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Pra Wordene Ståmma:

Norak sang.  

1 kamp og trwngs1er steg  .1.1t  mo
og hwrdet mig til voksen mand.
Jeg takker for at jeg fik rot
i dig, mit land!
Nu rider mastig vinteren frem

/og rykker treer med rote op.
jegspeider: Dette er mit hjem!
Det suser i en veirslitt top,
at dette land, stort kaldt og
er vort.

2-60

Ibrødre av den samme rot,
I øøstre msd det samme blod,
1 4 som nu søker voksested
og vi som står for fald:
Lad komme hvad der skal!
Det gav slik tryghet, gav slik fred,
-.jeg føler mig så rik derved
at dette land, armt, strengt og hvit
blev mit.

Her vL jeg grp, her vil jeg de,•
nen først vil i din muld jeg strø
min rikdom ut, et litet frø
Kanhwnde blir det træ engang,
-son puse vil dinsang.
Jeg takker dig for ondt, for godt,
for knappe smil, 80,p1 jeg har fatt,
for r 'wt  pmkring en rotfast sten,

hårdt for blod- og marg og ben.

I fyk av sne  og  nordenvind
jeg lævte sangan, som er din.
Jeg lærte den av vind, som hven
mig gjennem blod og marg og ben.
Deh blev mig kjær,
vi gamle trær
har sust den ut til ry for en
t, Det store, vildt forrevne-Iand

ned fjeld og myr og skog og vand

Og sank i dysten mangen mand,
så vidner vi, som blev igjen,
at vi er tunge, stride mmnd -

Vort land ! (Nile Collet Vogt)

Fra "Tidens Te " nr. 87 18. 'ini 1 41.

NS mellem Kon svin er o Elverum.
Man .ar  pa  ors je ige an er sagt at NS var særlig utbredt i strøket
mellem Kongsvinger og Elverum. Vi ser oss i stand til å gi følgende tall
som viser hvor mange NSmedlemmer der er i de forskjellige kommuner. I

ngsvinger med lagfører W. Dahl er det 1198 skattepliktige. Av disse er
71 NS. Det vil si 6%. Sør-Oda1 hvor sogneprestSylou Kreutz er lagfører
er tallene henholdsvis 4221 - 39 - 1%. I Nord-Odal, lagfører Carl Nygård,
er tallene henholdsvis 2863 - 14 - 0,5%. 1 Vinger, lagfører k. Brynhild-
sveen, 29o4 - 82 - 3%. I Eidsko , lagfører Otto Dahl, 3950 - 64 - 1,5%.
I Brandval, lagfører S.O. Sandbæk, 2294 - 32 - 1,4%. I Grue, lagfører R.
Bjerene, 3653 - 43 - 1,2%. I Hoff, lagfører Arne Andstad, 1025 - 8 - o,3%.
I Åsnes lagfører Johs. Gressmo, 3239 - 70 - 2%. Og endelig i Våler hvor
01;--G-7;amo er lagfører er der 2279 wkattepliktige hvorav 123 er Y.S.-
medlemmer, hvilket utgjør 5,5% av befolkningen.

Altså: I dette strøk av landet, hvor NS er særlig utbredt, er bare 2%
av skatteyderne medlemmer av partiet. Og tallet på skatteyder-
ne ex som man vet bare en mindre del av tallet på innbyggerne.
Vår hjemmelsmann gjør opmerksom på at bans opgaver er fra mars
og tallet på medlemmer er senere gått ned.

Små-n tt fra man e kanter.

G'øvik: Arbeidsformidlingen på Raufoss har anvist 62o mann arbeide. Der-
av har jordbruket fått 2o - tyve - mens fabrikken og torvmyrene som leverer
brendeel tilfabrikken bar ViSt 6oa. )34Indene etåt  uten  arbeidanjelp esni
tabrikkee, 3-QM levtre til tyskerne, går  for fOli  fret.



ondheimi Ivar hailangrud ble av ordføreren i Trondheim i møte mcd"f6t-
inarr-2-7. mai oppnevnt som medlcm av on kommunal nevnd for idrett.
ud  3o. mai kunde en i Ballangruds forretningsvindu se et stort bilde
skøytekongen med alle hans medaljer. Under bildet ver det hengt op en

krivelse til  madresseaviscn ms redaksjon, der Ballangrud ber avisen gjøre
,ppmerksom på at han ikke har vært spurt em han ønsket å delta denne
devnd. Avisen hadde selvsagt ikke fått lov til å offentliggjøre Ballang-
rads protest, og han besørget det derfor selv på denne uredde måteu.
Ju er han arrestert. -

Trondheim: På ørlandet er tusenvis av mål jord tatt til flyveplass. 8u-
sene på 35 grder er brent ned, man hadde ikke tid til å rive lem. Det
hetar i distriktet at man venter  b000  danske arbeidere til de store
anleggsarbeider som skal settes igang her oppe. 2n sending på  600  ska]
allerede vare kommet, men 24 er sendt hjem som ubrukelige.

Oslo: Håkon Meyer og sekretær Eåre 2ein i Norges Hande1m- ogirontorfunb-
sjonærers forbund nar nottatt Tnnbydelse fra TerLoven til å reise til

Tyskland. De har aksentert !

Cslo: Ungdommen rykker frem, sier NS. - Den eneste man likk til å påta

lovervet som formann i Oslo Turnforening, hvor der er hundreder av modlem-
zer, er nazisten, glassmester G.A. Earsen, som er trekvart hundre år.

..41den: I Østfold har en rekke idrettsforeninger holdt generalforsamlin-
ger. Eittil har 14 klubber med tilsammen 723 stemmer mot 14 uttalt sig
imot den nye tvangsordning av idretten i Uorge

Oslo: I april måned ble det laget 1,7 millioner kilo ost her i landet,
altså mellem 1/2 og 3/4 kilo pr. innbygger. Her i byen var det i denne
måned praktisk talt umulig å få ost. Hvor kan den ha tatt veien ?

Fra vår esen morrespondent:

Oslo: Tysk politi har i de siste dager forotatt en rekke rasstaer på re-
stauranter i Oslo. krsaken var at de venerisk syke har øket i foruroli-
gende grad i Oslo etter at tyskerne khm til landet. En hel rekke jenter
blev tatt med på politistasjonen til underooko12e, Som vanlig nar tyskerne
skal gjøre noe, ble det gått frem på en helt hensynsløs måte, En rekke
uskyldige piker hiev Latt med, til tross for at mange satt sammen med sine

foresatte. Piker sammen med tyskere ble skanet. nilholdsteder for na-
Tstene hvor eierne selv er nazister fikk slippe. Det var den bekjente

Lauritsens kare  mGyldna Freden" (Laoritsen sympatiserer nu med NS),
Martins Kro og Viking.

Fredrikstad: Dagen før 17. mai gikk noer nv Fredrikstadrussen med stranat•
på gaten. De møter noen gestaoofolk som uten videre gir en av russen et
kraftig neveslag i ansiktet ilet han scsr hvad detT.e skal bety. Russer

ble dagen etter innkalt til ro-rhdr hes-polltiet,men slaop etter et langt
og pågående forhør ut igjen.

Det vanst rte Nor ei Før i tiden har Sterting og regjering vært uduelige
og korruptey og Norge var vanstyrt, sler Terboven, og på tysk kommando spy'
ter NS i sitt rede. Der foreligger ikke et eneste sakelig bevie på riktg .
heten av denne generelle karakteristlkk. Derimot viser jordbrukstellingen
over utviklingen i de siste ti år til juni 1939 at takket væravåre state-
makters lover og våre bønders arbeide er:
a, Tallet  pa  bruk staget med 33ooe fra 29fl000 til 331coo i 1939. Let
dyrkede areal er oket med 5oo  000  dekar.
b. Kornarealet steeet fra 1.76o.000 dekar 1.83o.000dekar eller med 4,35
samtidigemed al dyrknings av det edle korns1ag nvete er steget til det tre•
dobbelte, nemligfra 112000 ti136b000 dekar.

fg:Mrifi Wel?I'å4;  W,åenlg,1-+ 2fltPTI rd-Wa gar gk?SR; Big-  Tzln8'2:12EInNg°°'
og høiere kultur for de tre millioner som bor i Norge, må vi bare ønske
mere vanstyre av s_mme art.


