
POR NORU



Det Isfte Alnor NOrge•
• Det har du trofnet hogt,

Oin ito" plt tOrget
Og ropte på prrolt,
Onr-våre•-tr!ta,falt
Det ledet ingen
Da hOrte ingen kiwase

• Men hele folket



Vi VIL 403. ET 1,ANN,
NR. 3 JULENUMMEW, Desember 1940

JUL 1940
et land som vårt med kulde og mørke i lan-

ge vintermåneder har julen alltid vært imøtesett

med lengsel både av barn og av voksne. Julen har

gitt oss håp om lysere tider, vi har felt den som

en befrielse og som en feststund fyllt av optimis-

me og tro på fremtiden.

Iår må vi feire julen under det nazistiske åk.

Men nazietene vil ikke kunne ta fra oss det håp

og den optimisme som har fyllt vårt sinn hver jul

før. Tvert imot, det norske folk vil i julen 1940

se nye håp tennes, håp om nazismens undergang

eg virkeliggjørelsen av budskapet «Fred på jorden».

Vår bilsen «God jul» er gått inn i bevisst-

heten, ikke som en frase, men som et inderlig og

varmt ønske. Iår sender vi våre beste ønsker til

dem som må tilbringe julen utenfor Norges grenser

i kamp for landets frihet og selystendighet, til Kon-

gehuset, Regjeringen, sjønsemiene, soldatene og de

andre som er på post.

Til hverandre herhjemme sender vi julehilsen

med lefte om å holde ut til seieren er vunnet. Det

primære for oss idag er å vinne Norge tilbake, alt

annet må vike for dette ene. Norges frihet skal

gjenreises, det er vår faste beslutning. Ingen nazi-

terror skal kunne knekke oss, vi skal stå fast. Det

er med håpet om et fritt Norge for øie at

vi iir onsker hverandre «God jul».



General Ruges redegjørelse for
kampene i Syd-Norge.

Da det tyske overfallet fant sted var sjofor-
svaret, kysthefestningene og marinen mobilisert og

hadde vært det siden september, mens minesper-

ringene derimol dessverre ikke var opprettholdt.
Men bortsett herfra var altså denne del av vårt
f orsvar i orden, øvet og klar til strid, i :den grad

en kan benytte et slikt uttrykk om den ubetyde-

lige og delvis foreldede utrustning som stod til rå-

dighet. Alle vet at disse deler av forsvaret gjorde
sin plikt og det på en mate som kommer til a gå

over i historien. Andre kan bedre enn jeg skildre

sjøforsvarets heltemodige undergang. For hæren la

forholdene helt anderledes an enn for sjøforsvaret.

Bortsetr fra et par bataljoner som var satt inn som
nøitralitetsvakt var hæren ikke mobilisert og denne

ordre nådde heller ikke frem til alle avdelinger.
Den eneste beskjed om mobilisering som lan-

det fikk var derfor en uttalelse i utenriksminister-

ens radiotale tirsdag morgen, hvor han sa at mobi-
lisering var satt igang. Men denne beskjed ble

straks efter dementert fra Oslo radiostasjon som i

mellemtiden var kommet under tysk kontroll. Mens
dette hendte hadde tyskerne allerede satt sig i be-
:;iddelse av alle arsenalene i Syd-Norge og en stor

del av våre mobiliseringsplasser med utrustninger.

De hadde også allerede ,besatt vare kringkasting-

tasjoner og brutt alle viktige telegraf- og telefon-
orbindelser. Overkommandoen, samtlige fem divi-

.;onskommandoer i syd og en rekke regimentsstaber

hiadde måttet rømme sine hovedkvarterer. Deres

nobiliseringsarkiv var falt i tyskernes hender. Der-
med var en -ordnet mobilisering 'av hæren i Syd-

Norge umulig. Men hvordan kunne da det norske

forsvar ta opp kampen mot den overmektige fiende?

Oslo kringkastingstasjon -søkte systematisk å øke
forvirringen ved mobiliseringen.

Det som hendte de forste 48 timer er ennu

uklart i stor utstrekning. Hver og en handlet efter

.( get skjønn, på basis av hvad han visste — eller
,om oftest ikke visste om situasjonen. De regi-

menter som ennu hadde sine mobiliseringsplasser i

bahold søkte å mobilisere planmessig. Flere av dem
Mc imidlertid hindret i dette av tyske bombean-

, r:p mot magasiner, f. eks. på Elverum, Helgelands-
- :oen og Hvalsmoen. På andre steder forstyrret

yskerne mobiliseringen ved å gjøre fremstøt med

flot orisert e 9delinger. Resultatet ble at i hele

•.-:yd-Norge kunde bare avdelingene på Voss — 4.
Jvisjon — og infanteriregiment i Romsdalen

‘; jannemføre en noe henimot ordnet mobilisering.
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Overalt ellers var en henvist til improvisasjoner.

De avdelinger og enkeltpersoner som enna ikke var

i tyskernes hender forsøkte å samle sig og måtte
ofte kjempe mens de gjorde dette. Allerede tirsdag

formiddag forekom slike spredte småkamper rundt

i landet. Jeg kan til eksempel nevne kampen i

Midtskogen ved Elverum, hvor en tilfeldig sammen-
skrapet skare rekrutter, militærarbeidere og frivil-

lige hadde trefninger med en tysk troppestyrke. —
Disse isolerte kamper fortsatte og øket heftig
følgende dager.

Situasjonen var ellers jevnt over uklar. Da

jeg tok overkommandoen den 11. april visste over-

kommandoen bare følgende : Rundt omkring Oslo,
fra Eidsvoll i øst til Solihøgda i vest søkte spredte

norske avdelinger å stanse de tyske fremstøtene.

Ved Elverum holdt avdelinger av 5. infanteriregi-

ment på å samle sig. Hvorvidt vi hadde noen
styrker i Glommadalen, ved eller nedenfor Kongs-

vinger, var uklart. Man antok at det matte be-
finne sig noen norske styrker i Østfold, men visste

det ikke med sikkerhet. Telefonforbindelse dit kun-
de en ikke få. Om forolhdene i Telemark, på Sør-

landet, ved Stavanger og i Trondelag fantes det

ingen oppgaver. Derimot ble det oppgitt at 4. di-
visjon provde å mobilisere i Voss og først efter en

ukes forlop, undertiden efter endnu lengre tid fikk
vi ad omveier og gjennem utsendte offiserer greie

pa isolerte deler av 1. og 3. divisjon i Setesdalen

og øst for Stavanger, samt 5. divisjon ved Støren
og indre Trøndelag. Hvor store disse styrker var

og hvad slags våpen og utrustning de hadde, var
stort sett uvisst. Når overkommandoen hadde så

sparsomme opplysninger er det selvsagt at de lo-
kale befalingsmenn visste ennå mindre. Rykter av

alle slags var i omløp. Oslo kringkasting arbeidet
systematisk for å øke forvirringen, og vår egen re-

gjerings medlemmer nadde ikke utover landet. Det

var meget som almenheten ikke kunde forsta.
Under disse forhold er det forståelig at det

hendte ting som ikke burde ha hendt. Jeg vet

ennu for lite til a kunne domme i saken. Det får

bli fremtidens sak a bringe klarhet her. Jeg vil
imidlertid fastslå at overalt pa de steder hvor jeg

virkelig visste hvad som hendte, ga det sig en vilje

til kamp uttrykk og den blev stadig sterkere, efter-

som regjeringens standpunkt ble kjent, at vi ikke
skulde gi oss, man ta opp kampen og føre den til
siste slutt.

t stadig kappløp m•d tid•r.



I Nord-Norge så situasjonen allerede fra be-
gynnelsen av forhåpningsfull ut. Den tyske styr-
ken i Narvik var isolert. 6. divisjon var på for-
hånd delvis mobilisert under fremragende ledelse.
Det fantes ingen'grunn til engstelse her. Det gjaldt
å prøve a beholde fast fot ett "eller annet sted i
Syd-Norge, og da helst i Trøndelag, hvor det skul-
de være lettest for de allierte å gripe inn. Det
var lovt oss alliert hjelp umiddelbart og i stor ut-
strekning og det gjaldt nu a holde det hele flyten-
de og dekke Trondelag mot syd til hjelpen kom.
Med de svake og improviserede avdelinger vi hadde,
praktisk talt uten artilleri. kunde vi ikke tenke pa
a ta opp noen avgjorende kamp for de allierte kom
til undsetning. Vi måtte prove a holde det flytende
ved å stå i én stilling til tyskerne ble for sterke
der o.s.v. På denne måte kom vi pa Østlandet til

kjempe i en rekke stillinger bakenfor hverandre.
fra Eidsvoll. Harestuen og Solihogda bakove • til
Dovre, hvorved vi sa smått dro over til Østlandet
de avdelinger vi kunde ta fra Voss og Romsdalen.
Det ble et stadig kapplop med tiden. Pa den ene
side hadde vi tvskerne som presset stadig kraftigere
pa, på den annen side de allierte som skulde kom-
me til hjelp. Det ble tre hårde uker for de svake
norske troppene som kjempet dag og natt, uten
reserver, alltid i første finje mot tungt artilleri og
panservogner samt press fra de tyske bombeflyene
som vi ikke hadde noe a sette opp imot, intet pan-
servern, intet luftartilleri og ingen jagerfly. I tre
uker klarte våre avdelinger sine oppgaver. De al-
lierte begynte tilslutt å komme i sa stor utstrek-
ning at jeg kunde konstatere at krigen nå snart
vilde være over. Vår og de alliertes operasjon mot
Trondheim kunde snart begynne.

På dette tidspunkt kom de alliertes beslutning
om inntil videre å trekke sig tilbake fra Syd-Norge
og Trondelag. Denne beslutning blev fattet av
grunner som jeg ikke kan nevne. Men det var
sikkert vel overveiet. For den norske hæren ble
imidlertid det inntrufne et hardt slag. Vare trop-
per var allerede fra begynnelsen av utslitte og vårt
ammunisjonsforråd vekk. Under det økede tyske
trykket kunde vi intet gjøre. .Det var en bitter
stund for-oss alle, og kanskje mest for mig, som i
dissetre ukene hadde drevet de norske soldatene
frem, og de hadde alltid fulgt mig trofast og sikre
på vår saks seier. Det er også tre uker som jeg
ikke kommer til å glemme og som sikkert ikke no-
en av de som var med vil glemme. Tre uker fulle
av minner om seige og trofaste menn og kvinner,
både i stridslinjen og blandt dem som delte vårt
slit og var med oss som leger?sykepleiersker, lotter.
som lljelp og arbeidsmannskap, jernbane- og tele-
grafpersonal, veiarbeidere osv. Bare de som var
midt oppe i det vet hvad alle dieee har arbeidet

og utrettet hver og en på sitt område.
Tenk på hvilken hær dette faktisk var. Fra

Oslo strømmet f. eks, hundrevis av menn som ikke
hadde fatt mobilisert for tvskerne stod i byen. De
samlet sig under en eller annen tilfeldig befalshaver
og vokste til et såkalt koinpani. De traff andre
lignende tropper fræ Østlandet og ble til en hatal-
jon under noen offiserer som tok kommandoen.
Tilfeldig-samlet de infanterister,rartillerister,rmatro-
ser, osv., provisorisk utrustet roed biler og sjåforer
som de hadde fått — Gud vet hvorfra — alt dette
ble litt etter hvert vare stridskrefter. Intendantur
ble improvisert og sorget for a skaffe proviant.
Bondekonene kokte mat og sorget på annet vis for
soldatene. Sanitet hadde vi i begynnelsen ikke i
det hele tatt. Det vokste opp av jorden under
energiske og" initiativrike legers ledelse. Jeg min-
nes et sykehus jeg besøkte i Gudbrandsdalen. Det
hadde fullt belegg og var riktig bra utrustet. Sje-
fen snakket om at han startet 14 dager tidligere
ved et veiskille i Ostfold — sivil og med en eske
Globoid i jakken. Flittige hender, initiativ og ar-
beidsglede hadde skapt resten.

«VI KOMMER IGJEN»

Jeg minnes Dombas jernbanestasjon, som hver
dag ble bombardert, hvor det ble brent og odelagt,
jernbane og telegraflinjen brudt hver dag, men hver
natt reparert igjen av da samme utrettelige menn.
Uten søvn og med livet siadig på spill utførte disse
menn sine oppgaver, navnlose og ubemerket. men
aldri skal de glemmes av noen av os som  sn  det.
Jeg minnes militærarbeiderne som gikk med gevæ-
ret i hånden for forste-gangen den:første natten i
Midtskogen og som stanset tvskerne der. Jeg min-
nes de seige eskadroner som dekket engelskmenne-
nes tilbaketog ved Tretten inntil de selv dukket
under for tvskerne. Jeg minnes det skiløperkom-
pani, bestående av flyktninger fra Oslo som traff
sammen og som i Nordmarken på vei nordover
plutselig dukket opp som en hård og sammensveiset
skare. Jeg minnes våre flyvere som smog sig av-
sted med Fokkere og som måtte forbi og imellem
de hurtige tyske bombellyene. Alltid rede til å ta
hvilkensomhelsr risiko. Videre 4. brigadens fire da-
gers blodige og oppofrende kamp ved Tonsåsen, en
kamp som bandt store tyske styrker og derved let.
tet stillingen i Gudbrandsdalen, mens de engelske
troppene ble landsatt i Romsdalen, — Hegra fort.
en gammel nedlagt festning, som holdt en måned
med en tilfeldig besetning av menn som samlet sig
der oj ikke vilde gi sig. Jeg mipnes offiserer som
hver dag ble sendt dit hvor det var meget kritisk.
alltid i ilden der det -var farligst, høhkolestu lentene
fra Trondheim eom arbeidet aom frivillige i Ser-



Trøndelag, den gamle drosjesjaføren som ved et til-
felle kom til å kjøre mig første dagen og siden ble
hos oss, som lå på veien dag og natt i maskinge-
værilden og under bomberegnet, alltid like blid og
alltid like sikker ved rattet. Jeg minnes de frem-
ragende gymnasiaster som gjorde ordonanstjeneste
og alle de tapre kvinner som fulgte oss som syke-
søstre. telefonistinner, lotter en natt i en brennen-
de dekning, en ung pike i skibukser som ekspederte
telefonsamtale i en brennende telegrafstasjon osv.
Og jeg sier til mig selv

Det kan være at mye kunde ha vært gjort
bedre, at noen sviktet som vi kunde ha ventet oss
mere av. at mange visste at de ikke var innstillet
på krig. Menn tross dette — i disse dager vokste
min tro på mitt folk, på offerviljen og seigheten.
Jeg har funnet den samme viljen og troen her i
Nord, både blandt dem som hører hjemme her og
blandt dem som kom opp for a fortsette kampene.
Jeg har sett at dette folk ikke vil dø. Da jeg for-
lot mitt sisste kvarter og sa adjo til den brokete
skaren somihadde hjulpet mig der, var det en gam-
mel telegrafarbeiderskCsom sa til mig : «De kom-
mer vel igjen ?»

Og vi kommer i'gjea!!!

Langsomt ble landet vårt eget.

Med grode av hav og jord.

Og slitet skapte  en  ømhet,

En svakhet for livet som gror.

Vi fulgte ikke med tiden.

Vi bygde på fred, som i trom.

Ogide hvis dåd er ruiner,

Ilar grunn til å håne ess.
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Vi holder stand.

Der er fra N. S.' side gjort store forsøk på å
forskjellige organisasjoner og foreninger til å gå inn
for N.S. Men alle står fast.

Lægene.

Den norske lægeforenings styre harimottatt
folgende forslag fra professor Klaus Hansen (med-
lem av

«Under henvisning til den nettopp stedfunne
konferanse med Den norske lægeforenings visepresi-
dent, herr Krohn. og generalsekretæren, herr Ber-
ner, tillater jeg meg å foreslå at det ærede sentral-
styre forelegger Landsstyret forslag om at forenin-
gen trer inn i «Norges laug for sanitet og hygiene».
Med hensyn til laugets opbygging og formål hen-
viser jeg til de opplysninger som ble gitt under
den nevnte konferanse »

Landsstyret har gitt folgende svar : «Det frem-
går av den orientering om opprettelse av «Norges
laug for sanitet og hygiene», som Den norske bege-
forening ved sine representanter har fått av pro-
fessor dr. med. Klaus Hansen, under konferanse
den 2. november 1940, at lauget vil få karakter av
en politisk organisasjon. Den norske lægeforening
kan derfor som helt upolitisk forening ikke med-
virke til opprettelsen av en slik organisasjon eller
ved innmelling slutte seg til den.»

Lærerne og ingeniørene.

De fire lærerorganisasjoner (Den hogre skoles
Landslærerinneforening Norges Lærerlag, Norges
Lærerinneforbund og Norges lektorlag) sendte den
25. oktober et rundskriv ut til sme medlemmer.
Den Norske Ingenierforenings hovedstyre har sluttet
seg til dette.

Det heter bl. a. i rundskrivet :
«I «Reglement angående landkrigens lover og

sedvaner» (Bilag til 4de Haagerkonvensjon av 1907)
heter det i § 43

«Når den loymessiga makt faktisk er gått over
til den som har besatt området, skal denue treffe
de forholdsregler som der er adgang til for sa vidt
mulig gjenopprette og sikre den offentlige orden og
det offentlige liv, idet landets gjeldende lover skal
respekteres når der ikke foreligger absolutter hin-
dringer herfor.»

Følgen herav er at det er vår plikt å vise full
lojalitet overfor de eidedes lovhjemlede myndigheter
og landets gjeldende lover innenfor Haagerkonven-
sjonns ramase. Ut over dette går intet lovhjemlet



krav til enkeltmannen. Ingen ansvarlig myndighet
kan kreve annet og mer. Vi har aldri blannet po-
litikk inn i vårt faglige arbeid, og vi ousker heller
ikke å gjore det i framtiden. Men lojalitetsbegre-
pet er gjensidig og forutsetter at denne vår objek-
tivitet og noytrale holdning blir respektert og mott
med myndighetenes tillit. Ingen må la seg forlede
til å foreta handlinger i strid med sin samvittig.
het, men ingen må heller blande seg opp i hva
kolleger synes og mener. Den som gjor sin plikt
kan fole seg trygg i sin stilling.»

Juristene.

Dagspressen offentliggjorde 9-12----1940 en liste
over rmedlemmer av N.S. juristlag. Det synes å
være påfallende mange jurister som hadde sluttet

seg til N.S. Men hvis vi går gjennem listen og ser
hvad slags medlemmer lauget har fått, finner vi
ingen særlig kjente jurister. Man finner ingen dom-
mer i høyesterett, ingen dommer i lagmannsretten;
og alene 4 av landets ca. 120 underdommere.

Av landets 420 advokater finner en 5 stykker
— 2 i Tromso, 1 i Mandal, 1 i Alesund og 1 (av
370) i Oslo. Av sakforerne er det 70, men derav
meget få som virkelig har noen sakforerpraksis.

Derimot finner man en stor skare politiembeds-
menn, men betydningen derav faller bort, nar man
vet at denne etats menn praktisk talt er blitt
tvunget inn under trussel om tap av embedet. .-

Dessuten finner man noen ganske få departe-
mentsfunksjonærer. Storr sett kan man si at til-
slutningen hittil både kvalitativt og kvantitativt
betegner det rene lavmal.

Og slik vil det fortsette a være. Den norske
sakforerstand setter sin ære i at dens medlemmer
holder ryggen rak, at de ikke boyer seg for vold
og trusler — og slett ikke for håp om oyeblikkelig
vinning.

Idrettemennene.

Interimstyret i det oppløste Norges Idrettsfor-

bund har sendt kst. statsråd Stang følgende protest.
rom vi gjengir in extenso

Fra
Det opploste Norges Idrettsforbund.

Interimsstvret.

Til
Sjefen for Departementet for Arbeidstjeneste og
Idrett, berr kst. starsråd Axel Stang, 0 s I o.

PROTEST

mot statsrådens forordning om oppløsning av Nor-
ges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idretts-

forbund med underorganisasjoner.

Som kjent har Norges Landsforbund for Idrett
og Arbeidernes Idrettsforbund 13-9-40 besluttet
a gå sammen i et nytt forbund. Norges Idrettsfor-
bund, og hadde i den ranledning valgt et styre,
sammensatt av 6 medlemmer fra Norges Landsfor-
bund for Idrett og 3 fra Arbeidernes Idrettsforbund.
Styrets hovedoppgaver var raskt a gjennomføre

idrettssamlingen samt forberede og kalle inn til
konstituerende ting i det nye idrettsforbund.

Det nye forbund_bygget på det gjennem hele

Norges idrettshistorie gjeldende selvstyreprinsipp i

idretten. Videre 'bygget det nye forbundj på et
rent upolitisk grunnlag uten partipolitisk virksom-

het eller innblanning av noensomhelst art i idrette-

arbeidet. Det til enhver tid herskende regjerings-
parti hadde ingensombelst innflytels& på :idrettsor-
ganisasjonen forsavidt angår det rent idrettslige
arbeid innenfor organisasjonen. Grunnlaget for Nor-
ges Idrettsforbund var således et rent saklig arbeid
for norsk folkehelse og norrk idrett.

Som herr statsraden vil erindre fremboldt stats-
råden etter at det nye departement for arbeidstje-
neste ug idrett var nedsatt 25-9-40, at idretten
skulle fa fortsette i bovedtrekk som tidligere. Det
ma i denne forbindelse være tillatt å minne om
herr statsrådens programtale i kringkastingen og
den første konferanse mellom statsråden og Interim-
styrets formann.

Efter de nevnte uttalelser av herr statsråden.
som norsk idrett festet lit til, så norske idretsmenn
og deres tillitsmenn med tillitsfullhet fram til et
godt og fruktbringende samarbeid med det nye
idrettsdepartement i alle saker av belsemessig og
almenidrettslig art. og Norges Idrettsforbund. In-
terimsstyret. erklærte overfor herr statsråden, at

norsk idrett var tvillig til et godt og lojalt samar-
beid med idrettsdepartementet på det grunnlag som
herr statsråden hadde stillet i utsikt. - Vi viser i
denne forbinnelse til de konferanser herr statsråden
hadde den 12. oktober 1940 med den av Interims-
styret opnevnte 3-mannskomite, hvorunder det fra
Interimsstyrets representanter ble uttrykelig frtm-
holdt, at vi var villig til loyalt samarbeid, men at
også departementet på sin side da måtte vise loyali-
tet overfor norsk idrett og overfor de tillitsmenn
som de norske idretsmenn selv badde valgt.

Visse foreteelser gjorde imidlertid at Interims-

styret meget suart fattet mistanke om at de av
herr statsråden optrukne retningslinjer ikke ville
bli fulgt, og at enkelte personer som står herr stats-
råden nær. forberedte en radikal omlegging av idret-



ten i vårt land. Det viste seg snart at disse kref-
ter fikk en avgjørende innflytelse i herr statsradens
departement.

De ekspedisjoner Interitnsstyret mottok fra
departementet var såvel fra formens som innhol-
dets side slik, at de innvarslet en ny tid. Vi skyl-
der dog a gjøre merksam pa at de ekspedisjoner
som var undertegnet av statsraden personlig ga oss
troen på at når statsråden fikk tid til sely a ta
seg mere av idrettens saker, ville man kunne på-
regne en mer normal ekspedisjonsmåte.

Det var for a gjøre herr statsraden kjent med
den fare idrettslederne imstod nærmet sig. at den
av Interimsstyret oppnevnte 3-mannskomite opp.
søkte herr statsraden den 12. oktober 1940. Hen-
sikten var å advare herr statsråden, sa De ikke
skulle la Dem forlede til a følge rådgivere som
idrettslederne fryktet lot sine handlinger diktere av
andre hensyn enn idrettens tarv. Komiteen gjorde
herr statsraden oppmerksom på at disse radgivere
ikke representerte den oppfatning som praktisk talt
alle norske idrettsmenn hadde, og at herr statsra-
dens radgivere derfor ikke hadde de norske idretts-
menns tillit.

3-mannskomiteen fant det ved denne anledning
ikke: nødvendig å gå inn på betyningen av at den
påbegyndte organisasjonsmessige oppbygging av Nor-
ges Idrettsforbund fortsatte, da statsråden fa dager
før likeoverfor interimsstyrets formann hadde gitt
uttrykk for at dette var forutsetningen.

I begynnelsen av november ble Interimsstyret
oppmerksom på at departementet hadde gatt igang
med en hel nyordning av idretten. Norges Idretts-
forbund, Interimsstyret, fikk ingen melding eller
henvendelse fra departementat om hva denne gikk
ut på. Man ble imidlertid oppmerksom pa at de
fleste av våre særforbundsledere og enkelte av vare
distriktsledere enkeltvis ble kalt ned i departemen-
tet, •hvor de ble tilbudt lederstillinger i eu ny
idrettsorganisasjon, bygget pa det såkaldte forer-
prinsipp, hvilket jo innebar at de norske idretts-
menn utover sine interne lag-saker ingensomhelst
innflytelse vilde fa i idrettsorganisasjonen.

Herr statsraden har visselig av alle de idretts-
ledere som ble kalt inn på denne måte. fatt ad-
varsler mot å tllsidesette den gjeldende selvstyre-
form i idretten som på basis av idrettsmennenes
direkte innflytelse pa valget av sin ledelse har ført
til at norsk idrett inntil na har kunnet gleda seg
ved å ha idrettsledere med de beste-personlige egen-
skaper og den høyeste idrettslige og administrative
kyndighet.

Vi beklager sterkt al herr statsraden helt har
sett bort fra de inntrengende og alvorlige advarsler
som herr statsraden har fått både fra Norges
Idrettsforbund, Interimsstyret. og fra de øvrige

idrettsledere som alle er valgt av de norske idretts-
menn og har disses tillit.

Interimsstyret fikk etterhvert forskjellige skrift.
lige og:muntlige pålegg fra departementet som alle
hadde den virkning å stanse det fortsatte organi-
sasjonsarbeid innen Norges Idrettsforbund. Inter-
imsstyret fant videre i avisenes spalter bestemmel-
ser fra departementet som angikk konkurranse-
idretten, uten at man fikk seg disse bestemmelser
skriftlig tilstillet. Disse bestemmelser var ikke alene
inngrep.i Idrettsstvrets, men også i særforbundenes
myndighetsområder. Interimsstyret fant at disse
bestemmelser i pressen, skrivelser og muntlige på-
legg bated at departementet undergrov Interims-
styrets stilling og lammet dets virksomhet. sa det
ikke kunne holde det gående lenger. Interimsstyret
fant derfor at det pliktet å underrette organisasjo.
nens ledd om den fare som truet. Samtidig pro-
testerte Interimsstyret overfor departementet og
forlangte i skrivelse av 9-11-40 grei beskjed om
Norges idrettsungdom og dens organisasjoner skulle
fa adgang til a fortsette sin virksomhet på omfor-
enet grunnlag eller ikke. Man ba om svar senest
14-11-40. I skrivelse av 14-11-40 meddelte departe-
mentet at svar skulle foreligge en av de forste
dager.

Svaret ble gitt på et møte i departementet
fredag 22-11-40. Til dette mote var Norges Idretts-
forbund, Interimsstvret, ikke innkalt, heller ikke
hovedorganisasjonene, styrene for Norges Landsfor-
bund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund.
var kalt inn. Videre var ingeo representanter for
distriktslagene eller fra A.I.F.s kretser kalt inn.
De som var kalt inn var særforbundsformennene.
Svaret til norsk idretts høyeste myndighet ble, et-
ter hva det er meldt Oss, gitt ved at herr stats-
raden på dette møte av særforbundsformenn holdt
det samme foredrag som tidligere samme dag var
optatt på lydband og senere samme aften ble sendt
ut gjennom kringkastingen. Foredraget kny ttet seg

til opplesning av en forordning om idrettens ny-
ordning. Statsrådens diktat ble på møtet supplert
med et kort foredrag av generalsekretæren i Na-
sjonal Samling. Fuglesang, som talte orn N.S. og
den nye tid.

Interimsstyrets formann ble underrettet om
forordningen ved en skrivelse som ble ham overle-
vert pa Landsforbundets kontor den følgende for-
middag av en av departementets sekretærer. I
skrivelsen ble det opplyst, at Interimsstyret, Nor-
ges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idretts-
forbund var oppløst den foregående dag. Samme
morgen hadde underordnete funksjonærer fra de-
partomentet ved henvendelse til Idrettsforbundets
underordnete personale fått utlevert nøkler til
Idrettsforbundets kontor og derved satt seg i be-



siddelse av Idrettsforbundets dokumenter og arki-
ver, alt uten at det på forhånd var rettet noen
henvendelse om dette til Interimsstyret eller dets
formann.

Interimsstyrets formann beklager at han ikke
fikk anledning til å være tilstede på metet hos herr
statsråden fredag den 22. november, idet han har
fått meddelelse om at statsradens tale ved denne
anledning også inneholdt et avsnitt med et an-
grep på Interimsstyret og dets formann. Dette av-
snitt var utelatt både i kringkastingen og i pres-
sen, så vi har desverre ikke hatt anlenning til å få
neyaktig kjennskap til avsnittets innhold.

Som de overste valgte tillitsmenn i den frivil-
lige idrettsorganisasjon er det vår rett og plikt å
ivareta denne organisasjons rettigheter.

Det er vår sikre opfatning at den beslutning
som nå er fattet av departementet er til stor skade
for norsk idrett og i hoyeste grad vil edelegge den
nødvendige arbeidsglede både innen idrettsledelsen
og blant de aktive idrettsmenn. Vi må derfor ned-
legge en bestemt protest mot den gitte forordning.
Vi mener også at forordningen går adskillig lenger
enn departementet etter lov og folkerett har adgang
til. Slik som forholdene idag ligger an. har vi dog
ikke annet å gjøre enn å la våre nokler, arkiver
m. v. gå over til departementet, men dette skjer
altså under vår mest bestemte p .otest. Tillitsmen-
nene i den na oppleste frivillige idrettsorganisasjon
fralegger seg ethvert ans‘ar for de skritt som de-
partementet nå har tatt, og vi presiserer at såvel
det rettslige, moralske og økonomiske ansvar helt
ut ligger hos herr statsråden.

Interimsstyret for det oppleste Norges
Idrettsforbund

(undertegnet av medlemmer av Interimsstyret)

GJEV HANDI DI, BROR MIN,

ME LOVAR OG KVED :

SKAL NOREG GÅ UNDER,

50 VIL ME GA MED !
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Høyesterett.
Ingen institusjon i Norge omfattes med sterre

anseelse og ærbedighet enn Rikett overste domstol.
N.S. har forstått at det ingen vei vilde komme

sålenge Høyesterett stod på vakt mot N.S.s brudd
på folkerettens, grunulovens og våre gjeldende lo-
vers bud. Skulde disse bud erstattes med den nye

tids vilkårlighet måtte det rettes drepende slag mot
Høyesterett. Dette er nu gjort.

De av R.K. innsatte ministre forgokte først å
bli herre over et flertall av rettens medlemmer ved
en forandring av aldersgrenseloven, som skulde gi
adgang til vilkårlig å fjerne de medlemmer som var

over 65 år, hvoriblandt justitarius Pal Berg. Da
dette ble mett med en enstemmig protest fra alle
rettens medlemmer, kom det en skrivelse fra R.K.,
datert 3-12-1940, hvori denne i en form som gan-
ske overså den respekt alle sylder Rikets øverste
domstol, ga Hoyesterett ordre til ikke å innlate
seg på å preve den folkerettslige og konstitusjonelle
befeyelse av ham eller de av ham innsatte konsti-
tuerte statsråder utstedte forordninger.

Herpå svarte Høyesterett 12-12-1940 enstem-
mig at retten ikke kunde følge det syn på dom-
stolens myndighet som R.K.s brev ga uttrykk for
uten a handle i strid med sine plikter som domme-
re i Høyesterett og at de derfor ikke fant å kunne
fortsette videre i sine embeder. Hoyesterett til-
feyet at det forutsatte nærmere konferanse om tids-
punktet for sin fratreden.

Da ingen sådan konferanse kom istand, med-
delte Heyesterett 19-12-40 enstemmig Justisdeparte-
mentet at det fratråtte sine embeder ved sesjonens
avslutning, 21-12-1940. Et forlangende fra Justis-
ministeren om at dommere under 65 år skulde fort-
sette ble mott med avslag. Det vilde nemlig i så
fall ligge i Justisministerens hånd å sørge for at
det ved siden av de eldre dommere under 65 kr
vilde komme inn i retten et flertall av N.S.-dom-
mere, hvoriblandt også rettens formann. Det vilde
da stå i dennes makt i hver enkelt sak, hvor det
var ønskelig, å sammensette retten med et flertall
dommere som i ktaft av sin lydighetsplikt mot fe-
reren vilde være forbundet til å votere som pårtiet
ensket. A sitte i en sånn rett vilde være under
enhver rettskaffen dommers verdighet. Hoy est e-
retts samtlige medlemmer har derfor
fratrått sine embeder 21-12-1940.

Utenfor forredernes krets vil det ikke være
mere enn en mening om den takk og beundring vi
alle skylder Høyesterett for dets uselviske, modige



og nasjonale kamp m o t vilkårlighet og urett. f o r
var konstitusjon og f o r rettens

Sa får det vise sig om det går lettere for den
av tyskerne innsatte justisminister å få tak i nye
høyesterettsdommere erm det er gått å få besatt
folkedomstolen og riksadvokatemhedet. Den forste

besatt med en manu som ikke har sokt
stillingen. Riksadvokatembedet er ennu ubesatt av
mangel pit ansøkere.

Vi har ikke råd

Til å selge vart land.

— Sa kom ikke her •t gjør bud !

Vart land er oss selv.

Og en nidding den mann

Som vil seg til salg stille ut.

•

N.S. hverver medlemmer

N.S. moter tadig vanskeligheter under sitt ar-
beid med a hvert nve medlemmer. Nedenstående
skrivelse er et tydelig tegn pa hvilke vanskeligheter
de har å kjempe med og et talende bevis for hvil-
ke simple metoder de benytter seg av.

Det er N.S.s fylkesfører i Rogaland, Erbog
Kvadshrim, som til en rekke personer har sendt et

sirkulære. der det heter
« . . . Hvis det av bestemte grunner ikke er

Dem mulig åpent og offisielt a bekjenne Dem til
Nasjonal Samling og gå inn som medlem av beve-
gelsen. vil det na allikevel være anledning til a

hjelpe til gjennom var såkalte Bidragsring. Delta-
gerne i denne Bidragsringen forplikter seg til et fast
månedlig bidrag, eller til å yte et større beløp en
gang for alle, uten derved pa noen måte a
binde seg eller pata seg forpliktelser

av noensombelst art.
For de betalte bidrag far deltagerne i bidrags-

ringen et kvitteringskort, og deres navn blir fort
inn i ei avlast. konfidentielt kartotek.
Skulde deltageren senere bestemme seg til a gå of-
fisielt inn som medlem av N.S. vil den tid han har

vært deltager i Bidragsringen bli godskrevet ham
som fullt medlemsskap.

Det er vår felles oppgave a bibringe det nor-
ske folk forståelsen av veien til Norges redning og
frigjørelse. f er det er for sent, slik at tyskerne,
våre overmenn idag. ved f ristens ut lop vil
finne vart folk ferdig til å stvre seg

Den som har ofret for Norges sak ( ! ) i den-
ne skjebnesvangre tiden vil nvte godt av det
store som kommer, men den som ikke

vil ofre kan heller ikke vente a bli

hjulpet.»

 

Kommentarer er overflodig.

N.S. OG PROPAGANDAEN:

Den kst. fylkesmann i Telemark. Chr. Knud-
sen, skriver i et brev av 11-11-40 til ksj . statsrad

Riisnes folgende
«Det trues fremdeles fra Rypotekbankens sIde

med tillysning av tvangsauksjoner i fylket over
eiendommer tilhorende bonder som av forskjellige
grunner er kommet opp i vanskeligbeter. Det er

en almindelig utbredt oppfatning blandt at
det skulde bli slutt med tvangsauksjoner nar N.S.
kom til makten. Dette svnet pa saken •har utvil-
somt bidratt sterkt til at mange bonder har gått
lan for var sak. Disse har ikke lett for å forsta

at tvangsauksjonene fremdeles fremmes, og forhol-
dene vil vanskeliggjore var videre propaganda. hvis
her ikke snart skjer en forandring. Et moratorium

synes meg å være det rette, inntil det er vunnen
fornøden tid til å sette det nve system ut i livet.

Heil og sæl.

411R. K1NUDSEN (sign ).»



s'Rath Evelyn And,rsen
Stry Windahl
Randi Martinsen
Kari Synøve Werner

(er stor for sin alder)

•

OHSVUNNE PERSONER I OSLO.

Hen Øyvind Lange el gått til kamp mot ryk-
7-tane, som han både gjennem radio og presse har

"iiåritt å avlive. Herr Lange omtaler også de kvin-
som er -meldt savnet, og han søker å berolige

im ved å si at disse kvinner er kommet til-
igjen.

Meldt savnet

20 ar
19
19
14

Savnet siden
16-10 1940

- 3-11
3-11

11-11

Kristine Johansen 35:- 16-11 «
Klara livernd 27 - 14-11 «
Ragnhild Jacobsen 23 - oktbr. «
Nancy Jordan 16 - 24-11 «
Solveig Andersen 21 - s.sl. okt. «
Randi Edel Jorgensen 15 - 30-11 «

(er stor av vekst)
Gudrun Ingrid Larsen 21 30-11 «
Else Svelyn Sandersen 14 - 2-12 «

(160 cm., kraft. legemsb.)
_ Gunhild Andersen 30 - 7-12 «

Evelyn Nilsen 22 - 8-12 «
Marit Camilla Svendsen 17 - 13-12 «

De to nedennevnte er blitt borte fra sine hjem
i Hønefoss. Begge er sett den 17. desbr.. idet de
forsøkte å kapre tyske biler pa vei til Oslo.

Borgny Evensen (stor for sin alder) 12 år
Hansine Trøshaug 15 -
Savnet siden 15-12 1940.

„GARSDAGENS MENN"

. . OG MORGENDAGENS!

En av sle siste dagers ynkverdige overlopere
kaller i en av sine avisanikler dem som ikke vil
„gå inn for nyordningen- for ,gårsdagens menn--.
Og han er sikkert kry av å ha tilfort et nytt ord
til den på forhånd så rike og egenartede ordliste
åom „nyordningen" byr på.

Men uttrykket er korrekt nokk. Det er gars-
dagens menn . . . og morgendagens. Og når mon
gensolen kaster sine første stråler innover landet
vårt, vil det gå med Quisling-nattens mørkehlenn
som med trollet i eventyret : De vil revne!
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RAPPORT
ra opptrinnet pa Handelsgymnasiet

30-11-40.

Blant Oslo Handelsgymnasiums elever (flere
hundre) er det 4 som er «N.S.».

En av dem — Gundersen — er «Hirdmann».
Han gikk en tid olied «hirduniform» på skolen,
men sluttn med dette etter endel episoder. Hans
oppforsel har vært utfordrende bade overfor lærere
og elever.

Etter en episode torsdag 28-11, da han fikte
til en elev i sin klasse, ble Gundersen og en ikke-
naaist, om hadde vakt Gundersens mishag, hver
ideant 3 morgenparader av Handelsgymnasiets di-
rektor, dr. Kåre Foss. Gundersen nektet å vedta
straffen. Dette skjedde i klassens påhør.

Da Gundersen fotstod åt hans oppførsel ville
fore til ut. isning av skolen. m hite han seg ut av
gymnasiet. Midt i en time gikk han ut av klassen,
snudde seg i døren, tok frem en gummikolle og sa
«Neste gang skal jeg bruke denne».

Den følgende dag møtte derfor Gundersen ikke
opp på skolen. Den derpå folgende dag, 30-11-40,
midt i sisste sime, ved halvto-tiden, stormet Gun-
dersen og ca, 15-20 «hirdmenn» inn i den klasse
hvor Gunderseu hadde gått. Gundersen var i sivilt
antrekk de øvrige i «hirduuiform». Klasseforstan-
deren, herr Vindenes, som nnderviste, sa at han
hadde ordre fra direktøren om å melde fra til ham
når uvedkommende knm inn i klassen. Da ropte
«hirden» : «Her er det vi soin har noe a si, in-
gen annen». Herr Vindenes beveget seg da mot
doren, men ble stoppet av «hirdmennene». Han
forsøkte a forsere sig frem med makt, men «hird-
mennene» holdt ham igjen, la ham på gulvet og slo
ham i ansiktet. „Ilirden" gikk så til angrep på
elevene og kastet bord og stoler (stålrørsmobler)
pa dem. Det ble et veldig slagsmal, som varte et
par minutter. Så ropte hirdlederen : „Hird ut",
og hirden forlot skyndsomt klasseværelset. Ute på
gangen ropte de: „Nå er lievnen fullbyrdet!"

Direktør Enss ble underrettet om det passerte
av den inspiserende overlærer liide, som var blitt
overfalt av ,hirden" på gangen og bl. a. hadde
fåtr leben kløvet. Direktoren lop straks ut på
gangen og fikk oye på ..hirden" da den var på vei
ned trappen. Herr Foss sa at han var skolens
direktør. og spurie hvem de var og hva de ville.
Plutselig fikk han, av en av ..hirdmennene“ som
kom bak ham, et par voldsomme slag i bakhodet
så han holdt pa»a svime av.



„Hirdmennene” jortsatte videre nedover uten
annet svar. Direktøren kom seg imidlertid for-
holdsvis fort og sprang etter „hirdmennene" ned
trappen. Han forlangte da å få vite hvem deres
„leder" var. De svarte ikke men fortsatte mot
utgavgsdoren. Forst på sporsmål om de var redde,
stoppet de og kom med noen utfordrende bemerk-
ninger. Direktor Foss sa da at han som leder av
en offentlig institusjon måtte protestere mot denne
opptreden. „Hirdmennene" fbr da løs på ham De
trykket ham opp mot veggen, noen holdt ham, an-
dre tildelte ham flere veldsomme slag i ansiktet.
Hodet slo mot murveggen for hvert slag, og bril-
leue ble knust. Direktøren mistet bevisstheten en
stund, og den feige „hirden“ beuyttet nå anlednin-
gen til å flykte. En lærer, herr Krogdahl, løp et-
ter „hirden" for å hevne direktøren, og fikk under
den kamp -som oppstod mellom ham og de :20
„hirdmenn" bl. a. nesebenet brukket, en knivflenge
på det ene kinnet og en del fryktelige slag i an-
siktet av gummikøllene.

PolLiet ble tilkalt, men det gjorde intet aktivt
inngrep for „hirden" var ferdig med sitt verk.

ns bataljen stod på orpholdt politiet seg utenfor
.kolebygningen og hindret derved elever fra filialen
Hammersborg å slippe inn i hovedbygningen.

Det må antas at overfallet var planlagt eller
ihvertfall billiget av den overste „hirdleder", idet
Oslo-„hirden"s stalt: jef, herr Trondsen, var tilstede
utenfor skolebygningen mens bataljen innenfor stod
på. Vcd  dens  avslutning fikk han til tross for at
han var i eivilt antrekk passere politisperringen og
foretok en inspeksjon på åstedet. Det er den sam-
me herr Trendsen som for en tid siden gjorde seg
Itincrket ved en lignende demonstrasjon som an-
forer for en rekke „hirdmenn" i Handelsgymnasiets
Jeolegard.

De skadede lærere er :
0. Kroc;dahl : Knidlenge i kinnet. Nesebenet

brukket
Direktør Kåre Fess -Brillene knust. Flere

slag i hodet.
Inspektør Eide : Klovet leben.
13. Krohg Johannesen : Slag i ansiktet av  kol.

lene til den feige „hirden".
% indenes : Likeså.

NASJONAL SAMLING

er Quislings verk. Ingen mann i landets historie
har som han maktet  å  samle folket rh ot seg!
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Hird og politi.
Siden i sommer har vi stadig vært utsatt for

overgrep fra hirdens side. I den siste tid har

disse nazister daglig forulempet og overfalt frede-

lige folk.

Frepag 13. des. stoppet en hirdmann en herre

på gaten og forlangte at herren skulde fjerne en

binder han bar på frakken. Da herren nektet, slo

hirdmannen ham ned, Der kom flere mennesker

til, både hirdmenn og andre, og (ler oppstod nå et

større slagsmål, Pollitu‘t rykket ut. og provde å

legge seg imellom. Hirden anfalt da politiet med

kellene, men politiet opptradte resolutt og arre-

sterte 17 hirdmenn.

Dette vakte panikk blant de konstituerte, og

ekstraordinært statsråd ble sammenkalt kl. 15,30.

Politimesteren fikk beskjed om å innfinne seg til

dette møte.

Resultatet av møtet var et politiet natt til

lørdag fikk ordre om at hirdmenn ikke måtte ar-

resteres.

Lordag 44. des. kom det til gateuroligheter

igjen i byens sentrum. Hirden gikk også nå på

politiet med lersllene.

Søndag skulde så hirden gå til aksjon mot

merkebærere (folk med binders eller andre merker).

Aksjonen gjaldt følgende gatervartaler

1) Stortingrgt. - Rosenkrantzgt. - Chr. 4.s gt.

og Fredriksgt.

2( Tollbugt. - Kirkegt. - Grensen og Akersgt.

Aksjonen skulde gjennomføres i tiden fra kl. 8

til 15. I denne• tid satte det tyske sikkerhetspoliti

inn en forsterket patruljetjeneste av sine sivile

funksjonærer. Det norske politi hadde ordre om

ikke å skride inn mot eller for medlemmer av NS

eller Ilirdorganisasjonen. Hirden kunde altså slå

ned merkebærere (demonstranter) uten at politiet

kunde gripe inn Det heter i ordren : Hvis politi-

funksjonærer uoppfordret griper inn eller tar stand-

punkt for demonstrantene (merkebærere), har dette,

etter at konstabelens nummer er bragt på det rene,

den strengeste straff tillfølge.

Mandag 16. des. fikk politiet utførlig ordre om

hvorledes det har å forholde seg overfor hirden.

Vi gjengir den fullstendig her :



MEDDELELSE.

Politidepartementet 'har idag tilekrevet embedet
således

«Det nye riksstyres oprettelse den 25. septbr.
iår er grunnet på to forutsetninger : i. Veien til
gjenopprettelstn av Norges frihet og selvstendighet
går over Nasjonal Samling. 2. Nasjonal Samling
er det eneste lovlige og det statsbærende parti.

Politiets embeds- og tjenestemenn må ta kon-
-ekvensen av dette og i all sin tjeneste legge disse
kjennsgjorninger til grunn. Det er onskelig at de i
storgt mulig utstrekning blir medlemmer av Nasjo-
nal Samling. Den pagaende kamp for folkets sam-
ling krever full oppslutning og det er av betydning
for politiets fremtid at alle politimenn har forstå-
else av dette. Passiv loyalitet er ikke nok. Det
kreves at politiet med hele sin kraft går inn for
den politiske nyordning. Det gamle syn at en po-
litimann skulle være nøytral og ikke stå tilsluttet
noe politisk parti, har tapt sin gyldighet i og med
at det kun eksisterer et eneste nasjonalt og lovlig
parti, og dette er statebterende.

Hirdfolk er Nasjonal Samlings politiske soldater,
og må med all kraft stettes i sin kamp for gjen-
nomføringen av Nasjonal Samlings ideer. Det må
opprettes et godt forhold og finne sted et nøye
samarbeide mellom politet og Hirden. Det må selv-
sagt ikke forekomme at en hirdmann arresteres av
politiet medmindre han begår en for brytels e.
Hvor hird eller N.S.-medlemmer forulempes eller ut-
settes for terror, vil dette til tider bli besvast med
direkte aksjon overfor fornærmerne, en omstendig-
ket som i prinsippet er anerkjent som en stralfe-
befriende omstendighet i straffelovens § 228, tredje
ledd. Politiet ma i så tilfelle støtte aktivt opp om
hirden.

Finner politiet grunn til å klage over Flirdfolks
opptreden ved enkelt anledning, framsendes denne
klage til Politidepartementet som vil ta sporsmålet
opp med Rikshirdens øverste fører.

Under Nasjonal Samlings møter fungerer Hir-
den — hvor avdeling av denne er opprettet —
som ordensvern inne i salen og ved inngangen, og
ikke politiet.

Samtlige tjenestemenn og lensmenn bes instru-
ert overensstemmende hermed.»

Hvilket herved meddeles til underretning, idet
en gjør oppmerksom på at rikshirdens medlemmer
ikke er tillagr politimyndighet, men at politifunk-
sjonærene like såvel efter anmodning fra hirdens
medlemmer som fra private personer. i henhold til
straffeprosessloveas § 232 er forpliktet til å bistå
med pågripelsen av personer som er påvist mis-
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tenkte eller truffet eller forfulgt pa fersk gjerning
eller friske spor.

Oslo og Aker politimesterembede
den 16. desember 1940.

BERNH. ASKVIG.

Straffelovens § 228, tredje ledd, lyder som
følger

Er en legemsfornærmelse gjengjeldt med en le-
gemsfornærmelse, eller er ved en sådan en forutga-
ende legemsfornærmelse eller ærekrenkelse gjengjeldt.
kan den lates straffefri.

Konsekvensen av dette er at det a bære
ders på frakken er en lagemsfornærmelse mot N.S.-
folk, og disse kan slå vedkommende ned uten å
bli straffet.

POLITIETS NYE HILSEN.

I Politidepartementets rundskrivelse av 18 desbr.
heter det

«Politidepartementet bestemmer at den gamle
norske åpne hånds hilsen med øyeblikkelig virkning
innføres for alt politi og for personell som er knyt-
tet til politietaten (departement-kontorer m. v.).
Den tidligere militære eller sivile hilsen bortfaller.»

Man merker seg uttrykket «den gamle norske
apne hånds hilsen».



Den kommende
storhetstid

N.S. taler stadig om de herlige tider som skal
komme na når Norge har funnet sin plass i det
germanske folkefellesskap. Vi har alt fått fole lit
av disse herlige tider. De germanske folkefeller
som har gjort oss den ære å besoke oss og som en
rekke ganger har vist oss den tyske storhet (f. eks.
i Kristiansund. Bodo og andre steder) lærer uss
hver dag litt om de kommende tider.

De tyske planer om fremtidens Europa ma vi
soke hos tyskerne selv, de gloser som nazipressen
serverer her hjemme er ingen ting a bygge på. Det
er mulig at N.S.-tilhengerne i sin naivitet tror pa
dem, selv tion det står i strid med det tyskerne
hevder.

Det den tvske ,.lebensraum-politikk iilsikter
kommer tydelig frem i den krigspolitikk som fores
og i uttalelser av hoitstående politikkere. Tvskland
skal bli forerstaten i Europa (Hitler),  mens  alle de
andre land skal tjene som kolonier. Industrien skal
konsentreres i Tyskland, landene omkring skal for-
syne den med råstoffer. Realiseringen av planene
om et norsk jernverk er blitt stanset, den passet
ikke den tyske jern- og stålindustri.

Et medlem av Hamburg bystyre har uttalt at
Hamburg og Bremen skal overta storparten av den
skipsfart som nå formidles fra Oslo, Stockholm og
Kjobenhavn.

Gauwirtschaftsberater Carlo Otte skriver i
„Hansa" den 12. oktober d. a. at Norge skal eks-
portere kraft til Tyskland, det vil hety basis for
blomstrende tyske industrier og sysselsettelse for
tusener, mens bare en håndfull teknikkere og repa-
ratorer ville få arbeid i Norge ved de utbyggede
kraftverker. .

For en 7-8 år siden la den tvske landbruks-
minister Darre fram  sine  planer for tysk jordbruks-
politikk. Han hevdet at medlemmene av det na-
sjonalsosialistiske parti skulle bli et slags godseier-
aristokrati i Syd- og Øst-Europa. De andre folk
skulle synke ned på slavenivå. Ingen tok dengang
Darres planer alvorlig. Na har Darre gjenoppfrisket
sine planer, og nå skjønner vi også at det virkelig
er alvor, hvor fantastisk det enn hortes ut.

For at den tyske levestandard skal kunne he-
ves må den senkes i „kolonilandene". Den samme
Carlo Otte skriver i „Hansa“ at arbeidsvtelsen må
økes og lonningene nedsettes. Han konkluderer med
dette. Således vil en dag med senkningen a v
priser, reallønn og dermei levestand-
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arden forutsetningen være skapt for
innlemmelae av det norske næringsliv
i det europeiske kolonirum. I tidsskriftet
„Wirtsehaftsdienst" sier lieiehskommissar Terboven
det samme i en artikkel om Norges plass i ..det
nye Europæ'.

Den 31. oktb. meddelte kst. statsrad Meidell
i en skrivelse riksmeglingsinann Clausen at ehefen
for „Arbeit unt Zozialwesen- i Rikskommissariatet
hadde rt ist sporsmålet om en generel! lonn s-
reduksjon pa 20 pst.

Dttt:, er noen spredte fakta om de  tyske  pla-
ner. Hver og en vil skjønne at tvsk nyordning i
Europa vil gi storhetstid i Norge.

La oss tilslutt r,,fcrere hva Hermann Harriss
Aall, _Nasjonal Samlings folkerettsekspert. skriver
sin bok „Faren fra Øst" side 44

„De germanske folk er individualister ug fti-
hetselskende, og det har fra oldtiden gjeldt ikke
minst nordmennene. De har også i hoy grad vært
det i det okonomiske liv. Ikke få er de som har
den følelse at ens arbeide skal være mere enn et
levebrod, og at det skal være en oppgave, bestemt
av ens anlegg. men med et ideals ledestjerue over
seg. Et slikt syn pa livsstillingen lar seg ikke for-
ene med et samfundsdiktatur. Det er kanskje mu-
lig at det kunde innfores et sadant i germansk land
ved et kup, men det tør forutsies at det ikke vil
bli tålt lenge"

Det var muligens en skuffelse for vare lesere

at „Vi vil oss et land" ikke kom ut i desember.

Dette skyldes ikke at vi har innstilt vår virksom-

het — vi akter å fortsette mcd avisen iiintil .1 har

nådd det som er enhver ekte nordmanns mål : ET

FRITT OG SEINSTENDIG NORGE. Grunnen er

den at vi under Vårt arbeide med å få avisen Irykt

har mott vanskeligheter av forskjellig art. Disse

er nå overvunnet og vi har ordnet oss slik at le-

serne for ettertiden skal få avisen i trykt stand.

Vi trykker julenummeret slik som vi opprinnelig

hadde satt det opp, selv om del av nyhetene ikke

er sa aktuelle lenger, og vi haper a kunne fa ut

januarnnmmeret så snart som mulig.

Til veiledning for vare lesere vil vi samtidig

opplyse om at vi ikke har noen befatning med eF

såkalt ekstranummer av „Vi vil oss et land". Fra

vår hånd foreligger bare 3 nummer.


