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• Vår vil'e og vår ve .
Det er betegnende for stillingen idag at det vokser fram en norsk na-
sjcnalsosialistisk presse under jorda, en illegel presset Trengen til
å fore fritt og åpent ord er tilstede i stadig sterkere grad hos or3s
nasjonaie nordmenn. Den er etterhvert blitt til en livenødvendighet
for mange ev oss. Vi forstår at ikke alt kan sie2 ofientlig idag, mens
fiender lytter og lurer på alle kanter, og vi bøier oss for "ensret-
tingen" der den er påkrevet. Men i stadig større kretser i det nye
Norge er behovet for fri meningsutveksling og for aktiv innsats for vår
ide kjennom åndskamp på nordisk vis, ikke sur kritikk, vokst til et
krav som må onfylles, dersom vår bevegelse ikke skal gå i forråtnelse
innenfra.-
NORSK RIRD inntar sin plass i rekken blandt det nye Norges fri kanp-
organer.• Vårt program ligger i celve navndt. Vi setter det norske og
Nurg, først. Og vi bekjennor oss til hirdtanken, tanken om fri manns
strid i fylking under Føreren. Disse to grunntanker betyr for oss
ting: strid for Norge, dets friket og sjøletende etter Førerens vilje.
"r ‘r troskap mot ideen og Føreren byr oss idag å reise oss mot alt det
som står i strid mad fridoms- og sjølstende-tanken og Førerens sanne
vilje. Vi sar det som vår hellige plikt som norske nasjonaleOsialister
å si vår mening åpent og uten personlige hensyn når det gjelder selve
vår livssak.
Rlandt oss norske hirdsosialister her det lenge vært enighet om at g.
april og den tyske okkupaajonen tross alt er tlitt en ulykke for vår
bevegelse. Tydeligere og tydeligere ser vi .at det bare var tomme løf-
ter tyskerne kom med, da de ga Føreren tileagn om fritt eleg i Norge
for sille ideer. Tvertimot har de kynisk og brutalt lare brukt vår be-
vegelse som redskap fox en politikk scm-s-kritt for skritt har likvidert-
tankan om et fritt Norge til fordel for en fullstendig underkastelse
og innleMmelse under et fremmed, mor slavisk onn nordisk folks herre-
velde, •
Mange av oss har i disse årene ofte undret på hvordsn tyskerne kunne •
finno på å bruke nettop den nas onele norske bevegolse for sine imperi-
alistiske formål, Fbrklaringen er enkel nok. Tyskerne visste på for-
hånd godt at den eneste gruppe i Norgo som kunneHali en virkelig farlig
motstander for dem var vi nasjonale. Derfor matte de for onhver pris
uskadeliggjøre oss framfor alle andre.
høire, venstre, kommunister og bondepartiet behøvde de ikke ta alvorlig
som motstandere. Dem bare opløste og forbød de,.og dermed var de ute
av verden.

Annerledes derimot med den naelonale bevegelse. Mot den måtte de
gripe til helt suesielle midler for å. hindre at den tok ledelsen i Nor-
ges frihetskamp, at det norske folk, Som for en overveiende del elltid
har vært enig i J3 program, sluttat manWamt op om oss, og at vårt par-
ti således fikk sla røtter i massene om bli noe mer enn en liten, .for-
aktet flokk.

Dette har de oprådd ved en rekkP lunsk- og sjofle knep. Det første
var å trekke tevegelsen inn til "samarbeid" og "felles kamp" side om
sida med tyskerne. Dette foregikk,under storartode løfter, sentidig som
Teftoven OR hans gjeng satte sig som mål å isolere den nasjonale bevegel-,
se fra våri folk og fra de andre nordiske folk, je til og med isolere
den vår Fører.

Dette mål nådde de ved for det ferste å skyve ansvaret for sine volds-
'hundlinger og rettebrudd over på OSE Og NS Fører. I den indre krets
kring Terboven kalles vår Fører bare hånlig."unser Blitzatteiler", det
vil si den som får ta på sig 1,2tet og okagr.en for tyskernes terrorvelde.
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.Dpar  å gjøre stillingen enda verre sorget dc helt fra begynnolsen for
at korrflpsjon og•udugelighet- fikk treie sig innenfor Vår bevegelso, idet
sviudlere og undermålere ble slunpet frerbtil toppstiIlingene i parti
og stst.

Og for å. forgifte selve livskilden som hevegelsen kunne få sin kraft
frn,-så tyskerne formelig ged velvilje på et Forerens nærmeste omgivel-
ser og rådgiverc etterhvert kom til å lestå av hovedeakelig frinurere-og
nnOre nasjonalt unikre elenenter, blondt dcm frerfor alt også hans øster-
landske frue, Maria (Mirjem). Diese ongivelser har forstått å holde  B25-
rarch utGnfor og i uvitenhet on det som skjer, de hur byeget en kinesisk
mur onkring han og holdt har borte fra de kampfellsr sor går trofast
inn for hans ide.

Stadig vekk har det i årenes løfavært gjort foreek på å lerge beve-
geleen ut ov den dødsferten som tyskerne og deres lakeier her drevst den

%inn i. Gnng på gang her det-wert- sdvert og protestert og de=netrert.
Mangen god NEmann hnr ned tungt hjarte til nlutt funnet å måtto nelde
seg ut. Mon intet hcr nyttot. Hver gang er on bare blitt elått ned med
herd hånd son en oprerer eller forreder. Nu er vi komMet så. langt et
det fektisk kån koste dedsstreff å gå grlig inn.for sin ovurbevisning som
norsk hirdsosialist.

Situasjonen har imidlertid utviklet seg slik st det ikke lensur er
nok bnre med renultstlose protester og deronntraejoner. Dar er skjedd
ting son knamer h=dling.  

Ehhver hirdmenn og noråk n2sjonalsosialist vet ideg at tyckerne i den
siste tid hor tatt det avgjørende skritt for et tugyndiggjore og.sentidig
kompronittere vår bevegelse. Inutil i sormer hadde vi i det minste en
vi8s rådighet over våre egne etyrker. Hirdan sto under norsk ledefee i
troskn.p mot Yorerens grunntenke. Men så en das tok tyskerne hirden og
puttet den rett og slett inn under sitt 2S-politit

Et. høvelig redskao for  dette niddingsverk faht n e.diests 4Sxtinnun
en av -de-ggeSt hensylose fykkeriddere som når eneket sig inn i vn77--X.ek-
ker og som nu, drevet av et brennendE makthsjmr, beeår lovilkst som
hulst forrederi mot Ybreren og vår netsjondle Yevegelse berc for 5.komme
sig ou. Situsajonen er idag den nt enhver nersk easjonaleosialist und er

streneste streffetrussel har plikt til å gjennenbå våpenøvelser og se-
nere tiekke i tysk uniforn og ta ordre frn. Rediese-Mertinsen, hvad disse
enn finner påå kommandere oss til. Poreløbig heter det at  vi  skal set-
tes inn til vern om norske bedrifter, men de- av oss som har hatt adF:ang
til å kikke litt bg.k kulissene oppe i leds3sen_ vet  et  det nok er ganske
and re ting på trsppene.

Sannheten er at tyskerne har tapt krigen ug at de vet det. De forbe-
reder sitt tiltaketog fra Norge. -D6 trenger hjelpetropper til å dekke
retretten. Disse troppor er det Martineen bar tått i opdrag stille på.
bena. Det blir nok et underlig "bodriftsvern" når det konner til stykket.

fl av appgsvene- blir å sprengs norske fåbrikker, offentlige bygninFor,
jerntane-, telefon- og telegrafarleFf i lufts- En nnnen blir å gd las
på sivilhefolkningen, våre egne landsmsnn, skyts Fisler, ta op kumpen
med jøssingenee militære orgenissSjoner,  kanskje  endog ged
ekjermtropper. Det.blir ingen innsnts for vår eek og det blir en ulik
knrp der vi 8tår på en fortapt skanne.

Enbrer god hirdeosialist vet st dette vil han ikk e  la sig bruke til:
lehge hnr allerede trUkket konsekvengen og forlatt lendet. Flere og
flera kemsratar her funnet et fristed i Sverige. Slik stillingen er idaF
ksn vi ikke shnst cnn Fridklenne våre kageratsrs Ieslutniihe om å te av-
dtond fra det venvittiga cog forrederske spill som drives, ned vår beyegel-
se ved å Få i landflvktighet. Hver og en av ons kan når sor heInt  kommn

den citnasjon st det ikke cr noe ennet vm1g, dernor bmh vtl forbli tro—
f=t mot sitt land og sin Porers viljo.
' Men dGt er likevel ikke til å konre hort fronst dur også må vare endre

måter å Vise gitt sinnelsg.nom norsk hirdtrahn  os kenskje  samtidig oppnå
større poldtisk virkning. La tyskerns få merke st vi ikke er til å stole
pa:La deree reelnksper og lakeier få føle at de ikke ustroffet selFer
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sine kamerater som leietropper for en fremmed sakt Vis at norske hird-
menn ikke finner seg i ct torrederne uantastet får drive sitt spill.
Tyskerne skal forstå at norsk hird ikke lar sig mobilisere til rakker-
tjenester i strid med vår sak og Fbrerens vilje.

Kaneratert La oss rjøre slutt på det vanærende trellebånd som er
lagt Om vår bevegelse: La oss fri Føreren ut av hems isolasjon i unasjo-
nale omgivelsert La oss feie.svindlerne og undermålerne ut av de leden-
de stillinger i stet og partil Og først og sist: la oss gjenreise en
Norsk Hird som ikke tar ordrer fra forredere og fremnedel la oss rydde
niddingene ut av vår midtet Ded over den fiende som ikke Møter oss
nrlig ksmp men undergraver  vår  bevegelse innenfra og skjender vårt
for folket og etterslekten: Love den nasjonale samling undcr vår Fører!

25, september ble en mønstring "i våpnones  teesd".  Tilsynelatende hadde
dagcn fått et rent "norsk" preg, idet både "der Herr .Reiehskonmåssar" og
det øvrige kobbel av "fremtredende tyske personligheter" glimret ved
citt fravær, undtatt naturligvis vakthundon Yeumann som hcr å holde øye
med tlt som skjer. Dut var et stolt syn å se de vepnede fornasjoner
mersjere op, 'men for mangen menn i rekkene var det bittert å tenke på
st her var han t virkeligheten underkastet fremned kommandomyrdighet.
. Dagen hadde en ennen betydning den gangen for fire år siden. Da

hilste vi den son det førete tegn på at de tyske løfter til vår Fører
ville bli opfylt, st vi norske sosialister Plenner vår egen Fører og
regjering skulle fA rå i Norge. Vi drømte om at Reichskommissar-styret
dette dypt nedverdirende lydrikestempel, skullu fjeflles. Det skjedde
Yeke. Overopsynet tl, også etter at Føreren hadde tett forsete i den
nncjonnle regjering. Det ikke bare ble, ndet- grep sta.dig mer inn på
vårt norske enemerker.

Verre emn alt  enret var et giste oneeg fra tyskerne.a-side rfte»G vår be-
vegelme, da de nmx i sonmer tilsyneletende tok op Førerens store tanke om .
gjenreisning aV lendets våpenære, men i virkeligheten forvønsket tanken
til det rekt motssette  ou  gjorde vår bevegelses vepnede styrker til tys-
ke vssalitropper.

Idke til dent siste her dog gode menn i. våre rekker arbeidet aktivt på
tiforhendlingslinjen" for å få tyskerno til d forstå det uverdigc i st man
fromieds oprettholder Rk-styret her i landet n11 den stund vi har vår
fullt arbeidsdyktiøe nesjonale regjering. Særlig er det sårt å tenke på
at vi i dettc stykke skal være så meget slettere stillet enn f.eks. Dan-
mark eom ikke har noen regjering i det hele tnttl

Et annet skammeli forbold er den nye Lcutermolce on at det skal sitte
en tyek sivildmmer d alle saker mellem nor ake oe tyeke borgere i Worgc.
Dette er  en  enestående nedverdigense av d‘t folk og dete retts-

-kjensle. Enbar venskelig for å tro at Fereren hsr vsert informert.om
dctte og at det ken være skjedd n.ed dor Eihrers vitende og vilje, da
det jo letyr et åpent brudd med det germanske tillitsforhold han har
bygget på i sin politikk overfor Norge. Også i denne sak har norsksin-
nede najonalsosialister .prøvd å gå fbrhandlingeveien. Plere har ment
at negjeringcn burde sette sin, stilling inn på den. Men dut har vist .
sec at den som har mot til å ruske op i disse nisforhold tere utsetter
sig sely for personlige trakcserier, ja til eR ned fbr livefere.

Er ksmerct her fått et lengt, Apenhjertig brev• fra en norsk birdmann
son for en tid siden måtte forlate landct nr-nu er i Svcrice. Vi gjen-
Eir et ppr avendtt, fordi de vieer at den uorskeebirdtenke er lys leven-
de oEså der uts i landflyktigheten. Det kjernenorske, srv og til litt
e• ftigc språket. hor vi ikke villet pynte.på.



Alf gikk pent og greit og her er vi nå, behandlingen er.fin, vi fra NS
. er sammen, jessingene'er i leirer for sic selv. Det er tare svensker

til vekt; for det meste greie karer. Og la ingen jævel fh,innbilt dere
afesVenskene utleverer noen så lenge krigen verer Dem passer godt på
oeseog det er slett ikke .sikkert dem utleverer noen etter krigen en
gangeheller. • Hils og si det om noen skulle være nysgjerrig.

Eer i•  leiren er.mange greie karer som tenker som oss. Vi prater
mye eammen og felger bra med i avieer og radio. Det er en Ejeng av oss
hcr- zem er sammen, kjernekerer med hjerte på rettested. Dem er ingen
dessertører" eller "faneflyktinger", men goe nordmenn og nasjonalsosi-

alister som oss. Vår ære er vår troskap, vær sikker: Og forrederne på
toppen fikk ikke oss med på revestrekene stne: Frimurerne og det andre
pakket som holder Føreren utenfor så han ikke aner det grann om det som
foregår, og den stordeutsehe forrederslengen, det er dem som har drevet
mainge av oss goe nordmenn lart fka landet vart. Vi ville ikke la oss
miestruke stikk i strid mad Forerens løfta om st målet for kampen all-
tid skulle være et fritt, selvetendig, storre Norge som alle gee nord-
mesrt lednne samles om: Vi her fulgt Føreren i goe og onde dager, mange
ov.oss har ofra livet. Dero som ver med mot bolsjevikene glemner sldri
grevrleetene med de kvite runepelene av bjørk, mangen  g9  kammerut /igger
der ute. Det var ærlig ment som vår innsats ved "storcbrors" side. Jaggu
sa jcg smørl Ikke før begynte det å gå dritt så var de fagre lafter glemt.
Vesle Norge får seile sin egen sjø, det er tyclelig, akbeurat som Finnland.

Alle mann til våpenøvelser, heter det. Je, det er bare å lystre. Hver
får sin fine grønne uniform med heim. Alle er tegeistra naturligvis.
Men hvorfor får dem ikke våpen tru? Hver jævla jøseing har.  Jo 2  en
ceg-ekt.nc_e 4es opp Ufli tm, oppstilling på lin
je, værsågo, her er skytegreier. Og så- er det kanskje noen som trur dem
får "ve r ne vår nasjonaie verdier"? Å nei fer, det er nok andre planer
oppe ...... Så lenge dtt storgermanske forrederpakket sitter på toppen
må enhver i Strden og NS være forberedt på. å. få ordrer som står i strid
med den norske sak vi alltid har kjempet for under vår Forer. Slike ord-
rer sr ikke hans vilje og ingen go NSmann kun være tunnet av dem. Men
hvordan kan -en komme fra å lystre dem og dermed gjøre sig skyldig i for-
trytelscr mot FOrer, folk og fedreland? Nekter en, blir en satt fast,
kanskje skutt. Det er bare én utveit gjør som oss, slutt dere til ka-
merater oE goe norske nasjonalsosialister i Sverigel Her får dere skik-
kelig b€handling ng bltr ikke Rtlevert. Gjor dette for vår snic og vårt
lands shyld. La dere ikke bruke mot Norge, men kjemp for dets frihet og
storhet. Kameratert Vask NS fane sen og fylk dere om den i usvikelig
treskap sammen med osst

Heil og sel
Sven.

Reform av Statsgymnasct. Dette sporsmålet er-rå under utgreiing. Etter
hva vi herer ekal Føreren nylig ha -natt saka-etp og hans tanke skal være
at skolen nå endclig må. tli en stas olitisk fzrerskole. Eittil har Stats-
L,ynneset vært drevet som ethvert anne w-mnas som forberedtc ungdommen til
untversitets- eller høiskolestudieå. Men det vi trengcr er ikke barc bek-
lwrt ungdom, men nos3jonelsosialisttsk og norsk opplærte foreremner for vår
bevegelee. Det sknl bli intoresodat å -se hvordan denne sak utvikler sig.
Vi i EGRSK EIRD har her vårt klare standpunkt.- Vi ser det som vår oppgave
å neese på et Førerens tanke blir satt ut i livet ren om uforfalsket.
Spesielt t cn så ovetmåte viktig sak sem denne må vi g5 inn for en kom-
promdssiri norsk løsning:

La NORSK FIRD gå videre til  z-literigekamerater: Har du selv noe på
njerte som du synes hever i NORSK HIRD, så skriv det ned i 5 eksemplarer
og le. 5 pålitelige kamerater få hver eitt. En av den her'eunnsynligvis
forbindelse med NORSK HIRD, 3elv otr, idan ikke forteller dig det. Vær fort
siktig: Vær på vektnnot provokatorer!


