter a forsta Guds vei, Gi oss lys i m0rket du var frelser som .
varforradt o~ forlo..tt men lilcevcl trofast gifck kjrerlighetens offervei. F01g ogsa oss og f0r oss fra d0dens m0rke til o~pstandelsens lys.
l1llmektige Gud, Var Herres Jesu Kristi fo..r
Utreldc Din hand og skap rett og fred for dine barn pa jorden. Du som
kan gj0reunderverlc og b0ye gjenstridige hjerter, 10.. D~n do..g komme
for aIle folk, LEg sarene hos dem som s0rger. Styrk den som lider
for rettferdighets slqld. Hold din vrernendo hand over vare landsmenn
i det fjerne og pa havet o Du forbarmende Gud, vi roper til deg for
vabt folk i dots dagligo strid og n0d. La din frelse bli oss til del.
Du var hDnffielske far som sa at Din s0nn grat
over fedreland og fedreby. hellige du var sorg og gj0r den til en
b¢nnens brann i ~re hjer~er for fedreland og hjom. i Dine hender .
legger vi Norge og o..lt hva vi har kjrert. Midt i pr0velsen som kjennes som ild, vet vi at du holder folkenes skjebne i Din hand. om du'
ma gi oss noen del i I~isti lidelse, sa vet vi at Du aldri viI svikto den som setter 0..11 sin lit til Deg. Vi er avmektige og svake i
verden,men vi tror og vet at o..lle som kommer til deg viI Du gi del
i Jesu forsoning og rettferdighet, Du giv hver dag styrke og lITaft .
til a brere det du ma legge pii oss. Derfor ber vi tr0stig og med tillit ogsa fon oss og v£lne barn og for vart norske folk: F0r oss frem
til d~n dug og til rettferdighct. La oss fii bygge ditt rike her i
vart fedr~lundog i hele verden, og gj0r smertens dager til velsignelsens In Ider
Det ber vi o..lle i Var Herres Jesu navn.
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ble en stralende d6monstrasjonens dug over helc lcndet
etter alle de mclainp;ep ii d011lJIle som vi tittil har fiitt innhentet.
I Oslo'gil~: folk med nasjona.lflagget pa jc.kkeoppsIaget
oller armen, nasjon~ls10yfer, riksvabnct cller Kongens initia10r
i en gyllen ekelrrans c
Hirden var ovoralt pa ferde og rev nasjonuls10¥fone
av folk og bidro stor!: til at den stille dcmonstro.sjon ble so. vellykket.
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Dot or Worgalr.nd SOl: or ErPlJ..\ll?u1'lkt-et. Fro..
OI!l.JllQJl-folk--&--lrorntntr-ntedblQE.s.WYbukettor og:-hanscr..Werg6"I::md
sto der medblOlli$ter i armone~rundt hodot og pa sokkelen. Det var som
om den stumme stott en so..:
Ve den som tor Nerges grenseskjell flytte,
Ve den som tor krenke den fribarnes hytte.
Ve den som tor bryte hr.ns loy, for hr.n kr.ller
jo lovon sin konge fro.. fodronoaldor.

1- goucn ~o

Sa villt som dr. blodot i arono sydor
.
oi stridoste sbrom gjcnnom sundene bryter.
Han vokslondo blus sor og blclmor av harmo
hilns nf'-g or som j ornot som gj emmcr sin V8.rme.
.
(Syngos som:Ifjor gjett eg gjeita)
~.

En som gilde i StortingsgQton horto en hirdgutt si: At noa
en giddop belcransdon motbydeligo jOdonl 8isse hirdguttene hQr nok ildee
stor greie pa Norges historie.
En del arbeidere fra et firm:l i nrerheten h:ldde slatt seg
sammen og kjopt en stor fiolkrans til statuen. Arbeidorne salllet sog i
Stortingsgaten og valgte ut en s)m sltulle ga bort med kranscn. Mannen
ble mOdt og drevet tilbake av hird og politi 9 og hird og politi slo .
ring om stottan.Mannen go. seg imidlortld ildce han kretset omlering ringen.Sa stanste han~ l~~stet hatton av og loftoi blomstorl~~nson pa strake armer opp mot stotten o Slik sto han i mango minuttor. i roldeo armono i vrerot var i~{o forbudt.
Mon ingon ting kan vol bodro boviso hvor lito psykologisk
S2,US gestapo har. For storkero kunno en domonstrasjmilJ. ikke virleo.
Om on pa ot illegalt teator villo fromstille NorgoB k=p
sa kunne tablaet lldeo vrert oedre oppstilt: Worgolandstotton omringot
av hird og politi, og utonfor ringon mannon mod blomstorkransen i do
opprakte nendan som ot kvalt skrlk imot stott en.
Folk som sa det snuddo sog bort og grat.Menn som gilde forbi, blottot sitt hodo vod stott en, men ble puffet fort videre r.v politi og hird.Og ved trikkeholdeplassen ved Grand £llde folk ikke loy a
sta stille og vente pa trildcen: de matte g& uavbrutt.
17.mai i Horten. Fortidon arbeider ca. 2000 mann pa marinens hovodverft
og vea flyfabrll{ken pa Horten.- for tysk regning. Den 16,mai gilde det
en hviskondo ordre rundt til alle:· 1 Iinorgon motor ll allo opp med stasklcer og slips under arboidsklcerno og uton syklor.
.
Ved arbeidstidens slutt kl~ 1 den 17.mai~ ble Honten vidne
tll ot betagendo syu. Ut fra portene po. vrerftot og po. flyfabrlkken
str¢mmet to lange tog av festKlcedde, alvorlige menn.De to tog forente
seg utenfor vorftot, fylkot sog ~ rokkor og marsjo:rto i rottJ.ling av .~
torvot. Gatene var svarto av folk. I bogynnolsen glIde toget l fullkommen taushet. Dot var ot stille, mon allikevel et talondo vidnospyrd
om hva dagon on gang h8.dde V'ai'G 0g s=tidii" et truendo lofto om hva
den atter sk~l bli. Oppe i byen sluttet folk sog til i storro og stOrre
skarer. Sma barn med norske fl:lgg ~iyk tillitsfullt bort og
tok de yoke
sne i hcndcne og ble med i togot o ::inart stegllJa vi elskor ll fulltonondo
og forente.· aUo i don feIles stcmning;, og huuro.::ropone Ijol!\ot •.
Hverken tyskornc oller Nos. lot sog se. Polltlet fllde ord-
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re om a gripe inn, men sto fullstendig m::dctes10se,Da toget niidde to.re5_
vet oppl0ste det seg etterha~...LJlUJ1dre 0'X'"ttppe.'0LQJ:'teJl.Jl&ld-e p-a en
vakfcer og verdig mate demon~€rt det u~iiige sarnhold og den ukuelige kampvilje som-kjcnnetcgner det norske folk idag o
Va.re menno
I MriJllorgaten 19
dar sitter Yare menno
I kamp for folkets frihet
ga de sin egen hen.
Der sitter Norges rere
og sannhets fancvakt
!ordi de ildce solgtc
sitt land-rII frcmmcd makt,

(~ngcs

som: At far min IDXQile gjcra)
Du som forratte landet
tro aldri det blir ditt
Kun de smn ga sin frihet
kan gj0re Nor~e frit.t.
Sperl' hundre cusen inne
sla ned til siste mann,
og gi din tysko herre
det folketomJne land.

Pa hvart et hj0rne lusker
sivilklredd politi.
Snart er dct bare bermen
o~ rasket som gar frio
PA dOmYnersetct troner
betalt og kappe kledu
de menn som vrengte lovem
og trampet pa Val' rett o

Val' dag viI engang komme·
Nu modllos vi for den
og allo landets fongsler
er fyllt av yare mcnnl
I M011crgatell 19
del' sitter Yare menno
I kamp for folkets frihet
ga de sin egen hen.

NYTT EKSEMPEL PA ANGIVERI.

Gestapo arbeider stadig ved hjelp av angiveri. Et be~~
tagnende eksc~pel
kan hentes fra Dr0bak. I en forretnlng del' sier
ekspedit0ren: 1 Det kan da enda ga sa lenge vi hal' fisk~ En frue sier
til dette: "Det er sandelig ikke ~ogt a Sl hvor lenge det Yarer f0r
tyskernc tar fisken fra 0 ss ogsa.Fru banks j ef Hansen( gift med s j ef en
i FolIo sparobank)dro straks ivci ut av forretningen og hentet tysk
politi. Frucn ble arrestert. Bamcsjcffruen avsl~es mer enn f0r.Folk
kjenner henne ildcc. Hun gar ensom 1 sin lille klildc av nasister.
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Stemningen i yare b~gder er studig like §~od, N.S. mister stadig medlemmeI'. Fa Nes 1 He emark f. eks o hal' No
folk meldt seg ut som pBtest mot at statsrad Mellbye ble internert pa e:Ln egen gard. Bondelagets organis~asjoner gar i opp10sningcKontlngent blir l~ce betalt.
Bygdefolk vil lkke nasifiseres.Det·star fast og samlet pa norsk grunn
0

-----

De "frivilliie" arbeidere som reiste til Tyskland:llJl' er meget missforn0;yde for eller de s·om er koiilmerfilbake tiT1"1orge. De er blitt
satt 1 tungt kropps-arbeide med en time10nn pa 58 Pf.Dc ble anvist
elendige bara~cer og fildc darli~ mat som kostetmer enn maten i Norge
1 mark ble regnet 11k 1 kr.For a klare sog- rna de norske arbeider .
selge klrerne sine.4 arbeidero fors0kte Ii r1ykte ombord i nn av Wilhelffisens bater som skulle til Norge, men blc arrestert ved hjemkomsten og sitter na i fcngsel, sildet for a ha forlatt Tyskland uten
visum.De arbeidere som ble satt i industriarbeid_kan lldce skj0nne
hvorfor de blc sendt nedover, fordi d9t er patag'clig matriellmangel.
Dc takserte hele forsendelson av arbeldskraftsom rent bluff.

