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jeg vil verge  mdtt  land,
jeg vil bygge mitt land,
jeg vil elske dmt frem
i min bønn, i mitt barn,
jeg vil øke dets gavn,
jeg vil søke  dets savn
ifra greneen og ut
til de drivende garn.

N  hetene fra 13. 17. a r11 1942.

Denne bostavn er vår,
og vi elsker den for
hva den ver, hva den  er,
hva den bliver igjen.
Og som kjærlighet gror
av  dens hjemlige jord,
8ka1 den gro av vår
kjærlighets  frøkorn igJen.

Her er sommersol nok,
bmr er apdejord nok,
bare vi, bare vi have
kjærlighet nok.
Her er diktende trang
gjennom arbeidets gang
til å løfte vårt land
blott vi løfter i flokk.

42.

Worm-Willer underetreket gt april er semlingene
dag. Dette kan nmppe overvurderes. Grunnen til Frankrikes nederlag i 1940
var s p littelsen  og uenlgheten i det franake samfunn. Grunnen til Prank-
rikes seir i  1918  ver at  franakmennene da var et enig  og samlet folk. Når
romerne kom 1 krig, valgte  de diktator. Jamvel om vi tviler på dikteturets
fordelaktighet enda  1 krig,  er det  lkke  tv11 em  at det da har en fordel,
nemlig utryddinge alr all indre uenighet. Nordmennene samlet seg 9. spril
1940 uten  noen diktator.  Pra den dagen, oPphørte nordmennena å  være  høyre-
menn, venstremenn, grbelderpartimenn eller kommtnleter. 8d.da aa bmr det
bare wrt nasister og entinmsleter i landet. Denne enhetens styrkm glelder
det  om  å  bevare. Bare ett Problem må bli drøftet: Hvordan vi skal vinne
krigen forteet og  best.  andre spøramål  må bero til krigen er  slutt.
Når et land skal  bygges opP indrepolitlek,  ma spørsmålene diskuteres og
settee under debatt,  men  når det gjelder landets frihet, er alt rettet
mot det store målet: Flendens nederlag. I dag må  vi alle samle våre  krefter
for å kunne knuse Tysk1and militært. Hver inneats teller.

Ruseland. Dokumenter som er funnet, viser at tyskerne bruker
mange av de reservene som først  skulle ha vsert satt  inn i våroffensiven.
De våpene som er tatt„ er av helt ny opprinnelse.  Russerne beholder luft-
herredømmet og  til 15/1-.42  er 15.000 tyske maskiner og 40.000 flygere skutt
ned.  Mandsg ble melet et tyskerne På 3 dager har tept 300 f;.y. På 30 dager
har de tept  1.203 f1y mot 300 russiske. Russiske krigeskip i nord har sen-
ket 1 undervannabåt og skadet 1 destroyer.  Dessuten er det senket 3 tran-
sportskip i Nordishavet.

Tyske flyåtak i stor stil mot Murmansk er  slått
tilbake av ruseiske flyavdelinger før bYea ble nådd. 3 tyske bombefly ble
skutt ned. De øvrige måtte  affe.  På Leningradfronten blir den ene tyske
stillingen btter den andre inntatt 1 det innviklede tyske forevarsaystam.
Russerne har indtiativet. Tyske fanger på denne fronten innrømmer at deres
avdelinger har hatt store tsp. Tirsdag ble meldt at tyskerne ved Leningrad
hadde 9.000 falne, 70 fly akutt ned, 29 tanks ødelagt og diverse annet
erobret  av russerne. Torsdag  ble  2.000 tyskere drept ved Lbningrad.
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I Brianskområdet er de første tyske forevarslinjene
totalt gjennombrutt. Torsdag ble meldt at russernt fortsetter framgangen
sin her, og 30 tyske motåtak er slått tilbake. 12 bebodde steder er tatt
av ruesernm. Tyskerne innrømtmr også nye russiske gjennombrudd n.ø„ for
Ilemensjøen, der russisk kavel1eri tar del.

6 russiske diviejoner er gått til åtak På mid.tfront-
en. Russerne har hmr kastet tyakerne tilbake i 3 åtakt og  russerne rykker
sjøl fram. De russiske troppenm rykker fram mot Smolensk etter et 10
dagers slag„ og mange landsbyer er tatt tilbeke. Ved Vjasma er russerne
trengt dypt inn i. de tyske linjene. Også andre steder er de tyske linjene
blitt gjennombrutt. I Kalinin er nå de russiske fabrikkene kommet i gang
igjen.

Donetabasenget er 12  tyske  motåtak slått tilbake
med evære tap for tyskerne. Rumenske og ungareke avdelinger som er satt
inn her, har også hatt enorme taP. På.,Kertsjhalvøyahar russerne fått
en stor del tanks og panservogner gjennom Iran, og fremrykkinga mot
Peodosia er i full gang. Den russiske flåten beherske Svartehevet.

østen. I Burme er det hårdt press mot de britiske stilling-
ene  ved MandalaY, og  kineserne gjør kraftig motstand i Sittangdalen.
Japanerne har  1 burma besatt en liten landeby vmd oljeledningen. Rtmpene
reser mellom japanake og britiske tropper, og kineserne ber tilføyet
japanerne evære tap, meldtes onedag. Oonegidwil Menillabukta ho1der stend
trass i kraftige japanske åtak. 12  åtak er elatt tilbake.,Oorregider har
fått forbindelse med et annet sted. flPilipinene holder amerikanske og
filipineke  tropper ut og kjemper tappert. Predes ble meldt om ny japanak
landgang  på øygruppen. Hollandake styrker  holder stillingene i Rollandek
Ostindia.

Alllerte  f1Y har angrepet Raboul og I.ey på New
Guieea  md,stor virkning og uten tap av-fly. Pra SIdney blie mmldt at
store styrker a1lierte fly her bombet japanske baser på New Guinea, New
Britannia og Timor. Over Tlmor er 8 japanske fly skutt ned o flere skedet.
Australske fly bombet torsdag Timor og japaneke stillinget pa Pilipinene.
Ved Andamanøys her  jap anerne fått ødelagt 15 sjøfly,  likeens  13 flybåter,
og britiske flygere har forotatt  vellykkede  tokter over Den bengaleke bukt.
2 japanske transportskip og 2 forsyningeskip er setket, og 4 andre  japeneke
akip er  alvorlig  ekadett, 2 gikk sanneynligvis tapt. Amerikanerne mistet
1 fly.

Ohurob111 gjorde mandag i Underbuset rede for det
kraftige britiske åtaket  ev  fly mmt den japanske flåten i Den bengalske
bukt. Dmn besto av 3 slagekip,5 hangarskip og menge kryseere og destroy-
ere. Det ble gjort stor akade på flåten t  og'mange britiske fly gikk tapt.

Det amerikanske marinedepartement opplyser at etter
åtaket På Xtarl Harbour er 26 krigsskip sjøeatt, 1 slagekip, 2 kryesere,
18 destroyere og 5 undervannebåter. Bygningen  av 125 nye undervannebåter
er tatt til.

Amerika skal bygge store langtgående  undervennebåte;
spesielt laget for Stillehavet. 20  tunge amerikanske bombefly  blir nå fløy-
til Buigland hver dag. Om noen uker vil  Amerika  produsere  mer  fly enn Tysk-
land„ Japan og Italia til eammen.

x • Det britiske 'fdrelaget tii India er strandet, mmn
krigen skal forteette som før med engelsk ledelse. Nye overlegninger og  itae
drøftinger om Indias framtid er blitt utsatt til krigen  er  ferdig. Den
engelske planen var klar og konsis og alle drøftinger var ført i eR venn-
skapelig og oppriktig ånd. Det var minioritetespørsmålet det hele  strandet
på. Bngland og India fortsetter krisen til seiren er vunnet. Den indiske
kongress vil kjempe mmt  ethvert  overfall. Ohurehill beklager i. et te1egram
til Stafford Oripps at forhendlingene ikke  førte fram,  men grunnlaget er
lagt til en fremtidig ordning ev Indiaspørsmålet.
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Von Rundstedt t  en ev Hitlere beste generaler som
har kommendoen på den russiske sørfront, er overflyttet til det tyske
hovedkveetee i rrankrike t  Dette elår ihjel Hltlers påstand om at det ikke
kan bli noan invasjon  i vest.  Torsdeg  ble meldt at  von Rundstedt er kommet
til  rarls.  Feedag var han. hos Laval. De tyske generalene i Prankrike kraver
flere folk til Veatfronten. Fo*evarstiltek drøftes åpent mellom det tyake
generalene og Viehy  (Laval)  om forevarstiltak for eventuell invesjon mot
Frankrike, Belgia eller Holland.

e Laval er gått inn i Viohy-regjeringa som leder.
Utnevninga blir kommentert i verdenspressen. I Madrid og ZUrieh
blir det fremhevet at Hitler har fått dette i stend av omayn til eventuell
invasjon.  Bvenske aviser fremhever at  jamirel om mulighetene av invasjon
ikke skulle vwre til stede, binder de allierte atore styrker langs Atlanta.
havskysten. Bare det er til ator  hjelp for russerne. Amerikanake aviser
behandlet onadag temaet Laval og skrev kort og konsist at i en tid for
evindlere er og blir Laval den største. Amerika går nå helt og fullt inn
for de frie frenekmenn. U.S.A. anerkjenner det frenske folks rettigheter
over rrankrike og dets kolonier, men ikke Vichy. Den amerikanske noten
til Viehy er blitt nådig mottatt, idet den fremhever at Prankrike aldri
blir fritt før forbryterne i Tyekland  er fJernet. Torsdag tok den amerik-
anske ambassadøren  ikke imot  noene Alle ammrikeneke borgere er oppfordret
til å forlate Prankrike t  og 2 skip holdes klare. Fredag ble  ambessedøren
kelt tilbake til Washington. Laval  forela sin regjeringsliste for Petain
torsdag. Bn 8merikansk jotrnalist intervjuet Petain 13/1 og Petain
sa da at Laval hadde berikat seg både politisk og på Frankrike og at han •
var tysk agent. :Derfor ville han ikke ha ham med. i regjeringa  den gangen
og heller ikke side. Nå var det tyske presset blitt for sterkt.

Bt omfattende åtak ble  gjort natt til mandag mot
Veste,Tyskland og Rhur av sv.ere styrker britiske bombefly. Skadene ver
evært store. Likeens ble mål i Prankrike og Nederland, sarlig flyplasser,
bombet.  Andre stere styrker av det britiske flyvåpens bombemaskiner angrep
natt til mandag  mål i  Nord-Italia„ en flygning på 2.400 km. Den skjedde
uten tap av fly. 11 britiske fly savnes etter åtakene på Tyakland natt
til mandag.  Dagåteket siet søndag På jernbanen i Prankrike var awrlig vel-
lykket tress i kraftig noteatnd av tyske jagere. Målene ble nådd mmd tap
av bare 1 bombefly, men 13 jagere gikk  tapt. Kreta ble kraftig bombet sist
søndeg. 5 tyske bombefly ble skutt ned over Malte samme deg. Natt  til ons-
dag  bombet store styrker  britiske  bombefly Rhurområdet kraftig, videre
tyskokkuperte flyplesser, og miner ble forteett tagt ut 1 tyske farvann.
Dokkene  i le  Havre ble også belagt med bomber. 11 fly gikk tapt. Tirsdag
utførte britiske bombefly og jagere det hittil største og lengste dagåtak
ewt jernbaner og  kreftstesjoner i Prankrike, 4 tyske og 4 britiske maski-
ner gikk tept.  Atakene var s-rlig rettet mot Nordmandie. På Malta ble 7 iz
tyske fly  skutt-ned tirsdag. Btore  styrker britiske bombefly var  natt til
torsdag over Rhur igjent  3.natta i denne uke. Videre ble dokkene i St.
Nizaire og Le Hvre og flyplesser i Nederland bombet.  Britiske jegeefly

store formasjoner gjorde  2 dagetokter over Prankrike  torsdag med bombe-
laster.  4 tyske jagere ble skutt ned. Britiske fly fikk 4 fulltreffere
på et tyek forsyningeskip utafor Norskekysten. 4 fly gikk tapt etter zat
natte operasjonmrt og 4 etter dagens tokter. I LOndon rekner en med at
et den store britiske luftoffensiven binder over 1 millityskere 1 vest
ved luftvernet, søkelys, bakkepersonalet og nettjagerne. Dessuten rekner
en med et menst halvparten av de tyake jagerne er  bundet i vest.  Btter
det store dagåtaket mot det okkuperte Frankrike, fortsatte store styrker
britiske bombefly kraftige bombardemanter på flyplasser i Prankrike Be1;
la og Holland natt til fredag. Bale fredeg, fre grålysningen til om
ettermiddagen„ tordnet 1.500 britiske bombefly i bølger over Eanalen
mot mål i det okkuperte Frankrike. Boulogne ble bombet. Drønnene ble
Urt på den annen side av Eanalen. St. Nizairel Le Havre ble også bombet



Finansminister Kingsleyx Wood opplyser st det engelsk
budejettet et på 5.266 mill., men det er ikke noen fare for inflasjone
Den britiske finansministeren oppga gnedag  st den skattefrie grunnlønn
for 6 mill, menn og kvinner i Bngland er forhøyet. Detter er ejr nytt  eckxit
skritt på velen mot sosial rettferdighete Bnglands finanser  er forøvrig
evært sunne og Daily  Mall  fremhever at det engelske folk er innstillet
på total krig og seier. Det vil ikke beklage seg.

5 franekmenn  ble akutt eist  tirsdag pog.adrapet
av en tysk vaktpost, og det ble treet med flere gisler dersom ikke
gjerningsmannen er funnet inuen 17 april. Det meldes om flere oppstand-
er  og demonstraejonstog i Frankrike og et tysk militærtog er avsporet
hvorved 35 tyskere ble drert.

Gøteborg Handels-  og Sjøfartstidende omtaler 1 en
ertikkel  de sjøfolkene som  reiete  med de  frigitte  nerske  skipene til

land. De fleste var nordmenn, reaten engelskmenn. Ikke noen  ble
vunget. Det er ikke noen tvil  om hvor den moralske styrken er,  Bler

den eveneke avisen. Sjømennene ga  sitt liv for sitt land  og sine idealer,
folkestyre og frihet, slutter den.

Svenske avieer oppgir et områdene ved Narvik er
sperret, og  ikke noen får reise hverken ut eller inn. Forsvarsverker
blir bygget ut overalt.

Hitler har nå sendt en av  sine  verste terrorekepert-
er ved siden av Himmler til Oslo under påskudd av å organisere  skimester-
skap, men sanneynligheten  taler for at det er den  spesielle eituasjon

Norge som har fremkalt denne reisen.

President Roosevelt  sendte 9/4 telegram til kong
Eaakon. Det het bl.a.: "De og det norske folk har veert den beste in-
spirasjon for amerikanerne." Russiske og eveitsiske aviser har i lengre
artikkler rosende omtaler av det norske folk, som ikke lar seg nasifise-
re. Den norske motstandakraften vil  aldri bli knekket.

Fra London blir maldt at den  komtinerte allierte
åtaksplanen er ferdig, og åtaket kan bli startet fra MUrmanek til Pyri-
neene. Ohurebill og  øverstkommanderende for U.S.A., Mershell, fortsetter
forhandlingene i London. Timea skriver onsdag at Tyskland elltid har
veert redd for en tofrontekrig,  eg  3ngland vil gjøre alt for å åpne en
ny frout. Store amerikanske styrker lger klare flere steder, bl.a på
Island.

Kong Haskon talt.e  til Amerika  den 9, april og sa
at overfallet på Norge i 1940 kom som en overraskelse både for Norge og
Vestmaktene.  Statstityrelsen hadde to veler å  gås  enten å  ovargi  seg
eller å fortsette kampen ntafor. Det  siste ble valgt,  og det har vær,'
det riktige. Norge kjemper videre og er framlelå 1 krig med Tyskland,
men alle operasjoner mågå sammen med  de allierte. Heen fremhevet dar-
etter verdet av den norske  handelsflåten. 40 1% av all olje  og  matvarer
bringes  nå på norske  ekipl Vårt  flyvåpen og krigsflåte er  en vardifull
tllveket til de allierte, og  begge våpen tar del 1 krigsføreelen. Kongen
uttalte sametundes  sin takk til  alle dem som med  livet som innsate
hadde  kommet fra Norge til Brigland. Videre kom han inn på verdet av
1 forsvaresjef for  alle  våpen for at  samspillet skal bli det beet
Styremannekoler og maskinistekoler er  i. full sving over hele land.
Vdtt land har mange gode venner 1 verds som sammen med oss vil sette
elt inn på at Norge skal få sin frihet tilbake.



fi hetene lørda o sønda
en tyske generalen på nrrdfronten Russland er

erstattet  av en annen.  Den firste har hittil bare hatt nederlag. Under
flyåtak mot Uurmansk  ble  15 tyake fly skutt ned av den russiske flåten.

for Leningrad har russerne brutt gjennom de finske linjene og gått
fmkm flere km. 1.000  finner  ble  drept. Pinnene hadde brukt flere måneder
på å fårsterke seg her. Russerne har videre avskåret viktieee jernbaner.
mellom Leningrad og Novgorod. Mellom Ilmensjøen og Leningrad er det bitre
kamper. Bdtlers beate tropper er sendt hit. General Taukovs høyre fløy står
nå 30 km. nord for Smolensk. Den ene befestede  stillingen etter den annen
er tatt. Søndag ble meldt at russerne fortsetter framgangen i  områdene om-
kring Smolenak. "Moskva står nå framfor sin skjebne n„ sa tyskerne for 6
måneder sida  etter å  ha slått fast. at russerne var,ferdig.

Tokie, Kobe, Yokuhama og en  aanen viktig japansk
by er bombet av alliarte fly, som feiet innover Tokio i fullt dagalys.
Det ble  anrettet stor skade.  Japanske  aviser  skriver om umenneskelige åtak.
Det ble gitt flyalarm i Tokio, og stemningen 'var panikkartet. Søndag  morgen
var det på ny flyalarm i Tokie. Det er til søndag aften ikke kommet noen
melding fra Amerika om åtaket. I A!Ilerika er  jubelen stor. Nå er  luftoffen-
siven mot Japan tatt til.  Japanerne har  nå fått en forsmak på det som kommer.
Amerikanske hygende  festninger har bombet Rangoon, Raboul og andre japanske
stillinger i Stillehavet. På Pilipinene  er en  liten øy gått over i  japaneenes
hender

* I Libya er det store sandstormer, og det er en  pause
både i luftai6g  til lands.

militære sjef, general Earshall, opplyser
at amerikanske armekorps,  utdannet spesielt  for aksjonskrigsførsbl„ vil ta
del i  kombinerte  operasjoner fra  Storbritannia. Det  amerikanske luftvåpenet
vil også ta del fra baser i Bengland. Tyskerne har lagt ut miner I de største
elvene i Belgia. Nye tyske avdelinger er aendt til franskekysten. Sida von
Rundatedt kom til  Prankrike  er det blitt satt i gang store forsvarstiltak
her. I Norge blir befestningene  forsterket. Trems4 blir utbygget til en Z.st
411tåtebasis. Strandhoggene har gjort tyskerne nervøse både i Norge og Prank-
rike. Hitler har sendt ut nye fredsballonger sden viser hans engstelse.
Roma er det frYkt for invasjon. Italienerne har gitt opp  håpet om  en offen-
siv både i Libya og Kaukasue.

Natt til lørdag utførte britiske bombefly åtak mot
Hmmburg, Ste Nizaire, Le Havre og flyplasser i Prankrike og Nederland. 9
britiake fly savnes. Nfirnberg er bombet, og Ausburg i Bayern ble bombet i ful2
dagslya fredag. Det var en flygning på 1.600 km. De britiske flyene fløy så
lavt at tYskerne skjøt I sine egne bygninger, forteller en av flygerne.
Åtaket ble foretatt  av  12 fly, 5 vendte tilbake. Verdens hurtieate bombe-
mikskiner tok del for første gang. 500 fly har vegrt over Nord-Prankrike. De
tyake jagerne nølte med å gå mot britenm enda de var i stort antall. 1
britlsk bombefly og 2 jagere gikk tapt. I 10 dager har britene stadig veart
over Nord-Prankrike. I Tyskland har de i 5 dager på rad anrettet stor skade.
Over Malta har det veert opphør åtakene. Den engelske kongen har tildelt
befolkningen St. George-korset for dens tapperhet under de over 2.000 fly-
alarmehe. 3n. italiensk transportbåt er senket i Middelhavet.

Det har lykkes Laval å finne en regjering som til-
fredsstiller tyskerne. Darlan og de andte regjeringbmedlemeene er avsatt.
Darlan har fått en annen kommando. Laval er blitt både utenriksminister,
innenriksminister og sjef for informasjonsdepartementet. I røynda er han
blitt diktator under Hitler. atter forlydende skal Laval flytte til Paris.

Utenlandske arbeidere  tigger på  gatene i Hamburg.
Hamburger Premdenblatt sier at det må  bli slutt på  dette. Den forteller at
an dame som I barmhjertighet hadde  gitt  brød til 2  franske  arbeidere, var
blitt dømt til 2 måneders fengsel.

Binar Gerhardsen og Hofmoe er sendt til Tyskland.-
Redaktør Skavland er arrestert.



Jonas Lie har gitt ordre til arrestasjoner
anledning prestenes holdnlng, men tyskerne stoPpet det foreløpig. Derfor
kom de nye bestemmelsene lørdag og søndag om 3 måneders oppsliengstido
.Prestene er imidlirtid ikke innstilt på kompromis. keldinger fra Stookholm
torsdag opplyser at biskop Berggrav er løslatt etter den indignasjon som
kirkestriden hsr vakt i Norge. Berggrav får ikke komme til Oslo, og han får
ikke ta imot noen besøk. De øvrige 4 prestene som ble arrestert er ikke
løslatt. Det er forøvrig kommet tyske preater til Norge. Det er gitt onire
om konfiskering av biskop Hilles formue. Biskop Berggravs papirer fra
april 1940 som er svært kompromitterende for Q.uisling og tyskerne, er ikke
funnet. De er i sikkerheto

Kirkedepartementet har hatt vansker med å finne
noen som har  villet overta domprostiet  i Bergen etter Enudseno
er det lykkes demo Amissmr Harald Posse har tatt imot stillingeno Han
var tidligere ved Indremisjonen, men han ble umulig for den. Posse er
kjent for #. være Rilsøens angiver, idet hans datter var til stede ved
prekenen der pastor Riisøen ba for kongeno Hun fortalte dette til sin
far, som igjen gikk til Statepolitiet med  clet.

Det er blitt svært alminnelig fra NoSo-hold å
angripe biskop Berggrav for Politisk virksomheto Det kan ha sitt verd
å kjenne sakas sammenheng: Høsten 1939 sendte Berggrav ut en brosjyre
påÅsehehoug. Den het "Nordens innsats". Han viser der at det synes å
v-re en sjangse til fred dersom en kunne komme til forhandlinger med
partene før storkrisen brøt løs for alvoro Han hevder videre at kirken
har en oppgave her. Som formann i et kirkelig verdensforbund fikk Berg-
grav oppfordring fra tyske og engelske biskoper for å prøve hva en
nøyfral kirkemann kunne gjitre for å få en konferanse i stand mellom
representanter for de krigførende parter. Dette vil tyskerne ha til at
Berggrav ville skaffe seg politisk innflytelse. Biskop Berggrav gjorde
et forsøk på å få i stand konferanseno Han besøkte en rekke land og
talte bloao med Goering og lord Halifax. Det hele ble imidlertid forgjewes.
Da Berggrav kom tilbake sendte hap i private brev en skildring av sin
reise til en del venner. Et av brevene var det til Ronald Pangen som
ble funnet ved huslindersøkinga i Pangens hjem i noirember 1940. Det inne-
holdt ikke noe som helst kompromitterende for Berggrav, Hele hans reise
var et ledd i en kirkelig aksjon og hadde ikke noe med personlis rgjer-

righet eller forsøk på å drive politikk å gjøre. Hans forsøk var vi alle
takknemmalige for. 1. februar fant Terboven detkaportunt å offentliggjøre
dette dokumentet som han hadde hatt liggende i et års tid. Det var lite
smigrende for uisling at hovedinnholdet i "innseSrte1sestalen til minister-
presidenten" var et åtak på biskop Berggrav.

;Axsnevad sa sist søndag st det er mange folk som
kan takke Norge for dets kamp mot tyskerne. Det er ikke godt å si hvordan
det hadde gått dersom ikke nordmennene hadde kjempet som de gjprde.
T'låten vår er like mye verd som en bær på 1 mill. mann,sa 4tsnevad, os
han fortsatte: Vi kan med løftet hode møte historiens dom.,Han omtalte
prestenes kamp og sa at påskesøndag var en ny pakt sluttet mellom kdrken
og staten.

Av de 800 studentene i Trondheim er 11 nasister,
men disse 11 har tatt både bygning, hytte og studenterhjem, slik at
studentene må spise ute.

ulden etter den grusomme leken
som pinte, myrdet, rev ned,
ber vi at landet vi elsker
må gi oss kraft til fred.

(Nordahl Grieg)


