
Det kommer en dag 1.al 1941.

17. mai 1941,
Por annen gang opplever vi en 17. mai i hertatt land. Plagg-

stangen etår naken, iår som ifjor. Det bruser ingen barnetogajubel gjennem
gatene. Premmede uniformer setter sItt preg på bybilledet, og vi vet at
spioner og angivere driver eitt skitne apill iblandt oss, Vi må bite i oas
vårt hat og vår harme.

Vi kan ikke feire noen fest. Men dypere og mer brennende enn
noen annen gang før vet vi hvad 17. mal betyr, og hvorfor vi elaker dette
landet. Gjennem krig og nød, nederlag og skjendeel ble f:orge vårt på en Ay
og mer inderlig mate, Prihet og selvstendighet, rett og menneskelighet var:
blitt så selveagte goder at vl ikke vieste hvad de var verd før vi mistet
dem, Nå vet vi det, Vi har fått det brendt inn 1 sinn og kropp elik at hver
eneste en av oss kjenner det som et sugende segvn: Dette tok de fra oss,

den llke usvikelig sikkert vet vi også at vi skal vinne Norge
igjen, Aret som gikk var rikt på sorger og skuffeleer, og likevel har det
gitt oss noe som ingen voldsmakt kan ta fra oss: tto På oss selv på det
norake folket, og vilje tll å holde ut og bringe offer, I dette aret har vi
sett hvad elags etoff nordmenn er gjort av,

Vi minnes idag de menn som falt i atriden for frihet og fedre-
land, Ingen krigagal diktator hadde sendt dem ut som viljeløst slaktekveg,
De aloes og satte livet inn, ganske enkelt fordi de ikke kunne la vere, og
det er deres uvisnelige heder,

Vi tenker på dem som sitter bak fengaelsmurene i denne byen og
utover hele landet, Våre beste kammerater og kampfeller er innesperret,
fordi de var med og gjorde eitt 1 kampen  pa  den indre fronten, 41.ange av oss,
har menn og fedre, søstre og brødre blandt dem. Men utenfor murene fører
andre deres arbeide videre, hver dag, rolig og målbevlset.

Vi tenker på dem som står i våpen utenfor landets grenser og
venter på at Umen skal komme for å kjemps Norge fritt. Vi tet at tusener
kv  vare landemenn seiler på noreke skuter over alle hav for å berge 1 land
de våpen og varer som skal sikre seiren. Det er ikke noen farefri fart dia-
se sjøfolkene går 1, men de seiler likevel, og de seiler under det noreke r
flagg.

De falne, fangene, ce norske sjøfolk og soldater, alle de andrer
hjemme og ute som gjør sltt til 1 den store frlhetekampen-de har vist oas
den veien vi skal gå videre fremover,

Vi gir hverandre det løftet i dag: Vi skal vere trofaste mot de
verdier som er Norge, slik det lever fritt og stolt 1 hver nordmanns sinn.
Vi skal holde ut, for vi har krefter som vare undertrykkere ikke kjenner og—
ikke forstår, Ingen materiell nød, intet hemmelig politi, ingen hirdbander
og ingen løgnpropaganda kan ramme det som er margen i vår motetand: Vår
kjærlighet til landet, friheten og menneekeligheten.

Det kan vare lenge før vi blir kvitt de fremmede voldamenn og
landeforrederne som lar seg bruke mot det noreke folk. Prigjøringen kan og-
sa  komme fortere enn vi tror idag, Men ett vet vi, hvad som enn skjer:
Vi ekal holde ut„ og

Det kommer en dag  

Den 25. september 1940 utnevnte Reichskommiesar Terboven en
regjering utgått av Laajonal Samling, Som det tredje land i :uropa fikk vl
nazismen som state  og regjeringsform. Pra å vere det høyest utviklede 1.
demokrati 1 verden, økulle det norske samfunn innlemmes og enerettes i det
netorgermanske rom".

Idag, på var gamle frihete-og selvetendighetsdag, spør vl oes e.
selve Hvor langt har de nye herrer kommet? vi mer eller mindre nordmenn
idag enn før? Vi kjenner evaret. Det som hendte den 9, april 1940 føles av
alle norske kvinner og menn, av all norsk ungdom, som den største skjendsel k
som er overgått vårt land siden det trådte fram som selvetendig stat for ;A
tueen år siden,

Ingenting er vi blitt spert for, Iandet utarmes ved krigen og



og av en tysk her på 2-300.000 mann. Det tyske politi fyller våre fengele/
og oppretter konsentrasjonelelre, gode nordmenn avsettes i fleng fra sine, 
stIllinger i state- og kommunetjenesten, aløserlet med skatteborgernes per
ger florerer vilt og planløst, og midt oppe I den begynnende, skrikende
nød føler vi hver dag  oa  natt trykket av den tyeke bøddelmakt og deres"nol
ske" rød-gule lakeler„

I sannnet: idag tviler tngen pk hvad nazisuen representerer:
Undeetrykkelse og terror, liveødeleggelee og menneekeforakt. Dette døds-
prinsipp sltter nå ved makten I vårt fedreland. Kan det klare å legge vårt
land øde, km det klare å drepe all godheta, all frihet, alt liv og tro
i vårt folk? Nei  

Por Norge var et land hvor det i det hele og store var godt å
levet if et land med verdene høyeste levestandard9hvor vi hadde reist vårt
eget hjem og vår egen frie kultur så og el på bare fjellet. Cg dette hadde
vl evnet uten å ligge andre til byrdeg Vi krevde ikke kolonier og større
livarom, Ti røvet ikke og stjal Ikke fra noe aunet folk, rorge var vårt
liverom, det var vi glad I fordi tet var vårt hjem. Nå har det "iter-tyske
rike" tatt fra oss alt.

Nel, ikke alt, Drømmen om friheten, saaholdet og solIdariteten,
felleaskapet i fornedrelsen og troen på framtiden har for første gang I
var historie skapt virkeli nas onel saglIn av vårt folk mot"Nasjonal
Samling".

Det har aprilforbryterne I alle fall sørget for, og Terboven
hadde rett da han I eln beryktede radiotale den 25,september ifjor sa at
"velen til Norges frihet gikk over "Saajonal Samling", Ja, nettop "over"„
men det blir over "Nasjonal SamlIngs" lik,

Vi var et fritt folk„- vi er blItt et stridt folk,

Plere millioner mennesker omkring I hele Europa er tatt med vold
og undertrykt som vi, millioner av menneeker som levde sItt eget frie 1,yk- •
kellge liv innenfor aine egne grenser, De levde for de samme idealer og
trodde på de samme prinsipper for et menneakeverdig llv, idag kjemper de
alle likesom Ti, sln frihetskamp mot nasismen, Alle disse millioner venter
på en seIer for demokratlene, en Eysets seier over mørkemak t ene, Disse mil .
lioner er en etyrke sgm ikke må glemmes når en snakker om reeultatet. Selv
om kanskje seiren er laigt borte, så vil Europas nasjoner ea dag relse seg
og kaate voldsherredømmet av. Det er denne dagen vl stadlg må ha for SYo
og forberede oss pa,  selv om det I øyeblikket ser merskt ut.

Det kommer en dag----
Ia oes hamre det inn
i hvert aneste hjerte,
I folkete elnn,

Det kommer en dag----
da det land eom er dItt„
og det folket du elsker
igjen vil bll fritt,

Husk

Det kommer en daf----
da de kvelende band
de legger omkring deg,
vll sprenges av and.

Det kogmer en dag----
da ditt folk og du selv
vil gripe tll våpen
befrl hver en trell,

Det kommer en dag  
Du akal nuske de ord,
Igjen akal du ferdes
på frl norsk jord.

nerlinernYtt.
Tn nordmann som nettop er kommet hjem fra en forretningerelse tE

Berlin, forteller:
"En dag mene jeg oppholdt meg på mltt verelse gå hotellet, glkk

det flyalarm. Hotelltjeneren kom løpende og ea at jeg måtte gg I tilflukte.
rum, Jeg erklmrte at jeg ikke var redd, at je; ikke vlsete hvor nermeste a
tilflukterum lå, og at jeg foretrakk å bll på mitt varelse. Itter aosn
parlamentering ga han seg og for videre, Jeg hørte spetakler, lyd av skrik)
og ekudd fra gaten, og nyssgjerrig eom jeg var ruelet jeg ut for å se hvad
som foregikk. Jeg hadde imidlertid ikke tatt mange akritt fra hotellinngan
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een,  før jeg ble kommandert inn igjen av politiet. Men jed hadde alikesel
mesett nok til å vere klar over hvad som skjedde. Jeg så reetene av en kvin-
nedemonetresjon, som var eplittet av bevepnet politi. I gaten lå en plakee
de hadde båret med innekriftens

Vi vil haz vf:re menn og våre sønner tilbake...VI vil ha slutt på krige
ea signalet "faren over" gikk, lå gatene igjen fredelige og

nyspylte."

Hver mor,en Berlin-politiet gå en runde i byen og vaske vakk
denne innskriften  pe  plankegjerder oe vegger:

weir wollen nicht den langen erieg,
Mer wollen nicht den hohen Sieg.
Tir wollen nicht das grosse emich,
leer wollen nur des eldhrers Leich."

Idrettsfronten svikter ikke.

Med rette har norsk idrettsungdoms stolte og bestemte holdning
vakt almen beundring. elanee soe kan hende ikke vurderte idretten etter for-
tjeneste, er idag klar over at den fyiking som flokker seg uhder idrettens
banner, virkelig er laedets kjernetropeer.

Også utenfor landets grenser har denne streik, som savner side-
stekke i verdenshistorien, vakt oppellt. Overalt taler men idag med respekt
om den noreke idretteungdommen som ikke lar seg kue med trusler eller etraf

Vintersesongen var døde Det nekter selv ikke de norske idretto-
lakeiene med Reichborn-ejennerud og Charles Hoff i spossen. Men nå er strei
ken brutt, sier de samme lakeier  

Å nel, det er den nok ikke Og vil ikke bli brutt heller før den
er endt med et avgjort og uigjenkallelig nederlag for de tøleere som har
lånt eitt navn til å ville stille norek idrett i naeistisk tjeneste.

Det nye såkalte "Norgets Idrettsforbund" sendte for en tid siden
tt ordre tll alle fotballkretser i landet om at de ekulle holde møte innen
28, april. Di dageordenen skulle oppføree "Kegnekap" og dertil plan for
kommende sesong.

Oslo eotbellkrets var en av de førete som holdt ting. Der møtte
opp ca 60 klubber, og disse 60 teller alt som heter fotballklubber i Oelo.
Styret ble enetemmig meddelt decharge 77)7 regnekapet, og på talen oe kome
mende sesong ble det enstemmig og uten debett vedtatt at  wkretten ikke kom-
mer til k spille en kamp i sommere eet vedtaket kom til ttoss for truslen
om at de klubber som ikke ville seille, skulle bli fratatt sine baner,

Lignende vedtak tatten man i mange andre kretser, mens Bereens
Fotballkrets feeks. ganske enkelt returnerte henvendelsen med den begrun-
nelse at "adressaten var ukjent". Kretsen reenet seg nemlig, som rett og
riktig er, som opelest i og med at eorees eotballforbund ble likvidert. 1

ikke aa eneste av kreteene har sviktet, Fronten er ubrutt,
Slik er det også på sykkel. En ser det beet når en forhenverende

ordiner rytter som —alther Andresen, som ikke har deltatt pg 3 år, kan vinn
et ritt med minetters foreprang, og en vet at det meldte see ld deltagere
til 11 klasser hvorav ingen kl.Å, aelv idretteføreren som i de siste år
har vært mest opptatt med å drikke ejolter ved sitt stambord på eyches re-
staurant annen etasje, har vert nedt til å melde see til etart.  Men  selv

startgrunnlaget (kr,25.0Ce i lønn pluss 10,e3G til reeresentasjon, hvorav
en vesentlig del går i resteuratør  ler ches lomme) har ikke formedd denne"lyk
keridder" til å fullføre et av de to rittene hm her deltatt i hittil. Han
har vert nødt til å gi opp, symbolek nok....

en almindelig treningsdag i håndball ble lagt ut som om eåre
håndballfolk okulle ha eviktet fronten. Så langt fra, ,ren måten treningen
har blitt etlagt  pe,  her satt en stole)er for den også. Bet er?det eneste
nazietene har oppnadd,

Sommer-idrettsfolket holder stand. Det blik ikke den fronten som
svikter, een derimot en annen: Det har lenge pegett en intens kame mellem
forrederne eeichmborn-njennerud og eharles eoff. De kan vel historien om to
store i en sekk?.



tid så det ut aow ow Charles noff okulle vinne deans dregkaeoen, og at
all norsk idrett akulle inn under Hirden.  jau  siste aytt skal vere at R.K.

• trekker det lengste strå, at  ee,H,  mister sti1lingen som ekspediejonsejef.
R.K.  skal ogee beklr denne atlllingen og legge nye Judas-penger til sine
tidlieere, O.e. skal bli :eikenirditdeettesjef (faen spare).

Idretts-judasene begynner å spise hverandre opp, Vi ønsker
god ap2et1tt.

2arole:Ingen nordmann med i r1kamareje  ne

Vet De----
at sivilt polit1 okal utspionere barna. De patriotiske innakriftene på
veggene og fortauene irriterer.

-

at Jonas Lie fulgte med Terboven til 3volvflo  for være  med undet for-
hørene. Under forhøret kom det lnn to noreemenn, De var aterkt forslått.  et
lie 2ekte på dem og  skrek  til dem som 1 øyeblikket ble fornert;"Se på de
evina der. Slik skal dere også komme til å ae ut hvls  dere  ikke svarer or-
dentlig," Da en av ofrene sank eammen under  foraøret,  ropte hant"Dra dette
rasket ut og akakt dem ned,"

 

at  Mellergt, 19, som kan remme 140 fanger nå hur et belegg på 230,

•

at  uisling den 10„aprll 1940 truet de noreke offiserer og menige som
ville kjemps for landet med at de ville bli stat  for  retten og anklaget
for mord,

 

at den 8, spril 1940 om kvelden løp et tysk 27000 tonne hvalkokeri  inn
pa  havnen i  Naritik.  Det hadde ombord 2000 tyske soldater som den W, om
morgenen gike 1 land. Tolloppunsmannen som g1kk omMord kom ikke t1lbake,

-

at  Hermana ørin har  sagts  aJeg  har ingen samvittighet, min samv1ttig
het heter Adolf Hitler."

-

og at denne samelåttIgheten svarert" Vi er barbarer,  Vi  vil vere det.
Det er en hederstittel," (Rausohningx Samtaler med Hitler eide 75,)

I Miallereaten 1Ø
der sitter våre menn,
I kami, for folkete frlhet
gav de ain egen hen,

Der sitter Norges eres
og eannhets fanevakt,
fordl delkke solgte
sitt land til eremmed makt,

På hvert et hjerne lusker
oivIlkledt politi,
Snart er det bare bermen
og raaket, eom  gar  fr1.

Våre  Me  n,

Vår dag vil engang komme•
en  modnes vi  for  den,
Og alle landets fengeler
er fylt av våre menn,

På dommersetet ttoner
betalt og kappekledt„
de menn som vrengte loven
og trampet  pe  vår rett,

Du som forrådte landet,
tro aldri, det blir ditt,
Kun de som gav sin frihet
kan gjøre  -orge  fritt,

aperr  handre  tusen inne,
sla  ned ti/ siste mann,
og  gi din tyske herre
det folketomme land.

ParolesIngen nordmenn wed i rikewereje n,

forts, neete eide,



vil osu et lend 30M er frelet og  fritt/  og Ikke  Gin  frihet må borge,
Vi  vil ose et land som er mitt og ditt/ og dette vårt land heter norge.
Og  har  vl ikke det labd ennu/ nå ekel vi vinne det, jeg og du.

17, mai 1814.
Norges grunnlo v.

;; 1,

nongeriket "Eorge er et fritt,udelelig og
uavhendelig rike.Detsregjeringsform er
innskrenket o arvelig monerklek.

17, mai  leelle
Leve Kong Laakon

neve det frie o r g e.

3kjebnetimen,

Vi sitter bak blendede ruter og venter at noget skal skje.
Vi lytter på London• vi leeer, men feler ose døve  og  blinde.
Vi vet at negst må komme,  og  da vil vi være med,
nea da kan det lite  11.Ytte å sitte og vente herinnt,
Vi lister ose ut på gaten. Den levelver sen mørk auM en pert.
Du mener å skpmte efl stjerne-selv stjernene vender seg borte
Det pludrer og  ler i  mørket, nelv ungpikelatter ar sort.

Det skraperiav jernelåtte støvler. Du hørene en stamme. Berlin,..
Du kan ikke se dem, man hører pa nennee kilne latter,
at han er et virkelig mannfolk som byr elgaretter og vin,
Cg hun er en  skolepike,  hun kunne ha vært din datter.
Det stryker koddent forbi degi. en jungel avhrunst og skrekk,
2orgjeves mette du lete etter et menneekes trekk.
Ulven har mere emhet, hyenen er meudre frekk.

Det brender 1 Londone dokker, Allverden er satt I brande
tusen vulkaner våkner som egryler  i aftengløden,
l'anservocnene raser i Ltbyas ørkeneand.
Leonidas relser seg atter for atter å møte  døden.
De ute  i  verden kan ennu by sine fiender tross,
de hevder  ein  rett  oc  sin vilje, de blør, men de synger j alåss,
Intet av dette hender- Intet hender hos oss.

1 dette peetfengte mørke vet ingen vei eller sti,
Vi kjenner presset mot strupen og smaken av blod 1  munnen.
LI en det er nu det bestemmes, hvorledee vLr lodd skaL bli.
Dette er skjebnetimen, detti  er  prøvestunden,
-efinnes du ennu de falne, og vet dn hvorfor de falt.-
greier du barkebrødet som forrige gang, da  det  gjaldt.-
tåler du ventatiden, ta tåner Norge alt  

For vel ken den mektice inærta og øde land atter land,
Mennesker kan  neen  drene, den fattigee rett kae  iau  krenke,
Den lever ennå i hjertet hos hver en kvinne og menn.
såsant de i ensomt mørke k3n holde seg vLkne og tenke.
En franmed kan brandekatte riket fra Vardø til nærens klitt,
men bare ved kjærligheten blir  det  son du eleker  ditt.
Cg beere ved frihet i tanken blir mannen og folket fratt„

forten neste side,



-6-
er ekal relse seg rikøre, der de var skutt 1 grus.

Nye gårder ekal lyse, barn ekal leke 1 hagen,
stille skal kornet modnes, freden bo 1 41tt hus,
eg eu  skal våkne i glede, bare det lyener av dagen.
Hver som yder eltt erbeld, han otk for eltt styre selv.
Ingen vere din herre„ ingen vere din trell,
len retten råde i riket som sol over Norges fjell,

Smånytt.  
Trondhjams mekaniske verketed skal nu bll ubåtverft, Det vil 1 den anled-
nlng bli flyttet nermere Ladehammeren.
De elete uker har det gått 10-12 øketratog i døgnet med tropper nordover
til Mosjøen.
Jødepogromer er allerede innledet 1 Trondhelm, Alle jødiske femiller er
jaget ut av elne private villaer, sim tyskerne har tatt.
Degsposten 1 Trondhelm som for en tld elden ble opphøyet tll organ for

hadde selv bedt om å bll det.
Tyskerne har ikke greiet å erobre Fxgland, men har foreløb/g nøyet seg
med å ta Britannle Hotel 1 Trondheim. Eleren, direktør Stensrud, er tll
og med blItt kastet ut av eln prIvate leilighet, Dessuten har han fått en
bot på kr, 50.000 f fordi norske gjester etter tyekernes mening skal ha
fått bedre mat enn de tyske.
Tre av glelene fra Svolver er frigltt. Det er folk som hadde med oljelndu
•trien 1 Lofåten å gjøre, og de er sluppet fr1, fordl de skal vere med på
å bygge opp det ødelagte. De syv andre sitter fremdeles, og vil bli holdt
1 forvaring så lenge de arresterte N,S,folk fra Svolver holdes fengelet
London, net er faatelått at gislene fra Svolvier skal lide sanme skjebnt
som N,S,folkene I London, I konsentrasjonsleiern 1 Hakadal befInner det
sog 70-80 mennesker fra Lofoten, fOlk som har nermere eller flernere slekt
ninger blendt dem som ble med til England.
Skaden som ble anrettet ved toktst i Svolver anslåes tll 20-30 nalllomer
kroner,
quinlings blllede er som bekjent opphengt 1 alle offentlige lokaler. På
jernbanestaejonen i Trondheim finnes det et sllkt billede. En av rengjø-
ringskomene IAM holdt 24 å vaske en morgen, da en som gikk forbi pekte
på billedet og spurte:" Skal du Ikke vaske vekk dette ogek?", "Ne1; se
vaskekonen," e e ansatt for 4 vask golvan og ltj for å vask skjlten ta
veggan".
Lars Chrlstensens kjente landeted, Ykseney 1 Sandefjordefjorden, er bt-
dlaglagt av tyakerne, På elendommen finnes det en stor bønsefarel.
Impregneringsfabrikken i Larvik har fått beakjed om at den kan få et vlset
kvantum tømmer fra statens ekoger. ForuteetnIngen er imidlertld at det
ferdig stand blir levert tll Henry Johaneen Ltdo som ekal bygge 200
barekker & kr. 90,000 til tyskerne.
T. person ved navn Hellenes 1 Kvelde ved Iarvlk har satt seg opp på le.
vering av barakker tii tyskerne, Ran skal sette opp 90 barakker a 90 tusen
Da han mabglet trelast, gjorde han tyskerne oppmerksom på at Tresehow hade
de nok av det. Tresehows trelast ble da beslaglagt tll fordel for Hellenes



VI VIL OSS ET LAND SOM ER FRELST OG FRITT

OG IKKE SIN FEIRET Må

VI VIL OSS ET LAND SOM ER MITT OG DITT,

oa DETTE VART LAND imERNORGE.
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