
ORGÅN FOR DEN NASIONALE FRONT

ERKLÆRING FRA DEN KO-\ GELIG NORSKE REGJERING:

JEG tror at jeg helt Kt forstår hva det
norske folk bar folt ved det som skjedde
på Akershus forleden dag. Jeg deler
mitt folks folelser nå som for. Vi står
samme.n i kampen for Norges framtid.
Vi i1 fremdeles handle slik atnorske
menn og kiiiner i kommende slektiedd

il kunne se tilbake på denne Norges
frihetskamp med .,amme dype taiknem-
lighet og stolthet, som den hvormed vi
ser tilhake på det som skjedde i 1814.

HÅKON R.

SIDEN 9. april 1940 har det vært krig
mellom Norge og Tyskland, og Norges
konge og regjering har gang på gang
erklært, at det ikke kan  være tale  om
å shitte fred for fedrdandet er befridd.

U.6. BERGEN

Ms./(2

Regjeringen har fort denne kamp med
de midler den ha r rådet over, og vet at
det norske folk er enig i den linje den
har valgt. Dette har vi i den lange og
tunge tid som er gått siden vi forlot
landet så å si hver dag fått heviser på.
Fengslene fylles med gode nordmenn som
må lide for sin troskap mot sitt fedre-
land, og henrettelsenes tall er stadig
steget. I denne kamp har fra forste
stund den mann som tyskerne nå har
utsett til å være statsminister i Norge
deltatt aktivt  på fiendens  side, og hans
forræderklikk har systematisk opptrådt
som angivere overfor norske patrioter.
Vidkun Quisling  har aldri  hatt noen til-
slutning i det  norske folk,  og han har

sin virksomher  hare vært et  redskap
for okkupasjonsmakten. Når derfor nå
tyskerne gir ham titelen av statsminis-
ter, og når det opplyses at han på Nor-
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et er ,ingen åpne icrigsaksioner
Norge i dag l4k  fullt er vii kr:g med

Vår konge lovlige
regjering ferer krigen inot våre fiender
utafor landets grenser, vi selv forer
Lampen vi:dere inne  på  fiendens område.

Vår krig er en rettferdig krig. Den
Ear derfor samlet  hele det rorske folk
til en nt. , Korien  og regjeriugens
krip.:spQr4k er nttrykk for  vårt folks,
sanne og  .virkellge livsinteresser .

vet atdet er bare folkets
samiede rasjonale kraftirtioidelse, som
1;an sikre Nerge seiren. Enhver  nerd-.
mann med framskratsvilje stilker scg
derfor...oppgaven, å rydde bort de fore-
teelser" soui svekker og sphtter vårt
folks Et j.011-ele kraftutfoldelse:

Inneia vAn, folk finnes i dg virkelig

Alt for Norge..

rxs VegZe skal slutte fred med Tyskiand,
er det inte't =net enn et fdysåk på Le-
drag som, hek det norske fOlk vil gjen-
i,oinskw. De som utover Norges suve-
renitet under dere krig er Norges korge
eg har.,s regjering„ eg ingen andre er
kerettiget  å iutte  fred på Nerges vegne.
Det er ganske klart at en såkalt freck-
,overensmst med Vidknn

vii vmre uten enhver stats-
<11,er hetydning. Vid  Quis-
ling LL,r. an.,uen sdlling og myn-
ckgt:et enn den okkupasjonsmakten gir
ham, ol„; en overenskomst med . ham er
eli overeriskomsL mcd tyskernes egen
fulimektig.

Det som er skjedd i  Gslo  ikke
Lety noen lettehe i det norske folks
inLge kår. Under de nye provelser som
forestår vil det- norske folk ikke la seg
provesere til uoveriagie handlinger, men
idet med fasthet, ro og sindighet stå
samiet i kl.mpen for vår frihet og selv-
sten d;gj,Let.
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stromninger, som kt-Ler fienden i  s
arbeide ./rea å  s ekk4; eg-

Rasjatiale front. På den  ete" side
k`fefte-r som sr  ler med t.anken-orn

når tyskerne .er vel
av fandet, på den annen 'side de

stiller sosialisman sem krigens -!_-
bare må!. Andre cr opptatt cv

Er i;Jand eller Sojt  og
mcci glemmer at år kamp gjelder Ne ï-

e. Vår kamp gjelder og vårt mål
Et ilasjonalt fritt og sjeLter
Norge, h or folket ffrmer

egen 1,11;1Afaikg og sjol b„este=, --
landets styresett.

Enliver stromning_ utenom-

objektivt em ikke
rtnekrstottelse av fienden;

Hver nordmanns oppgave er derf,

i ali. sItt 4rheide, å nå fram til et Vi:-

Lelig fortro lig -4g tillitsfulh samarbe
med all-.nasjortide kginpkreftr i

Sammensveie, forene og korsentie.:.
alle disse krefter til en enhetlig vilje
den nasjonale frent. Gjore den nw-j
nv/e frebt i Norge til en . uovervinyeli
maL,L, som racd heroismehs mot kjel.,,-
rer for <7 årt dyreste eie :

" Vår heim, vårt fedr,lanA fe2
Norges nasjonale frihe og sj

tende.

Fieliden har ikke hemnfrEcr L:vcc

art. Vår kamp må derfor være ,c•
hesinusom og hensynslOs. Frykt eg
feighet må bannlyses fra våre rekkcr.
Den sviende harme i folket, hatet
forakten skal slå ut i hcle sii velde
og skape i hver nordmann

mann .eg. kvinne i-deg og meg --

den uredde og djerve stridsmann, Fom
hver på sin pluss, er budd på åôfre live .



Msd • valesproget »Alt for. Norge«. .
gjoede vår konge.:sitt.ihntog i Norge
1905. Den gang betod-det frihetens

dak  står .kongens-*valgspreg
seem s nc. fr llt; noramenrs.kanue
Ue.der. keegens .valgsprog skal. vårt ,or-
gen keise fribetees-fakkel bg kampers
Le,r,ieer eg tro*tilDovie falier!

.
Lee-e-e-eu Alt for Norge  står ,

bak vår korge -og vårt
recjering, og samlere OS[-,

cee-LetEg vilje bak general Ruges
skel seire i krigen,---kosee

hva ei(-s koste vii!.

1,rernes .kamp.
eolske lærerst•ards kamp mot •å

bii !_,ec'redd i Hitlers nazifisering av
Teee(:.et står det ail respekt av.

Alleeede hosten 1940 ble det ovet
hereere. »Myndigetene»

prende tvinge lærerne til  å  erklære
seg ioale overfor den såkelte,enye tide:
cg 1-revde, et de skulle gå positivt ihn
fer »eyerdnirga». Men lærerne valgte
kamye,es eei. De opptråtte som norel-
mene eg erklærte å ville  være tro  mot
skt IsercrTeeld eg sin samvittighet:

På det davseiende tidsPunkt fantes
felgtele eegee;sasjoner til ivaretaidse

heverees interesser: Norges lærerlag,
Norges leelerinneforbimd og Norges lek-
terke. Da disse organisasjoner  ble be-
satt med komissarer, meldte praktisk
talt F:'mtlige medlemmer seg  ut av  sine

respektive foreninger.
Samtidig med »lov om nasjonal ung-

domstjeueste» som skal tvangsmokili-
sere alle harn fra 10 til  18 fir  i N.S.
ungdemst eing, kom »Tev om Norges
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h‘reesamband. Det såkalte »Norges Ise-
rersamband» . skulle oupsinke de  eksistc-.
rr.rde heerorganisasjoner og være
deleddet mellom  lærerne og de offeet-,
lige._myndigheter., I.denre ergarirsasj-

nen skulle- hele hindets lærerstandvesae

tvungne- melénnet. Etter

er mec/sleinsSkpp betingelse. for ,å

være rersk lærer. J tillegg Li deLte -

Levr.er en  underslager og tyd--

betalt naziagent Orvar Sæther sem

landslcder fer  lærersambandet.

Lærerstandensplass, iNorges  fri.hes-
krig befestcdes ytterligere ved svaret

lærersambandet 21. februar,- hvor

sier:
»Jeg finner ikit å kunne

oppdragelse av Norges  ungdern
etter de  linjer som er satt 'opp." fer
NSUP:s  ungdoinstjeneste, da  dette stri-
der mot  min samvittighet. Da et  med-
lemsskap i Norges  læreisamband ettr

lardslederens uttalelse bi.. a.  påkgge:,.
meg forpliktelse til å  medvirke til eli
likoppdragdse, og det dessuten
andre kfav som strider mot mire ti!-
setringsvilkår, finrer jeg å  burde med-
dele at jeg ikke kan betrakte meg sem
Medkm av herersambandet.»

25. februar meldte Skaneke at

skolene skulle stenges en måned  fra d.

27:  februar. »Av  hensyn til brenselsitue-

sjonen.» Men.den nasjonale front ‘et

at det er lærenes rakryggete holdnirg.

Myndighetene bekrefter at der er ien-

kommet mange protester. I virkelighet

er tallet 12000,  slik at ea. 98 prosent

av lærerne står fast fylket i den nasje-
nak front.
Lærerne vet, at om de boyer  seg, da

kjempet de som gav sitt liv forgjeves.
De vet at hele det norske folk, barn

og voksne, står solidarisk i kampen.
Lærerne kjemper med blanke  våpen

og det'er de som seirer!



Utdrag av
Biskopenes brev til ministrene

Skancke  og Stang
Herr  minister  R. Skaneke
»Grunnforholdet mellom foreldre og

barn er en skaperordning, et  Gudsbe-
stemt forhold, som består ubrytelig og
hellig for alle hjem, det ansvar og den
rett som deri er gitt bjemmet, er der-
for ubetinget og uopploselig.

Et godt hjems indre fribet har alltid
vært en grunnpille i vårt samfund, og
ingen kan med tvang bryte inn i hjem-
met og fremkalle et motsetningsforhold
eller sette skille  mellom foreldre  og barn
uten at Guds bud da blir trått under
fot.

I alt dette står kirken og foreldrene
ubrytelig bundet av sin samvittighet
og av Guds befaling. De som vil søke
å tvinge barna ut av foreldrenes an-
svarshånd og bryte hjemmets guddom-
melige rett, han ville  med det  samme
tvinge foreldrene til den ytterste sam-
vittighetshandling. Hver far og mor
vet at de engang skal stå den Allmek-
tige til ansvar for hvordan de har opp-
dratt eller lar oppdra sine barn. De
må her alltiel adlyde Gud mere enn
men nesker.

Som kirkens tilsynsmenn kjenner vi
det som vår plikt å fremholde dette
klart og utvetydig i anledning av at
De har fått i oppdrag å medvirke ved
utformingen av  en  lov som tenkes å
skulle tvangsmobilisere alle barn fra
9--10 årsalderen og oppover til en på-
virkning som utallige  foreldre må  kjen-
Le som et utålelig forhold til deres
samvittighetsforpliktelse. Et inngrep av
denne art vil berore folket i dets aller
innerste og dypeste liv.»

Professorenes brev til Skaneke.

»Forskningsfriheten, retten til i fri
sannhetssøken å folge  sin egen  samvit-
tighet, er livsnerven i Universitetets
virksomliet. Bare ved uavkortet opp-
rettholdelse av dette prinsipp  kan  Uni-
versitetet fylle sin oppgave i forsknin-
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gens tjeneste og oppdra de studerende
til- respekt for sannhet og saklighet.

En tvungen oppdragelse av barn  og
ungdom innenfor et politisk partis ram-
mer må  føre de  foreldre og den ung-
dom som ikke deler partiets anskuelser
inn i en samvittighetskonflikt av alvor-
ligste art, en konflikt som kan virke
nedbrytende på den personlige redelig-
het og undergrave den frihetens og
sannhetens ånd som er forutsetningen
for universitetets arbeide og som det
må se det som sin helligste oppgave å
verne om.

I bevissthet  om  vårt ansvar som uni-
versitetslærere finner vi at det er vår
plikt uforbeholdent å advare mot den
kurs som er blitt anvist i oppdragelses-
arbeidet, særlig ved loven om tvungen
ungdomstjeneste i NSUF.»

Undertegnet av 70 professorer og 78
univesitetslærere.

NORDAIENN har aldri  latt seg un-
dertrykke  og  trampe på i årrekker.

Vår historie har vist, at vi har kastet
åket av, ryddet  ut  alt råttent eg dår-
lig og vokset opp og fram i kultur eg
opplysning. Vi  er  blant de fremste na-
sjoner i verden når det gjelder kunst,
litteratur, skolevesen, idret t, musikk,
handel og sjofart. Vi kunne regne opp
meget mer;  men  vi stopper for vi kom-
mer til Quisling. Den eneste verdenshe-
rommelse vi skammer oss over!.

DIN tillit kreves av deg når du får
dette bladet! Alle som deltar i v år

nasjonale frihetskamp, har fått et dyre-
bart tillitsvotum som du må forsvare
med livet som innsats. Dette blad er
et lite ledd i kampen, men et viktig
ledd. Derfor vern om det!

RIISNiES sa i sin tale i Bergen: »Vi
har både GPU., Gestapo og Seeret

Service, så nordmennene skal passe seg
run» ja, 99 prosent av det norske folk
har lært å kjenne innholdet i N.S. Der
er falt mange gode nordmenn for angi-
vernes usle gjerning.


