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TRE PORNEDRELSENS OG L0GNENS fa. /JFOR NJDRGE1

DEN 25, SEPTEMfER 19^3 var 3-aVsdagen for quislings "maktovertagelsa". En ny aalepal i Masjonal

•Settlings historiel - Ifed dette beskjedne skr i f t v i l v i gi vart oidrag t i l a minne det markeste kapit-

t le t sac. er nedskrevet i vart folks dagbok, 3 fornedrelcens o~ legnens arl - ffen midt i den tunge

kasip som v i farer og ma f0re t i l oppgjarets dag, er det i a l l f a l l et lyspunkt. En kan nemlig kenstatert.

at sjelden i verdenshistori6n har noe rtatsstyre rasultert I en s i dundrende fiasko sou Masjonal Sam-

lings 3-arige kamp for a skaffe Norge en plass i det stertyske livsran, .

Selv om det i iwen grad &r egiiet t i l 5 bsrsv* jubileat date gtofie, y i l sa ija^nne fled 5 set te- f r

gersn pa en kjenagjaiting' son har'vsrt ooe t p l ^ t e t l . d s ^ e ' f H & ^ b e . ' Statsrettslig'sett var det i i

ĝen..l!AKTCVERTAGEiSE, men tvert on en ^IfRATAGELSE sera fantsted dai 25. setpaitoef i5W.

Da quisling verf juletider 1939 var i 8erlin, klarte han a overtevisa rette yedtamende om hfor

takknemlig v i nordmenn v i l le b l i , derson den tyske hsr overtok beskyttelsan av oss« - Den 9. apr i l

-kosij og quisling hadde -fra ferste oyebiikk sine planer ferdig. Den 10. apr i l kunngjorde han at hvis

motstanden ikke ble innst i l let uten opphold, sa "v i l dat kunne tnedfere. rettsforfalgelse for de ansvar-

l ige og delaktige. fra al le kanter av landet far v i foro^rig en s t r « av takketelegraninier. Folk fjor-

star betydningen av at'ftorge under denne tiden dog har lykkes a fa en egen norsk nasjonal regjering... '

*En egen norsk nasjonal regjering' 1 - det er jo ord for ord innholdet av den historiske statgakt pS

Akershus 2 ar senere. .

T i l a begynne med var def noen son hapet at tyskerne v i l le opptre etter folkeretten. "Jeg har

f i t t meg overdratt den oppgave a sikre Norges land mot angrep fra Vestmaktenes side", proklamerte v,

Falkenhorst, og son everstbefalende for den tyske okkupasjonshar forsikret han at: "de tyske tropper



2.
forsyne^ med matvarer, bensin og olje hovedsakaLig fra Tyskland. Det er bare i ovefgangstiden at noen
av disse ting rekvireres i Norge."

v.Falkenhorst fant quislings upopularitet sa opplagt at-han etter fa dager lot administrasjonsra-
det overta den sivile makt. Det var en god ordning for landet, men den ble dessverre kortvarig. Fol-
ket sto i denne tid loyalt p§ kjensgjerningenes grunn. Arbeidsro ble gjeninnfart og administrasjons-
radet gjorde landet uvurderlige tjenester f.eks. gjennom sine handelsavtaler med Tyskland, som bl.a.
lot Norge beholde disposisjonsretten over all norsk fisk. I denne tid fikk nordmennene lagt opp de
klippfisklagre som vi har levd p§ irmtil na. - "Jeg tenker ikke pa 3 la utfere matvarer av noe slag
til tyskland", erklsrte Terboven p§ Sbttsplassen 1. juni. M er verd § legge merke til at de kjent-
folk som senere endte i fengsel og konsentrasjonsleir og landsforvisning var de farste H i a underteg-
ne ppprop om nadvendigheten av ro, arbeid og orden, - navn som rektor Seip.Ming Steen, Paul Frank,
Bjern Malm, Henning Bedtker, I.B.Hjort m.m.fl.

hitler var i praksis pa god vei til § lase sine redelige offisielle oppgaver i Norge. lien hans
hensikter var andre. Pa en eller annen mate skulle han ha sikret Norge for Stortysisland. Til dette
var adndnistrasjonsradet et ubrukbart redskap. hitler kunne selvfalgelig tale rett ut, p§ saame mate
sora,pressesjefen for Ostland, dr. Zimmermann, sora sa at de baltiske stater etter erobringen fra russer-
ne var a betrakte sorn det tyske rikets "rettmessige arv". Men det ville unektelig virke bedre om det
kunne skapes et skinn av at Norge overleverte seg selv frivillig.. Oerfor fikk vi 25. September 1940.
Den kollektive regjeringsmakt som administrasjonsradet hadde utavd,- ble likvidart. De nye "konstituer-
te statsrader" fikk ingen adgang til a holde statsr§d. Deres eneste oppgave var hver for seg a sette
Terbovens vilje ut i-livet. I en tale forklarte quisling om deres stilling at "hver av de nye stats-
rader har myndighet til a gi forordninger med lovs kraft. Denne myndighet er begrenset av Reichskom^
missar som har den everste myndighet i Norge i pavente av Nasjonal Samlings fullstendige maktoverta-
gelse". Hele dette avsnitt av quislings tale, som ble holdt i Trondheim 10.' oktobeF 1940, ble stroket
av den tyske sensur, sa det kom ikke i avisane. - Faktum er at Norge statsrettslig sett mistet enhver
form for regjeringsmakt den 25. September l%0. Men quisling ble ferer for det "statsbsrende parti".
Fortysknirtgen av Norge kunnu begynne. Vi skulle bli et nazistisk samfunn.

P L.A_N_E_N_E-

Hverken tyskerne eller quisling ventet at nordmennene skulle finne det storartet a fa lov til a
bli tyske nazister. Det matte skaffes andre lokkemidler^ noe stort og revolusjonerende, som virkelig
kunne vekke folket. Vi nordmenn, de gerraanske guders ektefedte etlinger, var skapt til a innta en le-
derstilling i det storgeraanske folkefellesskap. quisling, som visste at tyskerne er mr raseblandet
enn de fleste, fortalte oss at verdens fornyelse ville komme fra det rene gernanske blod i Norden. Det
germanske korstog mot bolsjevismen er derfor i f0rste rekke nordmennenes sak, - en naturlig forklaring
pa at quisling i sin tid lot anordne 4 dagers nasjonalsorg over tapet av Stalingrad, ntens tyskerne ba-,
re skulle ssrge i 3 dager. Nar hitler taler om seirens virkninger for "de neste tusen Ir",~ er ett e-
neste tusen for lite for quisling: "Vi star foran en ny tidsalder som ml regnes i artusener", erklar-
te han en uke etter "maktovertagelsen". Flere ganger kommer han tilbake til dette uten noen gang a
vare darligere enn hitler. Den 13. juni 1941 sa han: "Det tyske folks farer har sagt for tusen ar.
Vi ma kanskje tilbake til vSr tidsregnings begynnelse for a finne BOe lignende av det som skjer i dag."

Jo, det bar mot nye tideri Norge skulle ikke bare bli fritt, det skulle ogs§ bli stort. {Collos-
seum 6. sept. 1941) Hvilke territoriale krav Norge matte ha, lot quisling aldri offentliggjare, men
dette sparsmal henharer kanskje til de militsre heuraeiigheter, idet overraskelsesmomentet jo er den
farste forutsetning for en vellykket lynkrig. • -Det'er ikfee utenkelig at quisling siktet til U.S.A.
hvor Norge som kjent har en ntinoritet, som .- hv^m vet •» en dag kan bli undertrykket. I hvert fall
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merker en at quisling gjentatte ganger beskieftiyer seg aed den norske ninotiret i U.S.A.. Under pinse-
stevnet i Borre 1941 erklsrte han at det er N.asjonal Sailings mil I fa minst 1 million nordmenn tilba-
ke til hjemlandet, "slik at det norske folk kan besta og vokse 09 ved neste arhundreskifte telle 10
millioner". '- quisling fortalte aldri hva han aktet a broke alle disse menneskene til. Kanskje han
tenker seg pa vikingetog med virt nye befolkningsoverskudd? Som han understreket i en av sine Trond-
heimstaler: . "Vi na tilbake til vikingetiden som etter rain mening var en praktfull tid i mangt...,.."
Om vikingeferden virkelig skulle ga helt til Amerika, vites selvsagt ikke, men en ma iallfall kunne ga
ut fra at £ngland skulle utbygges til brohode underveis. quisling ville pa denne mate ogsa kunne fa
korrigert et spraklig misforhold som han har pekt pa i en egenhendig skrevet avisartikkel for Norsk Ar-
tikkel Tjeneste i februar 1941: "Norges skjebne ble beseglet for arhundrer da kong Harald HardpSde
fait pa Standfqrd Bridge, 12) km. nord for London i 1066, den 25. September. Saled^s kom England og
dets utvidelser i dag til a tale halvt latinsk, halvt germansk, i steden for norsk". Selvsagt kan en
ikke slutte av dette at det er quislings mal a gjere England til norsk koloni, men at han har en slags

' nyordning av England i hodet, framgar av hans kringkastingsopprop til de norske friviliige i regiment
Nordland et halvt ar far Sovjet kom med i krigen; l a oss ikke gjcre skatnp p§ vare fedre som i sifi tid
erobret England og jgrep nyskapende inn pa si mange steder i Europa",

Hvis alt dette skulle lyde som filosofisk-politiske utopier fostret i hjernen hos en sinnssyn fan-
tast, sa hadde nyordningen ogsa trumfer av annet slag i bakhShd. Norge skulle ikke bare bli fritt og
stort, det skijlle ogs3 bli rikt. Tyskerne viile hjelpe oss til S bygge opp landet. De skulle tegne
og gjenreise vare byer for oss og gjare Norge til en industristat som ville redusere var nabo Sverige
til et Lilleputtland. Den nye storindustrien skulle skape en inntektskilde av langt sundere og sikre-
re art enn skipsfarten,'som hadde tatt slik overhand at den ikke sto i noe rimelig forhold til landets
virkelige behov. En industriell milliardplan ble framlagt. Gigantiske kraftanlegg skulle stampes opp
av Jordan, - Glomf jord, Tysse, Osa, filarvann, Aura og Sauda. Fabrikker og nye byer skulle reise seg i
deres spor. Hjulene skulle lope, maskinene surre, tyskerne skulle hjelpe oss. Penger og velstandi
Avsetningen var det ingen fare med. Stortysidand skulle hjelpe nied alt samen. En stor og ny tid!

Ganske visst var det krig, men den var praktisk talt vunnet - det har statt i Fritt Folk siden
farste nummer kora ut. 0m Russland var med eller mot, spilte en forsvinnende rolle - kanskje saerlig
for quisling, I hans 0yne er det nemlig en ganske selvsagt ting at alle krigfarende folk hilser fien-
dun SOB befriere. 14 dager etter at krigen med Russland var brutt ut, saomenkalte quisling stort mate
pa Uniyersitetsplassen og lot "folkemassen" forsta at na var seiren sikrere enn noen gang far; "Nar
aksemaktene har fatt befridd det russiske folk, star 400 millioner mennesker sammen, og alt som trengs
for a bryte enhver blokade er i deres hand". - Ja, det er ikke til S tro.

Nasjonal Sailings usvikelige tillit til Tysklands seir i denne krig er i det hele et stoff som
kunne gi rike muligheter for psykopatisk forskning. jjet er lenge siden en horte at tyske offiserer
moret seg med a fortelle at na var det ikke andre i Europa enn de norske HS-ene son trodde at Tyskland
skulle vinne krigen; Det ml.vaere en biologisk paviselig mentalitetsbrist hos disse med andelige sky-
lapper som tror fordi de vil tro. En kan bare iainnes Knot Hansuns hilsen til NS1s 10-irs jubileum den
17. mai 1943: "Jeg synes det gar riktig godt na. Ub§tene arbeider jo natt og dag. Europa har gjort
seg rede. Innen etpar uker vil vi yel sp0rre nytt pa astfronten, og innen en mined har Japan rurt
pa seg". - Nei, da var det allikevel bedre a si som quisling pa pinsestevnet i Borre 1942: "Det kan
ikke v$re tvil om at situasjonen er^Lysere. Vi er nadd derhen at konraer ikke seiren i dag, sa komraer
den i morgen11. - Finnes det virkelig noen som for alvor tror fremdeles?

De 3 lange pinefulle §r som vi har levd under den nye tids sv0pe, har i sine ytre resultater



skjeflket.oss ot statssairrrjnn gjonnofflsyroi av korrupsjon og IsgnaKiigiisi, Dot er.ioimru a finne nalen
i en heystakk enn sanne ord i 'det offisielle sNor-̂ e" for tiden. Tyskerne vistefcynisk veien. Hvor ble
det av Terbovens og v.Falkenhor$ts tiisagn om at Norge skulle fa bsholde sine egne matvarer? Hvilken
vei har det norske kjsttet tatt? Er-det slett ikke skipet poteter og.grennsaker til Tyskland? Uvem
far den norske iranen? Selv fisken ma na- rasjoneres i'Norge, og det sa rasjonelt at forretningene har
begynt a selge utvannet klippfisk og haivratten sild pi vare nye fiskekortl Det sanne forltold er at a-
lene Nord-Norges fiskeproduksjon i disse krigsarene har vart godt over 2G0 millioner kg. arlig. Dette
skulle - i tillegg til silden, seien, torsken og annet fra det swmenfjeldske - utgjare omtrent 70 kg.
om aret pr. individ.

I hvert fall i begynnelsen, for Iggnen ercia var gjort til gangbar raynt i Norge, skulle en tro at
quisling ville ha furmet det for stridt 3 pasta at NS var en flertallsbevegelse. Det er ikke til a
konsne forbi at NSved siste stortingsvalg bare oppnadde l f 8 3 £ a v saratlige avgitte stemmer. Men quis-
ling nektet seg ingen ting: "Det er ikka noe diktatur vi vil; vi representerer den norske folkevilja"
skrek han ut i sitt forate foredrag etter "maktovertagelsen". Folk hanlo. - £n uke etter grep han pa
ny ordet, i Trondheim ID. oktober: "pet sies at vi ikke representerer folkeviljen i Norge*, begynte
han,-og han vred seg som en orm for.S kocme ut av det: *Folkeyiljen, hva er det? Er det ikke vi som

' stemraer iirot nSr det barer mot undergang,soin representerer folkeviljen? \fi i NS ropresenterer det nors-
ke folks vilje, viljen i folket!" -lenger var det ikke rad a komiie.. Med folkeviljen forsto han vil-
jen i folket slik Nasjcnal Samling ensket at den var. - I Skien den k. november lyver han videre uten
forsak pa omskrivninger: "Hovedroassen av det norske folk vil ha den nye orden". - ilet burde ha virket
som en kald dusj p3 quisling da Himmler ved sitt ferste Norgesbesek j. januar 1941 talte m nordmennenos
"totale mangel pa forstaelse i Sret sora er gltt". - fcteo quisliny fortsetter; "Jeg vet at MS i vir-
keligheten. har flertallet i det norske folk. *rten noen utover freradeles sin terror mot det norske folk
oq NS. Det er noen smaklikksr av fortattere, kunstnere, fagforeningsiolk og pengeiolk. NS'har disse
klikkene dristet sag til'a sende Reichskommissar Terboven en skrivelse.....^" Disse quislings ord ble
uttalt pa pinsestevnet i Borre 2. juni 19W. Da han neyaktig et ar .etter star pa saime talerstoi har
disse "klikksne" utvidet seg til a omfatte lsrerne, prestene, juristene, legene, ja alt - absolutt alt-
hva en forstir med den "alwinnelige raann", men vi far here at "tallmessig og kvalitativt.star vi i
dag over dobbelt s§ sterke so;n for et ar sidan. Jossingene er ikke sa sterke som de tror. Vi i NS
har rioyaktige listar over dan. Det viser seg at bare 1 % av dem er jassinger MS er na sa sterkt
at det er et sporsmSl ora vi skal ta inn flere medleimer". - Her kulminerte vel lognen om flertalls-
bevegelsen NS. Senere har propagandaen skritt for skritt slatt til retrett. Na hsrer vi til stadig-
het at nar alt komner til alt sa er det ikke mengden som er det avgjorende. Store revolusjoner blir
alltid gjennoufflrt av et mindretall. - En da oppfant propagandaminister Lunde ordet "massetoskeskap"
i forbindelse med jossingene. Skulle det vsre disse som utgjor nassen? - Til slutt ser en det pirill-
ge nederlag pi trykk, pa forste side i "Aftenposten"s rorgenremier den 10. juni 1943: "Vi er vel sann-
heten ninnest nar vi er realistiske nok til § erkjenne at bare en ytterst beskjeden procent av det
norske folk har oynene apne for da kjen'sgjeminosr SOB vi i NS synes er innlysende".

Sa ineget fullstendigere er dette flyferlag som NS ikka har skydd noe middel j sin kanp for makten.
Det begynte riktignpk sa vakkert med quislings forsikring ora at "vi koimer ikte- med sverdet i den ene
hand og den nye'ordning i den annen og sier: Velg! (ten vi sppellerer til den gode vilje hos vare
landsmenn". Men enni far et halvt ar er gltt, tar han sitt ord tilbake: "Da menneskene, slik son de
1 regelen er,. bare har resoekt for makten, sa far man broke makten. Norge ble samlet med nakt og
kristnet med makt"1. (Colloseum 13. mars M l ) - "De soni ikke evner a tilegne seg min oppriktige beun-
dring ogjioyakteise for det tyske rikets ferer, star fiendtiig like overfor den nye utvikling". (Col-



losseuci 6,. april 1941) - i!Kanpen er 1 dag dadsens alvor. Darfor er det bare en ting som venter dem
som star iraot oss - de raa tilintetgjcrosl" (7. desanber 1841) - Truslene vokste for fiver ny tals,." "In-
gen norckann har iov t'il § tro eller onske at England skal viraie krigen-, det er landsforrederi i aller
heyeste potens". - "Norge er i dag yerdens sterkeste festning, VI i NS er heller ikke sa fa at vi u-
ten videre lar oss rasere bort. Den forferdeligste borgerkrig ville bryte ut, og jossingene ville bli
totalt utslettet fra jordens overflate". (Stiklestad 29. juli 1942)

Men var det tenkelig at nordmenn skulle kunne straffes uten etter lov, - for ingen lov hadde enna
forbudt folk § tro og hSpe? Jo, s3 gait var detl Den 13. januar 1942 ble det kunngjort at 20 venner
av kongehuset var satt fast fordi engelskmennene hadde fort med seg 8 NS-folk etter et raid i Norge.
Den 30. apral ble 18 nordmenn henrettet "soro straff for det feige (ucppklarte) snikmord pS 2 tyske po-
litiroenn'1. ~ Den 10..mai kunngjorde NTB at "en rekke psrsoner i Oslo og omegn, sora gjennom sin innstil-
ling og sitt undergravningsarbeid m§ ansees ansvarlige for at den slags kan forekomme, (mord pa en po-
litii»affin ved svenskegrensen) er tatt j sikringsforvariiig11. - Fantes ingen rettsfalelse igjen i landet?
Ingen skamfolelse? Aldei har nonkenn folt seg sS fornedret. - Den 6. oktober 1942 kom unntagelses-
tilstanden i Trondheim, da 10 nordraenn ble skutt son soning far andres sabotasje, Terboven vedkjente
seg uten blygsel i "premissene? for d o w n at de son ni var revet ut av sine"snutthull" hadde hjulpet
den forbryterske emigrantklikken i London "enten ved sin imstilling eller aktivt....* Og quislingene
forsvarte dette raed hoy rest, ja nesten med triuaf i stenraen. Fylkesforer ̂ bgstad som nettopp var blitrt
fotografert pa flyplassen ved Trondheim, idet'han ensket Terboven velkomnen, reiste til Oslo og holdt
foredrag om affaeren: "Vi sa fra at no er det slutt med advarslene, men tross dette har kampen .kanskje
tilspisset seg".

Hva forlangte man egentlig av det norske folk? A tro og enske var forbundet med dodsstraff, A
forholde seg loyal i all opptreden var ikke tilstrekkelig. - Hva quisling forlangte var folkets akti-
ve, bevisste medvirken til oppbyggingen av en nazi-stat, som bare i navnet skulle skille seg fra den
tyske. Son quisling skrev i "Das Reich": "Den nye verdensakse Roma-Berlin er forlenget til Oslo*. -
Det var alt for tydelig at folket ville forrSde sin sere og sitt fedreland om de bayet seg for quisling.

Allerede i januar 1941 fikk landets skuespillere beskjed om at de heretter ville bli betraktet som
titlens andelige frontkjempere. I et halvtir kjempet skuespilleme en ..cltsmodig rettens kamp mot mak- ;
ten. I Oslo ble 8 skuespillere og Nasjonalteaterets styre kjart bort i tyske politibiler. - Skolene
ble det neste kampsentrum. Lsrerne visste hva de gikk til. De hadde Lundes ord for at "det er direkte j
forbrytersk § hindre ungdommen i S fa opplysning on den tid vi lever i*. U*erne valgte allikevel
standhaftig a utkjempe sannhetens kamp not lognai. P3 fen natt ble over l.iOO Isrere arrestert, og i
konsenirasjonsleirene ble de behandlet streagere enn andre fanger. - Heller ikke kirkens raenn unn-
gikk de norske fengsler. - En gigantisk Sndens kamp ble fort pa alle felter. Sambandene ble presset
igjennom og de gamle tillitsmennene arrestert. Det regnet med nye lover. Statstjenestemennenc og.kon-
munefunksjoiwene ble arrestert fordi de ikke motte opp pa-Runistrenes offentlige foredrag. I lands-
organisasjonene forlangte man at arbeiderne skulle betale sin kontingent under henvisning til 12 falne
standrettdbmer. Hansteen og Wickstram var skutt. Hvem ble den neste? Over alt dirret nerveneder
nordnenn i ledende stillinger tok ansvaret og stillet til kamp.

R E S U L T A T E_N_E.

I dag forstSr vi at ingen ofre har yart for store. Etter 3 ars kanip har hjemmefronten hittil
seiret. quislings byggverk ble ikke solidere enn det nye kraftverket i Sauda, som bokstavelig talt
bllste ned i den farste kraftige noyemberstorm. En for en er nyordningens veldige planer sunket i

'Hwrlodes ble det f ,eks. med bygningen av den norske storindistri? -Glomfjordanlegget skulle ha



vsrt utvidet til det tre-fire-dobbelte av sin navsrende kapasitet. En britisk koraandotropp sprengte
turbinrcrefte - og arbeidet ble nedlagt. Aura-anlegget skulle opp i 200.000 kw. og en stor alluminiuflis-
fabrikic skulle fores opp. Na ligger mengdevis av materialer pS stedet, veier og barakksr er bygget,
men anlegget er difinitivt oppgitt. Pa Tyin arbeides iiet tned en krattstasjon for 80.000 kw. sora bereg-
nes 3 vffire ferdig hosten I'M. Den korresponderende aluminiumoxydfabrikk i Ardal er for en tredjedel
ferdig/mens aluminiumfabrikken bare kan betraktes som pabegynt. Osave'rket i Hardanger skulle bygges
for en kapasitet av 70.000 kw. Svsrt lite ble gjort, og na erogsa resten oppgitt. I Tysse skulle
det sakalte 0vre Tysse utbygges, men arbeidef ble innstillet i sommer. Pa den andre siden $? fjorden
ligger Eitrheim hvor en aluminiurasfabrikk skulle oppfores. Hus og annet er byggot, men na star alt.
I Sauda skulle det anlegges et kraftverk for 85.000 kw. og en storre aluipiniumoxydfebrikk. Kraftanleg-
get er oppgitt, men fabrikken er bygget opp for annen gang, etter at den forst blaste hed. - I til-
legg til disse Mordags anlegg (Nordag er i realiteten den tyske stat) hadde Nordisk Lettme'tall bygget
sitt store anlegg for fabrikasjon av magnesium og aluminium pa Heroya.(Nordisk lettiaetall eies for to-
tredjedelers iedkomntende av tyske interesser} Etter bombeangrepet i sommer er ria Nordisk Lettmetall
itied tilhorende kvartsbrudd etc. difinitivt gatt over i his'torien. Da kraftleveringen til Heroya ble
overflodig i og jied Nordisk Lettmetalls opphor, innstillet man samtidig byggingen av Baaranlegget, hvor
over 2.000 mann har vart holdt i arbeid. -' Det er antagelig nsdlagt vel 500 raillioner kroner i oven-
nevnte arbeider. For storstedelen er disse pengene bortkastet for alltid.

fyskeme skulle hjelpe oss med. alt saimen, het det. Men nS gSr det oppsendte materiell sydover i-
gjen. Alt slags materiell, krigsmateriell, luftvarnskyts, biler og dessverre ogsa en stadig okende
strain av fabrikkenes monteringsmatepiell; Endog vare siste smi resurser av metaller blir tatt fra oss.
Tyskerne hadde lovt oss § sende i fevort fall noe av det aller nodvendigste av kobber, tinn , bly o.s.v.
og tidligere i krigen fikk vi ogsa \et minimum av hva vi trengte. Men c& qkr alt samen sydover igjen.

Etter 3 ars quislingstyre finner vi et uttomt oy vanstelt land. Ganske visst er arbeidsksheten
avskaffet. Vi har itiag antagelig mellom 150-180.000 norske arbeidere i tysk tjeneste. Men hva er
disse arbeidere beskjeftiget aied? Slett ikke med det som for i tiden ga grunnlag for vellstand. - Vi
er blitt ribbet til skinnet. Lagrane er tad, vare jernbaner er slitt, vare lastebiler utbrukt, fis-
kerflaten utbrukt, kvegbestanden reduscrt og skogen har fatt et ulivssar. Uerstattelige verdier er
tapt for landet. - Og vare finanser? Inntil i day er ca. 7 milliarder kroner uttatt pa tyskemes kon-
to i Norges bank. Pengene er praktisk talt opphort a vsre byttewiddel. Intet land i Europa har til-
nsrmelsesvis hatt si store okkupasjonsomkostninger pr. individ sou Norge, i forste rekke p.g.a.den
kostbare befestning av var kyst. Ifolge en aiaerikansk oppgave fra noen tiJ tilbake, sto Norge soni nr.
1 med 109 dollars i okkupasjonsomkostninger pr.hcde, mens Frankrike hadde 70, Belgia k2, Darenark 32 og
Holland 28 dollars'pr. hade.- :

ifcralsk og Sndelig star e-tterslekten overfor tunge oppgaver. Pakjenningen har virt av gjennom-
gripende betydning for ungdomsiens karakterJannelse. Hele var kulturarv sto truet. Gjennom generasjo-
ners aioysommelige streben mot hoyere etisko idealer var vi opplsrt til ikke a hate. I dag hater vi av
fullt hjerte. Det blir kanskje verst for ungdonsnen, - de yngste har vel snari glemt hva fred og fri-
het var. - Var skoleundervisning'er na truet tor alvor. Hvor enestaende lod det ikke da Terboven 1.
mai 1941 er-klsrte: "For at den norske skolegang skal bli minst mulig heminet har den- tyske forsvars-
makt pa min bcnn strukket seg sa langt som mulig for a la skolene stS til radighet for undervisningen.
For framtiden vil jeg untier disse qmstendigheter derfor beklage enhver tora skole, ogsa nar den bare
star torn noen timer, hvis ansvarslase lsrerj eller foreldre gjerne vil la sine barn leke politikk".
I dag kan.Jerbpven se seg rundt. 1 en rekke byer er skolefory$.dene snart sagt helt umulige. I byer
sora Tromso, Stavanger og Bergen bter en forgjeves etter c%fsis|<Kbedehus til skolebenk. Oslo-hadde



"""'" 7.
i fjor ingen folkeskole fri, og bare Nissen oy Foss skoler for den hoyere undervisning. Disse ble delt
mellom 8 hoyere skoler. I ar har Oslo ingen skoler til radighet. Ikke en eneste enl I fjor mStte en
i de hoyere skoler skjaere vekk en rekke bifag og kiitte ned pensum i hovedfagene Died opptil en tredje-
del. I ar er det selve skolegangen som trues.

Pa den tiden da nazi-terroren sto p§ sitt hoyeste holdt Minesterialrat Muller en selvrosende tale
-ingen gjor det sS bra soin tyskerne- i,anledning av Reichskommissariatets 2-arige bestSen: "Nar avi-
senes opplag oker,: boker, og tidsskrifter kan koiame ut, n§r konsertlivet blomstrer og kulturlivet over-
alt gar sin vante gang, er det et bevis pa at arbeidet Tiar vaert vellykket". I dag ma det vare tillait
a trekke den motsatte slutning, at nar avisenes opplag i dag nedskjsres, n§r boker og:tidsskrifter ik-
ke kan komote ut, naY konsertlivet ikke bloraster og kulturlivet ingen steder gar sin vante gang, - da
er det et bevis pS at arbeidet ikke har vsrt vellykket. - Siden 9. april 1940 er omkring 130 norske
aviser gatt inn, deriblant flere av de storste, og resten av dem kommer ut som miniatyrutgaver av den
nye tid. - Konsertlivet? I Oslo har ingen norsk kunstfler som regnes for betydelig gitt selvstendig
konsert pa flere sesoner. De bildende kunstneres store monstringer, Statens Kunstutstillinger tilhorer
snart den glemte fortid. Vare storste teatre star tomroe. Trondelag Teater har statt sa mennsketomt
at den innsatts teatersjef Barcley-Nitter na har sskt avskjed. Det norske Teater matte ordne det
slik at forestillintene skulle avlyses hver gang det var ferre enh 10 mennesker i salen. Flere ganger
var det blitt spilt for 2-3 tilskuere. Siden Nationalteateret begynte hsstsesongen i 8r - med 3 av-
vekslende.stykker oppsatt som publikumsattraksjoner med overdadig kostbart utstyr -. har gjennomsnit*
tet vsrt ca. 100 tilskuere, d.v.s. omtrent 4 besatte benkerader. Men bare halvparten av disse hundre,.
ofte betydelig ferre, har betalt sine biletter. Ikke engang p§ fribiletter kan det skaffes publikumi

£n like skrikende han som de toaime benkeradene i kulturlivet ble de mennesketoinme tvangssambande-
ne pi sitt omrade. Eksisterer sambanciene overhodet? - (flange av dan har enna ikke fatt sine forskrif-
ter. £t gravens morke ruger over deia alle. Juristsambandet, arkitektsambandet, legesambandet, presse-
safssbandet, Isrersarabandet, ingeniorsanibandet og hva de matte hele alle sammen. Ikke i et ensste et av
dem er det blitt innkrevet medleraskontinge'nt, ja ikke engang hos den delen dv laererne som undertegnst
sitt medlansskap pa tvangsarbeidet i Finnmark. 8are et eller to samband har meddelt sine "modleminer11

at det overhodet bestar noe styre. Inyen skrivelser er komraot fra sarabandene, ingen underretninger og
ingen krav. De forste manedene kom det riktignok ut en rekke fine nye medlemsblad i de forskjellige
samband. De fleste eksemplarene ble sendt tilbake i posten, mens andre ble beholJt som suvenirs. PS
fa unntagelser nar er samtlige disse organisasjoner gatt inn i all stillhet, ogsa det fantastiske un-
derskuddsforetagende "Norsk Arbeidsliv" som i alle norske leiegarder ble liggende i trappeoppgangen,
hvis ingen brukte det til brendsel. - ffen arbeidslivet har jo ogsa fart en ekstra smertefull eksi*.
stens hva nyordningen ang§r. Allerede far jul 19W nieddelte quisling at en "arbeidets lov er alleifede
under utarbeidelse", og loven ble kalt et av nyordningens viktigste grunnlag. £tter unntagelsestil-
standen i 19W ble en.hel komite nedsatt for a ta hand ont loven, og'siinister" Lippestad har gjentatte
yanger innvarslet denne "arbeidets lov" som skulle sikre par.tiet innflytelse i arbeidslivet gjennom
NS-menn som tillitsmenn pS arbeidsplassene etc. Inntil i dag er loven ikke koronet. Saime.skjebne
som "arbeidets lov" fikk det bebudede"Norges Arbeidssamband" som skulle sikre Norge en ko'pi av "Die
Arbeitsfront" i Tyskland. - Men som kronen pa verket kommer vel kirkens paradoksale stilling under
nazistyret. Siden pasken 1941 har prestene ikke hevet sin gasje av Staten, oy inntektene av sine
prestegarder refunderer de til Staten. Men i kirkene preker del

3 ars quislingstyre — Hvor mange lofter ef'brudt og hvor mange forhapninger gjort til skamroe?
Vi skal i farten bare ndnnes en eneste til av de tusen hoytidelige forsikringer. I oktober 1940 kun-
ne eri lese iavisene at sjefen for politideparteraentet, Jonas Lie, pa det skarpeste tar til orde mot



i-ognmeldingena fra London pg erklsrer kategorisk evsnor NIB at !'det finnes ingen konsentrasjonsleir i
Norge," og det er heller ikke planlagt .bygging av siike." - Grini, Ulvan.Falstadl De er alle fulit
besatt. Bare pa Grini sitter til stadighet ca. 2.500 aierinc'sker. Rundt regnet forer 7,500 nordmenn for
tiden sin eksistens i norska konsentrasjonsleir'!; fengsler, hjelpefengsliSr og festningsarrester. I
tillegg til dette er antagelig noen tusen fart til tyske fengsler og konsentrasjonsleire, Krigsfange-
ne snakker vi ikke OR, - Et vakker resultat av 3 irs arbeid for "det frie Norge".

Det er en fullstendig rettlas stat quisling kan registrere under ,sitt falittbo. Hva teller det
med hundrevis av nye s-traf febestemmelser, sou tar seg selv ytterst hoytidelige med henvisninger og pa-
ragrafer.om boter-og fengsel for stort og'snStt, om arbeidsdisiplin og politiske deraonstrasjoner, hva
teller det nar en vet og ser at ikke bare tyskerne, men ogsa sikkerhetsppli'tisjef Martinsen ifolge
gjeldende "rett" har lovlig adgang til a sikre hvem som heist for 5 ar - uten adgang til forsvar,. titen
begrunneise, uteo forhor, ulen dom! Hva skulle en sa med noen "folkedomstol"? Ocn er da ogsa stille
og rolig avqatt ved doden. - .Var lovgivning er i dag et eneste kaos og ikke den klcktigste jurist kan
si om lover bestar eller ikke bestar. Ja, ikke engang on grunnloven bestar. Det er sagt fra quislings
side at.grunnloven fremdeles er bestaende rett s§ lenge den ikke utrykkelig settes til .side ved lov el-
ler forordning.- ffen hva er grunnloven mot et pennestrok fra vidkun abraham quisling? Oet ville sik-
kert bli oppfattet som en uforskaramethet orn on p'rosederende jurist tillot seg a irdnne oa at. flsrs'av
grunniovens paragrafer stadig er blitt staende upaaktet av nyordningeris lovverk, saledes § 102 om at
lphusLindersokelser ma ikke finne sted uten i kriiiiinelle til feller" og § 100 som sier at trykkefrihet
bor finne sted og at "friraodige ytringer om statsstyrelsen erenhver tilladt". - I den mest skjsBren-
de motsetning til grunnloven sto henrettelsen av politifullmektig tilifsen, som fant sted etter en
lov som ble gitt "tilbakevirkende kraft". .

K O N KLiJ S JOTJ.

Av quislings politiske byggverk hsr yi hi.ttil ikke sett mer enn grunnmuren. -Forutsetningen var
jo en viss tilslutning til NS. quisling har selv ved en leilighet antydet hva minstekravet var. Det
var i talen under pinsestevnet i Borre i 1%2, hvor han §penbarte hensikten med Ungdomstjenesten i US.
"GjenncBt ungdomstjenesten", sa han, vil 400.000 isennesker komrae undervare forerss irinflytelse. Av de
besta 10 % av disse vil igjen en elite pa §0 % bli opptatt i NS. En tilgangpa 4-5.000 Riedlaaner er
nok for en beveqelse som skal styre iandet". - Han fikk dem aldrii

Men en skal vokte seg for a tro at NS i alle deler har henlagt sitt program. Rikstinget er enna
ikke oppgitt, og den dag kan nar som-heist komrae nar striden i Norge blusser opp igjen. Kam?en vil
neppe bli reist i en sa ren politisk form sont; tidligere. :Det,er f.eks. ritnelig a fro at ungdomstjenes-
ten er henlagt for godt.' Det er derimot ikke tilfelle med den "nasjonale arbeidsinnsats", skjisntogsa
•den har en teramelig klar politisk tendens i henhold til "minister" Riisnss1 ord:' "Ben nasjonale ar-
beidsinnsats er ikke som enkelte sier et slaveri for tyskerne, men en del av den norske innsats toot
faolsjevismen". - Alt tyder pa at quisling vil sake a reise Rikstinget som en slags grunnlovgivende
forsamling. Rikstingets ene avdeling,"Kulturtinget',' lar seg sammenkalle nar som heist, like lett som
det lot seg konstituere den 27. September 1942. Den annen avdeling av Rikstinget, "Naringstinget" har
det vist seg vanskelig I konstituere, men det arbeides planmessig og bare tidens utvikling gir svaret.

Vi ma vsre forberedt pa ny pagang pi hjemmefronten i den koimende tid. Til trass for quisling-
regjeringens mange indre vanskeligheter er det grunn til a tro at quisling blir sittende med-makten,
og alt tyder pa at terrortaket om folkets strupe kan bli strammere i krigens siste omgang.^Om vi skal
bukke under elle,r ikke avhenger av hjemmefrontens ubetingede solidaritet, - den vi kan takke for at
Norge inntil na iqar bevart sine nasjchale farger uplettet..
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