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1 disse dager begynner et nytt år. Forrige gang
nyåret ble feiret 5to det norske fulk mer som til-
skurre til den gigantiske og blodige maktkamp som
ble utkjempdt på forskjenige steder i verden. Gru-
somme begivenheter hadde satt sitt merke i vårt

Mange land var utslettet som seh stendige
stater, de var blitt ofre for ideer ng ansknelser
som vi sto fremmede overfor. Vår innsats i opp-
gjoret hesto i å hjelpe der rettens og sannhetens
idealer ble fursvart.

Slik fononet årskiftet seg den gang. Og knapt
var året begynt for nye nederlag rammet små
land. Det er ikke på sin pless nå å diskutere hvor-
ledes vi den gang tok stilling til hendingene, for
vårt lands vedkommende var onskene og målene
bare dette ene: at vår noytralitet måtte bestå for
at vi fortsatt kunite Itygge landet i pakt mad tlers

fremskriosånd som besjeler alle de. nordiske fulk.
Våre tradisjoner og vilje til fred hindret oss i å tro
at snart skulle Norges selystendighet være en saga
blott. Heller ikke trodde vi at norske
kvinner var villige til å selge sine iderder for  egen
vinnings skyld.

Men vi tok feil. Det er ingen skam å ha for stor

tro på menneskene. Derimot er det iii skam for
hele folket at det også blant oss var folk uten denr
enkleste form for nasjonalfedelse,kjærlighet og mot
til å handle i samsvar med hva mann og kvinne
fra de fusen hjem onsker, tror og vil.

Vi ble overfalt, forrådt og trampet ned. Vi blir
ruinert og fengslet. Våre dotre voldtas. Barbarict
og terroren prover å drepe livsmotet i oss. Men vi
har kjempet, kjempet med ære, og vi skal fortsatt
kjempe.

Hva er det vi kremper for. For mat og klær,
hus og heim? Selvfølgelig. Men forst ng  f rem st  for
non mer og storre, nemlig for vår cksistens som
tenkende og frie mennesker. Vårt fedreland er ikke
bare skjønne åser og fjell. Det er også selv-
bestemrnehesretten. For var vi ikke så opprnerk-
somme på dette. Det var så selvfølgelig. I dag vet
alle hva den betyr: Fiskeren får ikke lenger reise
så langt ut på havet han vil, bonden må levere
sine produkter til våre bødler, ungdommens og
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Nytt år.
idrettens organisasjoner undergraves, tariffavralene
gjores illusoriske, motefriheten oppheves angiver-
mentaliteten fremelskes, presse og radio ensrettes.

Kort sagt: Nesten intet er tilbake av det Norge
vi levde for c'g bygget epp. NIlikevel gar vi inn i
der nve år med loftet hode og våkent blikk. Hvor-
for? Fordi vi vet at kjernen i oss lever, mamt og
kvinne oamlnel og ung fra landseude til annen står
beredt til pa forste vink å kaste åket av.

Det er et alvorlig år vi går i mote, men det er
ikke forste gang i vår historie at jernhelen ouer
vår kultur og vårt nasjonate liv. La barhariet råde
enna en stund. Vi har kraft og mot til å holdo ut.

i vil alle bli med i den aktive kamp og sier med
dikteren:

Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke
menn.

De som har tåbnod og vilje og aldri i livet går
ben

og selder min store tanke, men kjemper til duden
for den.

Gi meg de kolde og kloke, som k enner  min
virkelighet.

Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen
som vet,

bnet er mer som skrift  i sand enn lofter om
kj ærlighet.

Gi meg de brennende hjerter som aldri gir tapt for
tvil,

som aldri kan kues av mismot og trues av sorger
til hvil,

men moter hver seier, hvert nederleg med samme
usårlige  smil.

Ja,  gi meg de beste hlant dere, og jeg skal gi dere
alt,

ingen ken vite for seiren er min hvor meget det
virkelig gjaldt.

Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste

blant dere er kalt.



Det Frie Norge.
Denne avisen kom ut med flere nummer i 1940.

Det er vårt mal a gjore avisen til talsmann for de
oppfatninger som gjor seg gjeldende hos alle nord-
menn uansett stilling og klassr. i vil soke å spre
opplysninger om de faktiske forhold og på alle
måteri mategå quislingenes og tyskernes lognpro-
paganda.

Dette arbeide hyr pa store vansker, og vi ber
om at våre lesere dommer resultajet av arbeidet
under hensvntaken til dette.

Det er klutt at opplaget ikke er så overvehlende
stort. Det er derfor unt a gjore at avisen sirkalerer.
Send den videre etter den i, r lebt. IIvert eneste
nummer må bli lest til det er utslitt. Det er vår
oppgave til leserne. Det far ikke hjelpe ont avisrn
Llir litt krollet og fillet. Den er likevel mer verdt
enn 11 ny, fin sensurert avis!

Hirdkultur.
Om formiddagen 26. november ifjor kom en

hirdmanti fulgt en sivil opp i Studentersamfandets
lokaler i Trondheim og klistret upp plakater på
forskjellige steder. Plakatene ble imidlertid fort
tatt ned av studentene. Da det ber forela uhR lig
imarengen og plakatklistring på privat eiendom
ble pohtimesteren gjort oppmeeksom på saksn.

Studentersamfundets  sR  re hadtle tiiilig.re vrtI
maderhuadlinger med drt i v.kt politi Llitt enire
om å gjore alt for a unnga unt og brak innen
Studentersamfmulet, og Stndentersamfundeis styre
presiserte på uy sin apsolutte vilje til  å  sorge for
ro og Urden. og sa fra at hvis det fra hirdens side
ble gjort flere forsok, vilde plakatene påny bli tatt
vekk, og i skrivelsen til poliiimesteren meddrhe
styret at det regnet med politiets bistaml.

Det samme standpunkt ble presisert i skrivelsen
til rikshirden i Trondheim den 27. november.

Fungerende fortmom i Studentersamfundet
blir overfalt.

Den 29. november ved 14,30 tiden er formannen
på sitt kontor da en hirdmann og et par andre
masjerer inn, formannen blir fort ut og får beskjed
om at han er arrestert. Ilirdmannen forklarte at
han hadde sendt ham et uforskammet brev, og nå
skulle han få lov til å klistte opp plakatene han
hadde revet ned. Studentersamfundets formann
nektet å ha sendt noe uforskammet brev og Viste

til at det som sto i hans brov til hirden var det
samme som Studentersamfundet var kommet over
ens med politiet og de tyske myndigheter om. Han
nektet likeledes å klistre opp nocn plakater. Han

fikk derpå en rekke kraftige slag i ansiktet. Tre
ganger l,le han slatt til jorden. Mellom slagene ble
han spurt om han y ar villig til å sette opp plakatene.
Han nektet hver gang, og etter at hirdforeren Var

ferdig med ham ga han tu av Itirden ordre til å
gi formannen julind.

Politiet blir kjent med saken.

Dette rå overfall mot en mann som bare gjorde
sin plikt. Ide meldt politimesteren. Videremeldte
Studentersamfundets stvre hirdrns fttrer i bven for
å ha trengt srg inn i samfunskts lokaler og for å
forulempet formannen. Hele saken ble dessuten
meldt i il det tyske sikkerhetspoIrti.

Vi vet intet Ola den videm utvikling av saken.
Men det er vel grunn til å tro at sakens aktstykker
ligger og suger stoV på et kontor ita istlilistasjonen
i Trondheim. Der bir den vel liggende som bevis
på reitslosheten i landet vart idag.

Karakteri  iske 6 ir  situasjonen er et par artikler
i ,.Adresseavisen" hvor oyerfallsmennene far full
srotte. Studentersamfundets formann stemples sunt

en oppvigler og provokator.

De unges mening.
Vi er ungdom fra alle samfunnslag, i vare rekker

kjetniter visergutter side om side med stndenter,
fooarbeidere sannmot med  fook+ nner. . HM-OPS
ungth tn sanuntm med landsbygtlens. Enige -tår

sammen pa post. for fribet. mot dktatur.
Alle er vi preget av offery the og pågangsnott.

Vi kjenner ingen som sviker sine ideer og sitt land,
for vi kjemper for et mal som har gitt osstatallutIdes
krefter ug troeus nutslukkelige ild. i ktemper for
dct frie Norge. Det Norge som skal gro frem når
nazismens kvelende aske er friet fra norsk
jord. Ilverken naziterror, lyske Imjonetter eller
forry te quislinger kan knekke van• vilher og lukke
yår tro.

Norge skal fa friheten tilbake. IIer  i  landet kan
bare nordmenn ra oill folk oir I t tid kal få lykke
og fred. Det norske folkelynne passer Ledre for
nestekjærlighet og fred enn for raseteorier ug hat.
Demokratiet og friheten kan gi den enkelte storro
utviklingsmuligheler enn fullstendig ensretting og
autoritetsdyrkelse.

Bak ess har vi tnsener av sterke ungdommer,
foran oss harde tider med terror og forfolgelse,
men i det fjerne ser vi den frihetsvåren surn skal
bryte opp naziisen, og i soldemringen stiger atter
landet frem frukthart og fritt.

Denne kampen har vi tatt i bevistheten om våre
forpliktelser mot våre fedre og mot landets fremtid.
Det finnes ingen tvil — seiren blir vår.



Idretts-striden.
Det har alltid vært en selvfolge at de aktive

idrettsutovete selv valgte siue tillitsmenn fra
nederst til overst, og de I afios e ma og store tak
fra lagsformenn og styremed/emmer har baret store
frnkter. Når det gjelder stdve idrettsprestasUmene

står vi på ingen måte tilbake. Det var ikke lenge
mellom hver gang ar Norges navn f/ov over verden
på grunn avypperlige prestasjoner. Nar viså tenker
pa at VI et: et folk med knappe 3 mill. menuesker
så skulle vi ha beviser nok for at det systemet vi
bar brukt, på den ypperligste målen har svart
sin hensikt. Tar vi de 3 nordiske laud med i alt
ca. 15 mill, menuesker hvor idretten har vært ledet
etter de samme prinsipper, sa finnes det ikke
idrettsgren hyor Norden ikke kan hanile upp med
hvem som helst, ja sely med stater på 80 til 100

mennesker.
Det viser at vi ingen ting har a lære av dem som

i dag blander seg inn i norsk idrettsadministrasjon.
Det viser seg også at vi intet har å hem fra det

landet som i dag av enkelte blir satt opp som ideal-
staten på alle områder. Tvert itnot har den /terke
og frie norske idretblevegelse adskillig den kmme
Iære bort til thai forerpregede tyske maskinidretten.
Det skal de vite de som i dag blander scg inn i
idrettsporsmalm at VI trenger mgen diktatorer
innenfor norsk idrett. Vi er ikke en saueflokk ens-
rettede og Uniælende kirmlammen. Vi bor f. eks.
alle bedre greic på norsk idrett enn kst. landsfor-
reder Stang. Vi trenger ikke å bli fort av samme
hr. Stang fordi denne mann ikke fjenner noen vei

som bringer oss lenger frem enn de gamle, provede
meteder vi idrensmenu Itchersker uttai forer.

Ilva hjelper det så at en Reiebborn Kjennemd
idrett sforer. Er det nan smn har vært en plett

på norsk idrett sa er det levebrodsadvokatene.
At ter Ini ru,, av dem dukket frem på arelmen, ikke
av kjærlighet tit idretten, men utelukkende for å
mele sin 1/gen kake.

Herr R. Kjennerud, vi kan hilse fta all norsk
idrettsungdom og si at den dag de tyske utsugere
er ute av landet da skal De få samme belonning
som de andre levelmAs landsforrederne. 1 så
er De ikke den eneste som er blitt fort galt avsted
av personlig maktbegjær og egoisme.

Vi idrettsmenn har tatt kampen opp pn vår
måte. Resultatet er hundre prosent blokade av
det selybestaltede idrettsdepartement og nazistiske
diktatursystem. Vi driver ikke idrett på kommando.
Forst skal nazistene vekk og tyskerne ut avlandet,
så tar vi til med idretten igjen. Hva er vel mer
natulig enn at alle de idrettsmenn bar gått til
åpen kamp mot de tyske nazimetoder når de blir
forsokt på norsk jord. Vi vet hva vi har mistet.

Ett har idretten lært oss, nemlig at vi ikke skal
gi opp i første omgang. Er det et begrep all sunn
idrett mangler så er det begrepet „gi opp". For

oss er kampen for en fri idrettsbevegehe identisk
med kampen for et fritt Norge. Derfor gjobler det
i dag ikke bare kampen om retten til å herske
over sin egen kropp og sin egen bevegelse, den bar
et storre mal og et vIder perspektiv— det gjelder
fedrelaudets fribet og freintid.

Usensurerte nyheter.
Alle slags jordbruksvarer, sposiellt egg og smor

med klovermerkel er blitt furt til Tyskland i store
mengder. Varene lanseres som „Liebesgaben aus
NlinVI-gen“ umler alagordin „stott norsk landlunk".

Det er planer om å 1a id 20 tusen tonn klipp-
fisk, 10 tusen tonn er allerede sendt til Tyskland.
All sildetdje er beslaglagr. Salg i il norske kan bare
skje etter tillatelse fra de tyske myndIgheter.
50,tusen kg, sjokolade til er rekvirert. Ca. 140
tusen par skaftestovIer er hestilt.
— — — —

De konstituerm snakker fremdeles om at veien
til Norges storhet går gjennom N. S.

N. S. proklamerer at det skal bli slntt med all
korrupsjon ved besettelsem av offentlige stillinger,
og hyller valgspråket: „Den rette mann på den
ret te plas,/k" Vi nevner noen ekseingler p Ilya det

vil si i paksis:

St:m „initettriksratE', ett ne fet still/tig Oted rang
over ekspedisjonssjefene, er utnevent 0. R. sakforer
Thorleil Dald. Kvslifikasjoner: Lemlforreder, 32
år, født i 5kien. Fikk „Står til haud" til eksamen.
I Skitm boor han virkeL, rikkban I:are det arbeide
som andre juriater ikke vide ta. Lonnen hans er

kr. 15000.
Som pressedirektør — igjen en ny stilling —

er ansau skolelærer Andere Ileggerud. Ont hans
kvalifikasjoner vites intet, men han har aldri for
hatt noe med aviser å gjore uten som abonnent.
Skolebarna karakteriscrer ham imid/ertid som en
„snild" lærer. Gasjen er kr. 13 500.

En mann som berar Rjarne Holst har vært særs
Han er ansatt som sekretær hos kst. Lunde.

Gasjen er kr. 7650, til dette er reguleringstillegg
samt kr. 4000 i representasjonsutgifter. Det er nytt
og et merkelig fenomen i stalstjenestens historie
at sekretærer har representasjonsutgifter.

Den fra Kobersaken kjente åndemaner, flyvind
Lange, er blitt pressekonsulent. Han var i sin

tid redakter I Teknisk Ukeblad men ble kastet på



grunn av sommel av forskjellig art. Det går rykter
om han heller ikke duger i sitt nye hverv.

I Trøndelag og Møre har N. S. arrangert en hel
rekke møter i host. Ifolge politirapperter har tallet
av de fremmotte i hygene ligget mellom 5 og 0.
Foredragsholderen og hirden har alltid vært i klart

I et møtelokale på en av øyene hadde folket
sluppet inn tre sauer, andre tilhorere kom ikke.

Ditt valgsprog: Alt for Norge,

det har Du trofast holdt,

om vi stod fram på torget

og ropte på revolt.

Om våre ord falt krasse,

Dig ledet ingen vill,

Du hører ingen klasse,

men hele folket til.

Til Kongen.

Her tenleor vi  oss  et bilde av  kong  Hrilcon

Mot usseldommen, sviket

mot niddings leiesvenn,

står samlet hele riket

vi venter Dig igjen!

Om våpenløse, svake .

vi holder ennå stand.

Vi venter Dig tilbake,

her er aiLt fulk, ditt land.

Et sted hvor det var mott fram to tilhmere,
var foredragsholderen rasende og sa sarkastisk at
folk satt vel hjemme og horte på London. En av

tilhørerne trakk frem klokken, så på den og sa.
— Jo bætterdo, nå er det jo nyheter fra England,
og dermed strøk han på dør han også.

Et møte hvor det var møtt frem en tilhorer ble
referert slik i Eritt Eolk.

Møtet var meget vellykket, alle de fremmotte
unntagen en meldte seg inn i N. S.

Slik skal en konge være,

så rolig og så rank.

Du er vår egen ære,

ulastelig og blank.

Selv på den tunge dagen,

da skjold og verge brast,

og da vår hær var slagen,

ato Du fremdeles fast.
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