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Etter de opplysninger som nå foreligger skal etableringen av Nersk Arbeids-
samband uteettes inntil videre. Den avgjorte og stadig tiltagende motstand
som.tyskerne og derns norske lakeier møter fra det samlede norsko fslk og
som har nådd sitt forelØpige høvdepunkt i lærernes og prestenee kamp, har
tydelig gjort vAre motstandere betenkelige. En ny aksjon vesentlig rettet
mot arbeiderk]assen vil ikke bare øke den-i4leologiske motstanden mct nass-men, men ogsA dirskte true iyskernes planer om utnyttelsen av den norske
industrien ng landets øvrige xesurser. Dette vil tyskerne for enhver pris
unngå. Og deL er derfor eanneynlig at plaene om å starLe arbeldssambadet
fral,mai er nppgitt.
Ingen må imidlertid tro at Arbeidssambandet dermed er ute ay verden. En skal
yære klaX cver at nasistene hadde knyttet store forventninger til denne nye
erganisasjen. I .virkeligheten var den ment å danne grunrlaget for et yrkes-
ng som skalle bli en slags ny 'folkerepregentasjon" og derved til-
synclatende legalisere quielingsreginet, Rvic derfor sambandot nå blir ut-
satt, betyr det bare at nosistene venter på et mer beleilje tidspunkt for
dets etablering.
Arbeiderklassen må derfor hnlde seg parat og nøye følge teglvenhetenes ut-
vikling, rrotestaksjonen mot Arbeidssambaldet gå for%eredes og aksjosen
gjøres sa cY'afattende at den trer fram som en samlet nassebevegelse og tyde-
lig manifesterer arbeiderklassens motstard mot den nasistiske tvangsnrga-
nisasjon.
SA snart.situasjonen avklares, skal vi gi nctmere nrientering om aksjonens
fnrm og når den skal settes i verk. Inntil det skjer ma forberedelsene
fortsette. Dreft saken med dine arbeidskamereter, sett aIt inn på at ak-
sonen bldr pl3nlagt til minste datalj. Når så arolen lyder, skal sosial-
departementet fylles med arbeidsfolkets handretusenstemmige ker: Ned med
nasdsambsndet! Vi vil en fri fagbevegelse:
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DEN BEHANDLIG LitSERNE
er blitt utsatt for er den mest opprørende terrorakt vi har npplevet iNnrge
under okkupasjonen. Som kjent ble ca. 700 lærern ført til Jørstadgeen ved
Liflehammer omkring palmesøndag. I uker ble de her drevet på en umenne-
skelig måte i hardt erbeid og gymnastikk, som til dels var sjikanøst anlagt.
Ivatrasjonene var klmmerlige - 200 pr ,  brød og . 20 gr smør pm dagen samt
potetsuppe til middagen - og ved fysiske ansrengels.er ble, de presset
til yttert,r3neanav hva de kUnne tåle. Hele behandlingen tok åpenbart sikte
på å få dem til å bryte sammen både fysisk og psvkisk. Ilikevel var det
bare en hårdfull lÆxere som meldts seg.inn i Lærersambandet deroppe ng
deryed sJapp fri. Noen flers ble slupnet ut ferat det skulle se ut sem
om mange hadde gitn seg. Dossuten bla noen innlagt på Lillehammer sykehus.
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EN UNE ETTER _PIEKE
ble lmrerne transportert vekk fraJørstadmoen. Vel 5#0 bls sendt nordovex til
frondheim og resten - vesentldg syke og eldre - ble ført tilbake til Grini.
I Trondheim. ble Imrerne innskipet i d/s Skjc4rstad for A føres til Finnmark.
Forholdene ombord var ubeskriveligP. Det var ikke engang sApass plass at aIle
kunne ligge nversnde om nattsn. Vannforsyningen var altfor liten- og det vsr
ikke livbeiter nok. licssutcen var helbredstiletenden meget slett ng kjøkkenst
ombord kunne ikke makte forelsining.av mer enn det hatve antall. Da kunn-

eskapen orn disse forhnld spredte Seg i Trondheim, vakte det sn voldsom for-
bitrelse. beiv de loknle NS-folkene-ble frferdet over hva som fant sted,
og fyikedmannen i Sør-Treindelag skal ha gjort en telegrafisk benvendelse til
lerboven ng 4uisling, hvor han i megst skarne crdslag søker å få forhalet
båtens svgang. Det kjente NStmedlem, dr. Rian yed Reitgjerdet asyl, skal ha
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sendt et llknonde telegram til Schanke. Samtidig sundte geistlighdts.
Trondhaim følgende tolegram til Terbovon og quisling, undertegnet av
lige byons prester:
"I Jesu Kristi navn, i monneskelighotens navn, må underteknonde prestei
om, barmhjertighet for de over-500'lærere som nå sondos nordovar. Vi ka
jkke tio til de lidelser vi vat de gjennomgår. Ekkoot av dem vil snart
lyde eet hele-land."
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TELEGRAMMET FRA kREaTENE .
blecS-andt=7.5".'-apiTreg. SaMmu dagen'kOm Svarot fraquisling i form av et
tolegram til biskop Støron, hvor han sier.at de forholdsregler som er truf:
overfor lafrornes er en-følg4e av den statsfientlige virksonlhet som er drevet,
i første rokke nv EiVind.Bergrav'dgArns Prestenes.oppgm nå er å
føZ du V'ilredte tilbnka i dat.rotto, spot. Skjer.ikka dotte, kan ytterli-
gere'forholdprogler 12.1 nødvenddt;e, hotetdet den sinnsyko. manns sVar,. .

V -
NATT TIL Td!,SDAG
avg-,IkUgkIMX-sta-d på troas av de inntrdngende henstdllinger og fredag middag
ankom det til Bod.ø, Her fikk Imrerne nok mat, og de vil bli liggende der
inntil'Videre, da all ttafikk nordwiex er forbudt (Narvikområdot ar sOm T
kjent spurret sone for tidon.)
Det' ar undsr disse emstondighoter intet.mindrs enn-et undur at lmrerne
ikke har gitt sug, . og felkets beunduring fer.dem kjenner ingen grenser,

V -
OGSA tiTENFdR FANGELE-tRENE
FITETTS..77imr:rf-on÷en, Skolene
ken overdt hvor lmrarne har g
en orklmring i k•issene, hyor
snmba.ndotpcg omrMan rodegjør
umulig for:dem å vmra dut.

IcsikeEt mOT

er nå igång igjen over stoxe deler av landet._
jenopptatt arbeidet, har de samtidig lest opt

de forklarcr nt de 4ike er_medlaMmer av lmrer-
for do samVittighetsgrunner.som gjør dot

tegn som tyder på nt den smaker Tuislingene og'dures
horrer svæxtdArlig. Det .dryktet"vibrakte i forFige uke som gikk ut pA at
tyskerne hadde tll henaikt å la en kommisjen reise heropp.-f_or å studerc
saksn, or nA,blitt virkolignUt. Kommisjonen er nå kommet'bg består Av 3
goistligu, som:vi.håper er brnog heddxligu monn. Nå bli det spørsmål om
hvordan de blir informert ellar skal vi heller si hvordan de får.anledning
til å skaffe sog informasjoncr. Vi'er forboradt på litt av hvert.

DET 2R TEGT SOM TYDER PA
at u iieiöMvirke1ig vil ha frod mad kirken. Men der som ellers viser
doreS "sYS-CoM" sog å være'stengt inne, bastot og bundet og hjelpeløst nv
baro-"ptestiajaMessige honsyn", denne bøygen som stenger 2or allo tilIkp
til-Snnd'fornuft hos-de harrer lakoicx. Sjonnom domprost Hygen fikk
landotS praSter fox on ukes tid Sidan opomoing om å sdnde representanter
til "fredaferhandlingor". Dette var prestene villig-til, selvsagt. Og
like solvsagt gn delboskjod em at deres-naturliga rcpresentanti. t.e-tslikt
tilfelie var biskop B.o r g ,r a v.

.r

DA VAR D2T PRESTISJEN KOM I VEIEN
vF tc De. hadda spyttet på og løyet så

longe om Bergrav nt de hnddo stongt sog selv fradenne onesta rimelige veien.
Do kunne ikke "gedta" Borgrav, og så ble det til at du selv oppnevnte on
"siersk" kommisjon bostc,nche av3 nasiprestar pg 3 som nærmest er å betrakte
som—strIpete.- D e skal-na utgis 2or å represantera do norske prestor. Hva
de altså ikke gjør. -llet skal:folk være oppmarksom på hViS det om kort tid
foreligger et såkalt "resultat av forhandlingano" mallom staten og kirken.
Og imons arbeidcr el,Jn tysk.,...kommisjon på sfn linje,
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ARBEIPSSAP:JBAND.

.2" TT cnF5 , som nevnt annet sted ser ut til at Arbdidssamband,t fore=øpig
3/4L  r skjøvet i bakgrunnen, knn dct allikevel ha interesse å. se litt nærma r e på

ivordan nasistena har tunkt det hele organisert. Vi har i vår besittelse
b6, en intern organisasjonsplan for sambandet Som tydelig bærcr prug av  nt det
. var tenkt som un kopi av den tyske arbeidsorganisasjonen. Også i hele den

innvikledo oppbyggingen kjenner en igjon dctet•vske, forbilIdc.
;Orgnnisasjonsplanan oppstillar forst og framst an dosial hevedwdeling,
hvorunder sortcrer ikkc mindrc enn 9 underardelinger med spesialoppgaver..
Dernest 4mtales en 'alminnelig sosialpol.itisk avdeling",, Som igjen -r opo-
delt i følgunde kontorer:
lydekretariat sambandskontor for spesialavd•L lim,,nn:

a. Dut politisku arbeid (NSF0), hbvedsaklig organisering NV

NS-sellrr i alle bedrifter.
b. Samarbeid med NS om alle sosiale spørsmål som hører inn

undar hovedavdelingcns områ.do. .
6, Sosial opplysningstjereste  (d inagc- ng spørrekontorK).
d. Sosialpolitisk samarbeid mcd andre lanct - orientering

for pre,.sse og delegasjoner.
u. Personalkontroll. for Lovedavdelingans saMtlige konterer.
f• Postprotekollføring, rappori:r fra sposialavdclingene.
'g. Postukspedering for snmdlige kontorer innen hovedaVd.-

. h. Arkiv for heic hovedavdelingan.
2) Sambandskontor  ror  fagforbundene.

V'irkuområde:
a. Fnetsetting av fagforbundancs virkeområda.
b. Tnrifforhandlinger.
c. Tariffregistrering.
di Formidling av informasjonar-til og mellom. fagavdelingene,
e. Registrering åv rapporter fra fagdvdajingcnte.

•
en .Spsialkpla.tisk registrurings- os_undersøkeleskontlgt

',571700mrådc:
a]. dystematisk samling og registrering av steff, publlkas»-

ner og matcricll for alle økenomisku og soeialpolitiske
• områder.

b. Gjennomføring av spusialundersøkclscr pA du forskj. sosi.
• ale områder ved fagfolk som dngasjuras for hver enkelt opp -

gave, f.cks. lønnsspørsmål, orissprm.,befolkningssprm„
næringencs,økonomiske stilling, arbcidstidssprm., bolig-
sprm., arbaidsløshet, sosialtrygd m.m.m.

Zndelig følger så omstendclisc instrukser for d2 forskjelligc "lederes'l
ansvar pg pliktar.
Snm det framgår er ikkc nasistune blitt unig mod seg selv om fagforbunden s
virkeområda . lictte skal først avgjØres når Orgnnisagjonen cr satt ut i
livat, Derimot er dut tydelig at dct politiskInsistiske virkcområde har
fangat interessen, idet de inntil kjedsommelighet hsr spesifiscrt opogavCne,

Dcette er jo også hensikten mcd orgnnisasjonen: Å tren&ee sug inn og spre
naSistancs gift overalt og i nlle forhold.
jkrbCiderklassen må derfor ikke slå pcg til ro mcd den seicr som foreløpig

' cr vannet i og med at sambandat sannsynligvis cr utsntt, men stadig styrka
fronten og ruste ,seg til å motstå da nve nngrea som sikkert vil komme.Gjør
den det, er det ingen farc for at nasistenc neen gans skal nå fram mod sinc
tvangsorganisasjoner og nmsifiseringskurster. Int,t organisasjonsapparat,
hvor stort det enn er og hVor mange kontorcr, le(bre og funksjonærer det
unn har t  kår maktu å førs kampcn mot en unig og samlct arbuidcrklasse, 08
j.dcnne trygga visehet ligger cgså vSr styrke.

- V -
DET ER  NÅ k.ENING.EN  
a gjennomførc obligatorisk medlcmsskap for fagforeningcnes medlemmer også
i.folketeatcrforcningen. Arbeidsgive r ne vii ogsn bli tvangsinnmaldt, Same
tidig skal kontingunten for.k011cktive tilslattde modlemmer fnrhøyeS til
dat dobbelte. , V -
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DEN-N0aE FRONEN I NORD-NORGE. _
or Mer swmpensvoisut enn noensinney,skriver vår Medsibeider. På trossmatriniigel; oyrQ;roll Og srreStSsjoner cr stemningen . eiersihker. "Det ‘).
lærerne og prestene som er dedgens menn her som sndre steder. Biskop Kro:
Hansen skulle Ipreke her 1. påskedsg, men fikk sfuesrrest istede? Cg-Or fo.
budt å le offdntlig. -Kirkene er full e av folk. Det'virker ufattdflg p,
Csn' at NSetror å kunne stoppe dette med maktsprog. mskt olee.b4kOr,
jo åtørre blir forkitrulsen, og jo mer motstand og tross ritur de hcr nord".

V-
''DET ER ARREdlERT EN MASSE

nEnmsrk", skriver vår medsrkei_d;,,r videre. "De flestc
dr sgndt til konsentrasjonsldirenpå Isnes ved fromsø. I Alta er dyrlegen,
un sønn av gamle Hornsrud, hundulsmannon Auna og tigligera stortingsmann
Mjøenesrrestert. Alt sikkingsfsnger som blo srrestext i.juni ifjor, er
nå entenuløslstt dliar sondt til Grini. Do pArørt:nde fikk ikke'engung tq
farvel med dem førede reiste. Blandt dem som er sundt til Grini er redaktør
RV srbeidersvisen allordlys7 jåklin,fl

• •
•KONSENTRAS4ONSLEIREN PA. LANES

dr ta helt overfylt1 , heter dut-videre. "I tilkgg te.1/dc som suttener før,'
lærere frshole Nord-Norge sundt dt. ærerne-k1CeTor-Lævrig ognå

påsken satt til sn4mAking i Tromsø."

NYE ARRESTASJONEP OG GIDSLER.
riroTrige-ukO-Bnenj5iindrettsmdn'ncri Johan HSsnes og'butikksjef Enge-
bretsdn i Arbeidernus Bok og Pspirhandc1 arrestert, Dessu-Ln ble flg. kjent
borge.re tott som advc,katenc Gustav Heiburg, RagnVsid_Grsff, Ørnult
liksdfiAnnæus chjødt•, Blrger Eriksrud', Aage Storm, ovurrettsshricfr Fredrik
Schilling, ditrektørenc J.J.Buer, Per Gjertson jr., Sig. Brinck, sekretærene
R/årholdt (Røde Kors)', Riise Hsnson, Gårbenybanksjuf Hermsn henscion, msleren
Per Krogh, msjor_Arentz, oborstdhe Ebbe Astrup, J.Drygve Hoff, Pro-
fssor:Lindik dg ingoniør AlI Soott-Hansen.

: • - V-
DE NORSKE SKIPSREDERE
so.Mforl•iden kle innkalTt til det nssistiske redprforbung, hvls leder er

_sKipsreder Stenerson,.pg snmodet om å sendu ut en oppfordring til norske
sjøfpak om:å! reise hjem cller søke til sksokontrollert hsvner, nektet
aller blnkt:•'Reeterne Tnemlignordmen n. •

DA DETJUDER EN VISS UKIARHET -
med honsyn til Ohat Noir, 5ks1 vi opplyse st der ingen grUnh er tU blokad'
sv testret-nå etter at Einar Rose. er trått ut sv direkSjonen. Rosekjellerkn:
deriffiot ar fn-mgeles under nosistisk ledulse.

BISK02:BP1flV
Pnå på nytt internert sin hytte i Asker. Alle tiltsk dr truffiet .

for å hindre kirkehøvdingen i å komme i forbinnelse Eed omverdenon. • Det
utsstt s,terke vaktavdeldnger, slått.opp plak2ter meg"sdgsng forkudt", og
til og med nåboeiendommen er rekvirert for å sikre fullstendig isolering.
Biskopens, eldste Sønn, øiyind Bergrsv, cr-også intcrnert såmme stddyffien-på
en slik måte far og sønn ingen -.Corbinnelse h2r meg hveranre.

BOYKOTtf AV GYIDENDAK.
ter TJt -iST -TdriEdl:Wrsk Forlr).g cr overtstt av nasistene mcd Håkon Foss og

Tord Hemsun som loderu, sks1 forlagets nye bøker boykottes. Det ssmme:gjel..
ddr også nssiforlagene Kambsn, Stc.nersen og Blix.



TRANSPORT RUSSISKE_FANGER
.akte sist lørdag en visn oppm'erksomhet i Oslo og langs hovedbanen. Det var

særlig fansevokturnos brutale fremferd on la merke til. Dét var spark og.
/nbehersket kjeltbruk hvis en fange vaktedat minste mishag. Og lafigs hoved.

_bandn stilte da tyske vaktdne opp maskingeværer og offdsererne trakk revol-
verne når toget stansot Vad an stdsjon. Flk bkulL hindros i å gi fangangs

gaver elir vise dem ,syMPati: Det gjorda de nå allikeve1 da, Dat vnr godt
frummøte. På 'vaden dppGvar var dot atskillige fanger som gre'dde å flykte.

- V •
TYSKLAND BOMEES METOBtSK
og effektivtmed hundravis av fly d hver rnid,. Og det or ikke tilstrekkalig

mad jagure i selve Tysklund.: I sine egne meldinger om det vellykte dngslys-
nngropet på di.selmotorfabrikken i Augsburg, fortelb r tyskerno selv at jnger-

na møtte opp ved kyston og tok imot da Oritiske fly. Over Augsburg møtta de

neffektivt lnftvernskyts. Og nå fikk de britiska fly på nytt føling med de
tYske jagene da do fløy hjem over kysten, hatta stemmer. Ken derved har tys-.

korne ogsa innrømmet at der ikke finnes .;.]dgrforsvar d Tyskland selv.
- V -

-biENS TYSKERNE SPARER PÅ HVER DRÅPE
elje og bansin, sander Englandravdelingdr på 400 - 500 fly om dngen
ovar Frankrike. Da  nar  råd til dct og ønsker å viso herr Daval hvordnn det

egentlig står til med kreftene for øyeblikkdt, STerden har grunn til å tro
at dot blir da allierts som settur i nang våroffensiven. -Tyskerne har sn4k-
ket for  mye  om sin offensiv. Det pldiar dd ikka å gjøre når de Virkelig hnr:

planer. I Rmssland er.de fremdeles på retratt i vårbløvtn.
- V -

DEN STRENGERE RASJONERING I TYSKIAND
wiaøt ihk/3 no videwo popli5ti t  i hvortf, fl hnr myndighetene funnet det nød-

vendig å tildele hvar husstabd en til to flasker konjakk som ekstrarasjon  for

•å-mildne overgnngen.
- V -

DANSK "POLITIKKEN"
bringer don:177. apriL.stI,domenti fra Bsrlin av angivolig rykter om inire uro
i Tyskland. "Dat drader7som om meldinger ifølgu hvdlke dur skulle være be-

gått 180.0.00 snbotasjehnndlinger i Chomnitz bare i februnr, I do berlinske
arbeiderkvartdrer Wedding og Neukøln skulla dat være reist•bnrrikader be-

.stykket Mad maskingsværer, i Ruhrdistriktet utbrudt hungersrovolter og i
Stuttgsrt skutt 60 utenlandSka arbeidere for anstiftelse av urolighetar."
Vi har ikke hørt-om disse rykter før nå, men dementien minner oss om ert gam-

melt ordsprog: Ingen røk Uten ild,

PÅ
- V -

EN BUSS I BERLIN.
En dame kommor inn Med en diten pike som finner seg en plass ved siden av en

jøda, behørig market med gult tegn. Damen Utbryter: du behøver ikko
sitte ved siden nv en jpdo, Finn deg en ånnen plass," Lise ur snild pike
,c)g  finner seg on annen plass. - NA ved siden av en nrbeiddr. Denne reiser

seg og sier:"Jag behøver ikkc å sitte ved siden av Liso", derpå flytter han
seg bort til jøden.

- V -

TROSS ABCFJ  
den svenske frihetsavisan - bar i sitt siste nr. an tegning nv quisling i

dype tanker. I un visjon sur han hela det norska folk mad Nygårdsvold i
spissen. Ban undres; "Iurer på om jog skcl ta borgerskapat fra alle (ke 98

v

SVEN JAKO SKRIVER I SAMME AVISEN:.
n er dg fo et-nors e. e motmrbeider ane_ETisk den godu nyerdningan.

Hvor får dLt sin stålvilje, sin kraft frq? Kanskje fra de  høy.  fbollane.

Fra sin ubandige kjærlighet til den  ting  som kalles frihdt?"
- V -



KONG RKKON SENLTF UT
følgende fliiscn  t;Li Nutges vunner den 9. p:Oril: "De 2 år"soM 'dr gått sidun
9, april'1940 har vætt ld.ke 1,ngU:som tUnge og kah"sikkert betuigne.s som
de'S±koåte,:i vr.. 7_2.nds .historip Men f'alt dLt  dystre_  ntåvi ikke  tape

* "av'syne.hvisfle åt'har betydd fbr det norSk*folk. Fedrelandskjærlig- kttheten er:blitt-en:levendu ralLtet dg- vi hat 1ært cp,ss  å sette7e1(':-f011es
" intereber fbrnn -P-iva'JinteresSer, Jeg håpera,t særalg'ungdommen kommer I

til å ha ç1trt Ibi flog Samhbldets bdtydning, *Så.den kin bli i stnnd til
i fellsSkip å bygge. landet-opp  igjen når frihetun er gjenvunnet."

fluis1inwSk)RSTE BUDGETTJ» -
hir ført OppWr556—krenur ttl sintsrådenes lønning'er, til:representasjon
415,000. til qiIïsling viklapå Fygdø 550.000; til nødlidende NS-aviser
1,800;060, :1;il propgandf_178', mill. (helt bortkoStet) til "nasjonale fest-

',dager' 1-9,5 Mill, til "KulturUtstilkingord 450.000 og til utenlindske
:kultutperonlighbters besok 5.6.000. Underskudddt er på 423 millioner

kronc±' ,0  Ta freti d erindring,en nou ov 4u-t-quisljrig":hir sagt om tidligore
te.,;jcingers .bruk av skatteeetalornepenger,--NæTmere kbmentarerer
h e 1 t mterflødig.

'KULTURDEPARIEMENTETS"
tyske bibliotekskondnt,. 2ettur Nåmmann, varYnylig på Rjukin og for,:tok. ,
'en drastisk utrehsnig i-"sted'uts ve1kjente offent1ige bibliotek. Deltp--»
yar sikk-erl't un LI,liageld.g oppgiv.:-for tyCkeren, for bibliOtek4P4'Rjtikan

• vnr berømt for. -sin betydulige s?,mling_av 1±tteratur .fårb:diderbeivegelsens_ .
- "--tcoiri og histo;fu, - . .. - _.

4.

ESSTE UKE KON,WGE— _ _ _
Frf  Figbevegefse  ut 1. mai. Fdt ,r bittdrt å.tenke på atådet er den tredje
maidagen don norskd arbeiderklassu går iMøt- udder det •osigtiske "
Denne-tid pi året var tidligere under vår frie forfatning prdget rty at:
travle forberedclsdr i alI arbeiderklassens figlige OrganisaSjoner fotat
alt skulle ligge til rutte for en-omfittende og verdig feiring av frihets-- ,
og kampdo,gen.
Om.vi i Ar ikke som fri,inenn og kvfnner kan demonstrere vår kjærlighet
til frihut, Tikhe On: brorskap-d Masseopptbg unddr  -våre finer o.,p; bannere,
så kin vi lia1cL.v 1 nytte den'tiden sem er igjen til stilleHforberadelser,
slik dt i Ar blir feiret.som.det Snmer seg under okkupasjonen'.:
Sn må regde med åt nasistene nok vil få  i 1 -tand arrangemc>n.termnligens
i sam;.reuid mud tyskerne; som jo har profnett dagen ved å ta åen
intekt for sin pronaganda.
Porolon for hver ærlig arbeidsminn,o[:: kYdnne, jn for hver god nordminn,
er derfor i ar: La nasistene  beholde  gatene'og de offentlige
1. mii,  F,Jir  dagen innendørs og kameratSkipskretsun! Gi dagen
innhold yed ii nytt;å: sVcre vart.he1lige Aldri å hvile dller
gi'opp,før Norge igjen er fritt.og vi atter kån bygge vår egen.
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