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Apent brev til forrederne: 1509
Dere, den nyordnede stats ledere, syns sikkert det er frekt av

oss å henvende oss til dere på en slik måte, gjennom en illojal avis.
Dere hevder jo prinsippet om at all opposisjon er forbudt og framfor
alt skadelig for den germanske folkesjel. Dere hevder ganske enkelt
det prinsipp at dere er ufeilbarlige, genier i statsledelsen, fbrere
og foregangsmenn for en ny og vidunderlig politisk retning.

Hvis noen av dere får se dette, vil de sikkert levere avisen til
deres beskyttere, Gestapo, for å få den til å kneble de statsfiendlige
individer som tillater seg å kritisere, ja, enda erklare åpen strid
mot den såkalte nye ordning.

Det var om denne kampen vi gjerne ville si .dere noen ord. Ja,
dere har vel allerede merket den? Er det ikke den dcre raser over om
dagen og har mareritt over om natten? Det er en kamp som gjelder mere
enn liv og dbd. Dere har solt landet vårt. Derfor er dere våre fien-

Ikke nok med det. Dere vil innfbre en slkalt ny ordning som i
virkeligheten vil före landet vårt tilbake til hva det var i danske-
tida, en vasallstat under en fremmed makt. Men det er ikke bare over-
for landet vårt dere begår den stbrste av alle forbrytelser. Dero må
stå til ansvar overfor hele verden for deres handlinger.

Nå kjemper vi mot dere. En ulik kamp på mange måter. Dere har
rbvet til dere hele statens tvangsapparat, stöttet av en fremmed mili-
tærmakt, Vi har ingen beskyttelse. Vi er utenfor loven. Vi har ingen
rett, utover den en ren samvittighet gir oss. Men vi har den store
fordelen at vi er usynlige. Vi går med sort frakk og sorte sko, vi
snakker stedets dialekt, vi er begrepet mannen på gaten,Der kleine
Mann, om dere heller vil. Dere vil aldri kunne skille noen enkelt
av oss fra den grå massen. Vi er ingen personligheter, ingen origi-
naler, vi bærer ingen kjennetegn,

Men vi kjemper og er usårbarel
Vi har en ypperlig strategisk stilling: Fienden er lett synlig og

vi kan angripe i tett mörke. Dere representerer bunnfallet i vårt
folk. Og da dere endelig skilte Jere ut, viste det seg at dere var få,
men farlige. Farlige fordi dere er samvittighetslöse, maktsyke, pat-
ologiske individer. Eller kjenner dere kanskje en gang i blant er
merkelig suging i mellomgulvet?

Vi levde i et fritt land hvor også dere var beskyttet av loven.
Dere hadde full frihet til å utvikle dere i den fordervelige retning
dere selv hadde valt, trass i at vi var fullt klar over at dere av
naturen var skadelige for folket. Men vi ville ikke gi dere noen
HorSt-Wessel, ingen Codreanu. Det vil vi ikke nå heller, selv om vi
kan skaffe dere av veien når som helst.

Vi skal bekjempe dere med fiihetens, åndens og.brorskapets våpen.
Og utfallet er gitt: Dere er en håndfull forrederel Vi er det norske
folket! Vi er hele jordens frihetslengtene menneskehet! Og  
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IDRETTEN aAR DANNET EN SIERK OG UBRYTELIG PRONT.

Da nzistene gjehnom sine betalta lakeier bestemte seg for å
kkupere" idretten i Norge, innlct de sag på noe som de i-dag har all
llig grunn å angre. I lepet av ncen dager var det virkelige idrettsliv
Norge opphørt. Det vil si, guttene trener nok cg holder seg i form

fullt klar over at det hører med til de ting en plikter med tanke på den
endelige frigjorelse av Norge. •

Hele nyordningen av norek idrett står i stampe. 3et er riktignek
utnevnt en del idrettsførere, men det vil aldri lykkes dem å skape et
virkelig samarbeid med de aktive idrettsmenn. Mottoet:"En sunn sjel i et
sunnt legeme" forbyr virkelige idrettsfolk å ha ncensomhelst befatning
med det rakkerpakket som strake rrklærte seg villig til å selge den frie
norske idrett for selv å få et "bein".

Stewnene er uten videre avlyst. Porbund,kretser og klubber leger
ikke to Pinner i kors for å arrangere stevner, og alt hva de nue idrettc-
førere lokker å truer,like lite hjelper det.

Brytesne tok den første stnyten.Selve idrettetatsråden Aksel
Stang erklæret at brytelandskampen skulle holdes, men selv med trusselen
om konsentrasjonsleir nektet bryterne å gå på matten. Bryterne vant,
kanskje den sterste seir de noen gang har vunnet.

Og i samme ånd som bryterne har de andre idrettsmennene handlet
32 av Rongsbergs fremste aktive mekdte seg ut av klubben sin for å spare
ledelsen for unødig press, slik er det over hele linjen. Guttene hat selv
valgt kursen og vil komme til å holde den til siste slutt.

Drafn og Mjøndalen som skulle holde årets norgesmesterskap på
ski, har sagt fra at de betakker seg for"wen", arrangeren av norgesmester-
skapet på sJ-aoyter 1941,0510 Idrettslag, vil gjere det samme.

Norsk idrett har budt og vil by tross. Idrettsmennenes eksempel
har då også vakt beundring, og det vil i tidet som kommer i ennå sterkere
grad smitte alle sanne nordmenn.

Hur er en dcl idrettsforrederee personalia:
Idretteforeren Reichborn K'ennerud har i arrekker forgjeves forsekt å
å svinge seg til topps i norsk idre:tt ad normal vei.Han katakteriserte
i ein tid alle medlemmene i A.I.F. som "idrettens forbrytere",han tredde
han skulle nå til topps på den måten. Da det ikke gikk, prevde han å
henge i buksebeken på nåværende utenriksminister Trygve Lie,hvis venna
skap han provde å utbytte.Nå prerver han med tyskernes hjelp å stille sin
ærgjerrighet."Norsk idretts Judas" er hans rette navn.
Svømmelederen Robprt Meyer ble ikke gammel i salen.Etterat han ble utnovnt
fikk departementet greie på at han var identisk med den unge mannen
som hadde drevet tyverier på badene i Oslo.
Skilederen Peter østbye er helt og holdent i lommen på sin gemalinne,dct
herostratisk berømte kvinnfolk Haldis Ncegaard østbye, hvis intime
kontakt med selveste Quisling gjør henne til et av de mest menneverdige
navn fra 9. april.
Potballføreren Fridtjof Resberg har tidligere en betinget dom på seg,
og samtidig med laans utnevnelse ble det innlevert en ny anmeldelse på
ham for bedragari og undorelag.
Charles Hoff er velk:ent.Han vil aldri bli glemt for den talrn han holdt
den 14. april da han ble 'presenter som rikstrener og uttalte:"Idrettsmonn!
Det nytter ikke å gjere motstand.Reis hjem norske idreLtsgutter - - !"

Slik kunne vi fortsette å nevne navn og trekk .fra disse lakeiers karak-
ter,men vi skal avstå fra mer denne gang.Til slutt noen navn vi ikke
skal glemme: Hans Egnestangen hirdmann.Finn Hodt medlem av ns.(ex.
Drammens skoyteklubb Fer lie,  Norges mest tykkhodede løper, nå
journalist i fritt folk,
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0 R E G.
av Per Stvle.

Og Noreg vart funne Og Noreg vart svike
og Noreg vart bygt, og Noreg vart strypt,
og Noreg vart samla og Noreg vart rive
og Noreg vart tryggt.  c5n,. Noreg,vart klypt.

Gjev Handi di,Dror min,
me lovar og kvod,
Skal Noreg gaa under
so vil me aa med
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VET DIS; at skogsdriften trues alVorlig i Namdal på grunn av mångel på
arbeidshjelp,i alt  2000  mann? Samtidig "kjelper" Tyskland oes
med våre arbeidsledige. Refleksjonene gjnr seg selv.

at Hambro har sagt:"Dct cr myc godt og mye nytt i ns-pregrdm.
Men det nye er ikkG godt og det gode er ikke nytt:"

åt dot på et ns.mmte som ble heldt i Nord-Trnndelag var møtt
fram on-1- tilhnrer. Motet ble refcrert i fritt folk:"Møtet
var mcget vellykket,alle undtagenon meldte scg inn i ns."

at  det  sirkulerer skrifter skrevet av ns.sem gir seg ut for å
være forlattet av jøder, for sanns3=Fis sonere å bli hrukt
som propaganda mot disse:::

at den meget benyttede khsør i kringkastingen eivin Lange,
nærmest er utilregnelig? Han slapo nylig ut frå sinnsykeasyl.
Pør han ble satt in der var han innblandet i den bernmte
Røbersaken!  

åt Hitler har sagt at  det  i hvert land finnes en mann som har
så stor ærgjerrighet at nan er i stand til å forråde sitt eget
land? Vi har Quislin.:::

at han også hur sagt om seg selv:"Fra barndommen av svermet
jeg mer og mer for alt som på nocnsomhelst måte hang sammen
med krig,eller i alle fall mod soldater." Fra Hein Kampf.

at Finn Halvorsen har skrevet "Den fattige fra Assici."? Nå
er nan selv blitt "Den rike fra Nazisi"2

at den russiske sendemann i btocholm,mådame Kollontay,gjenntm en norsk

embetsmann som oppheldt seg der,sundte falgende budskaF som hun ensket

i størst mulig atstrekning meddelt til det norske folk:

at prostituert rundes departement heter "Kult  Pg  Propr"?

at Goring sover for Apent vindu? Han venter at sydkerset skal
dale ned på brystet hans:

0s1ohirden var becrdret til A. melde sog for Nordlands Rogiment

første hvervingsdag mellom k1.9 op lo og: formiddagon? Da

møtte også fotogråfone opp,og av det oppgitte antall 40-50  

meldte det seg på en time lo stykker som det tyske telegrambyrå

kunne fortelle.
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ET S;(3S33irEL 2X  EOLJK HOLD:bING,

OG ET PÅ N.LSI-EbBflETIGHET.

Stortingsmann Olav Oksvik har sendt fd1gends brov til Innon-
riksdopurtomentets :comflunodvdeling:

don 9.jdn, 191:1.

Gjonnom fylkesmånnon httr jeg mottatt molding om oppnivrtelson 901
ordflirer i Belsby. Ettcr hva som foreliggor kan jeg ikke paberope
mog noen av de anfbrte grunnbr for ikke å tiltro oti7lingen. Jeg vil
heller ikke sjUrc gjeldende at jcg  i  dc sistc år ikko har hatt drUcid:
mcd den kommunalo administrasjon, da jeg cr fullt oppmerksom p1 at
eppncvnes folk med ddrligerb kvalifikasjoner.

Lt 995- av bygdens beiclkning er motstandere av nyordmningcn, er
holicr ikko noe s=lig for Bolsdy, da stillingon or praktisk talt den
sa= over hole fylket.

Mon som medlem av det ovsloaffede og sjikanerte Storting betrukto:
jug det som un uanstendighet å motta et tillitshvorv hvor forutoct-2iL]j
må voro å undorgrave di rettughoter og institusjoner jeg som stortira2,
mann har valt ivarota.

Jog forutsetter etter  degt foran ånfW:ute at Dopartementet tui-
sukon opp i gjen, og lbser meg fra ordfdrerstillingen.

Ved en konsert i Berp;en hvor  fiolinisten Ernst Glnber
opptre, delte onislingene ut dettu oppropet:

OLE BULL'

cr norsk nasjonoleiendem. ilano vetker er grimmtpilureno i norsk muoikl

NORo'K UNGDOM tilluter ikke at vår Hermanske mre tilsvincs av

J(5D MOSE3
Ernst Glascr.)

Denne jödiske krsmkar hnr tiltusket seg 01J B11118 felc, vå,n

nasjonale eiendom, eg reiser land og strand rundt og slar pongor p5,

d tto,

VI KREVIR IT ki0„3ES 1=1,LETiTUR17E eTOP2ES KER I DERGEE!
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ÆrWigst

Olav Oksvik.
(sign,)

Nusjonol Ungdom,



PASSTV UOTSTAND:

RINOSIREIK : TID OSLOBEFOLKNINGEN

Allo som har gått litt på kino i Cet siSte,har nok lagt
merke til at de flesto filnene vi får servert er tysko. Mange vet også
sikkort at disse filmene med  l00%  effektivitet er blitt sabotert i fler
av våre andre byer. Skulls ikke det la seg gjøre også her i Oslo? Uten
tvil Se bare filmer som er predusert i alle andre land enn nottopp
i Tyskland og Italia. Skulle en tilfaIdigvis ha set disse, la likevel
kinolokalene med tyåke og italionsko filner stå tomme.

La oss vise verden og resten av landet at vi her i 0 sle
gjor vårt til å samlo folket og til å gjere do fremmede bandittur usikr
Dessuten skal vi viso folk et stolthoton vå er så ster at.vi ikke pent
lar oss mate med dårlige filmer og anne dårlig åndeli fede,selom vi er
lagt i bakkon. Nei, ryggradon er og forblir hel Z Derfor : la tysk og
iteliensk film vmro forbeheldt våre overfalismenn og de stakkars lands-
forrederne. Disec sistnevate "nordmenn" ledor våre kinoer i dag. Det cr
ikke nødvendig å la det bli neon nkonomisk suksess. La dem alene ta
i mot tyskernes åndelige fedu. Dut gjvr ikke ncp. Vi sks/ så ldkovel
snart skrape av den muggon ganle nor Norge har fått på sog, dct er ikke
stort,men det skjemmer

fil slutt TYSKK OG IIALLENSK:G FILMER,TOr= DOKALER  

LA DEURE PAROLE LYDE UTIPT.r,R LYEU  
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VI JAR Iii.  13 LID
av Pur Siv c.

Vi har ikke råd til å selgc vårt land,
- så kom ikke hOr å gi bud:
Vårt land er oss selv, eg en ridding dEn mann
som vil seg til salg stille ut:
Er mannen enn aldri  sa  fattig,- nåvel,
han cr dog for hoetbar til trell.

Vi har ikke råd til å selge vårt flagg,
men vol til å foldo det ut.
Vårt flagg det cr vår eg vårt fudrulands sak,
vårt morke for mann og for Gud.
Off flaggct skal lyse hvor nordmonn går fren.
Og leve skal Norge,vårt hjem:
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