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Tvangsutskrivinga.
:\"asjonalsosialismen går i sommer inn i

sin siste dødskamp på de russiske stepper.
Millioner av ty~k ungdom vender aldri mer
tilbake. Tyskland har under ett års krig mot
Sovjetsamveldet mistet 3.5 millioner tyske
menn på slagmarken. omlag det dobbelte av
d~t de mistet under hele forrige verdenskrig.
Mange flere milioner er tatt til fange eller
ligger som krøplinger på militærlasarettene.
Tyskland mangler i dag mannlig arbeidskraft
til å sette inn i sin krigsmaskin på frontene
og bak frontene i Tyskland og de hærtatte
land. Litt etter litt blir så folket i de hær
tatte lar-da tvangsmobilisert til Tysklands
krigspolitikk. Hundretusen på hundretusfTI
polske og franske arbeidere, arbeidere fra
Italia, Belgia, Holland osv. er tvangssendt
til tysk militæra beid. Nå er turen kommet
til nordmennene. Det er alt rekvirert tusen
vis norske arbeider~ til slikt arbeid. Hvor
mange vet ingen sikkert enna men en del
er alt sendt. De ncreke arbeidere vet hva
det gjelder. De vet at de vil bli brukt til
krigen mot sitt eget folk og mot våre allierte.
Og de vet også hva deres oppgave blir: gjøre
sitt til å ødelegge den tyske krigsmaskin,
organisere sin egen fridomskrig.

Norske arbeidere har sendt ut dette opp
ropet.

Landsmenn!

Tyskerne tvangsmobiliserer alle erobrede
nasjoners mannlige og kvinnelige arbeidere
til å være med på å Lefeste sin egen under
trykkelse. Tyskernes mål er å gjøre også
yårl land til en uinntagelig festning. Den
tils rekkelir.:e arbeidskraft kan ikke lenger
"kaffes ad frivillighetens vei. Følgen er tvangs
ut"krivning.

Skal vi Vll're med på å befeste vårt eget
slaveri? NEI 0i! atter NEI: Vi kan ikke føre
krig mot os> >elv!

Tu~ener av landsmenn utenfor lande' s
grenser deltar i krigen med sitt liv som inn
sats. Andre tusener deltar aktivt i den daglige

kamp her hjemme. Nordmenn pines og plages
i fengsler og ken-entrasjom!eirer.

Skal vi yare med pl å Leres!t> deue ~Ia·
v,'ri? NEI! La lyskertle utføre .ilt krigs
a,Leid .eh·. Vil som blir laa ut til ,likt
nrl,rid: NEKT Å REISE!

lIvis det blir r.od\"t'ndig så må Jc >om I,an
forsvinne fra sitt hjemstcd. Tenk ikke på del
"konollli,ke sporsmål. Ingen ,kal lide nod for
sin overbevisnings si<yld!

Vis tyskernc at norske menn og kvinner
ikke lar ecg 1110bilieeretil deres brutale kri/(:
mnskineri! Hnsk lærernes stolte og helte
motige boldning. \ is hele verd,'n at de norske
arbeiJere ikke lar seg tvinge til å utrore h:
fee!nin:::sarLeHer IlIO! sill egd f•.drelan,!'

Den frie fagbevegt>lse

Norsk ungdom husker både lær.ernes helte·
mutige kamp i vil}ter og Osloarbeidernes
s~ore innsats i septemberdagene i fjor høst.
De står beredt til ny kamp og nye ofre.
Gjenrom sin organiserte sabotasje av alt wm
har med tyshrne og deres norske lakeier
å gjøre ,-il de gjøre sitt til å bryte ned
fiendens krigemaskir. Deres oppgave er å
utLygge og organisere vår egen fridomskamp
rå den ytre og indre front.

Er nasismell noko nytt?
Ein av dei ting nasistane slår om seg med

er at nasisme-' (f noko nytt som kjem like
som av seg sjøl og tek plassen til noko ut
levt. Vi skal ikkje nekte at sjølve ordet enno
for eit tiår sidan var eit ukjent omgrep for
dei fleste folk i Europa, og at folk har lært
dt't nye ved nasismen heller snøgt, men vi
vil berre legge til at det 11nst få normale
siviliserte mennesker som ikkje ynskjer dei
aldri hadde høyrt ordet elin fått røyne kva
na.i.mt>n var. Jamvel mellom tyskarane går
vt>1utan tvil dei fleste med eit stille ynskje
om at dei ulykker nasismen har ført over
land og individ ikkje hadde hendt. Dei store
og små Gøbbels'ar kan nok tale fagert cm
dei store ting nasismen har ført til i Europa_
men jammerskrika fra fengsla elden frå by~-



dene S{)mvart avsvidde, klagemåla, ·å lekkje
lagde menn, kvinner og born. skl! når soga
!lin gong har sett villdyrmerket ,lå Hitler
og Himmler. brenne s~g inn i minnet til dei
komande ætter og for alltid vitne om at ei
større forbanning enn nasismen har aldri
tyngd over verda.

Hardstyre og hjarteløyse har ned i'!jenom
tidene ført med seg mykje liding men aldri
i manneætta si soge har dei styrande i rokon
stat målmedv{"te reindyrka sactisllwn og gjort
han til grunnlag i riksstyringa. Ym"e ville
høvdingar i garnal tid har ofte synt det
llmenneskelege ved mennesket, og 30-årskri
. en i Europa var ein ting vi kan tenke til
bake med gru på. Men dette var alt plan
laus forfyl jin '. og er såleis på eit vis til
:'jeveleg. et nye ved nasismen, det som
gjer at vi ikkje kan samanlikne han med
noko vi kjenner før, er dette: Nasismen er
deuførste freistnad som i det heile har vorte
;!jQrIi på å gjera tortur og hjarteløyse til
g~nnlag for politisk maktauke, førtse freist
n~den på å sette uttenkt vondskap i SYStfJ11.
Doet ~ro dette folka i _uropa har fått r,'yne
pa fa ar.

. .og' det er dette vi nordmenn har fått
l rrt. Det er berre synd at vi lærde det for
s~int så mange av oss. D,et var T'ed mange
slik det no er med den svenske justismi"is
teren: opplysningane frå dei tyske krnsentn:
sjonslægra i oreg og andre hærtekne land
var for uby,,-gjelege til :i bli trudd. "e!!ers
bok om desse tin)!, som o: kom på l:or"k,
tok ikkje ma:l~e ålvorle,'. I staden Eav
mange av storblada våre spalterom til fer
kledde na-istar som 'jekk ti' åtak pil dei
som alltid har skjøna kva nasismen var og
kva han måtte føre til. Dei vart'kalla får
lege marxistar, No i da: SErvi at nasi"m n
ikkje kom brått av sng sj"l men kom frå
f 'rste stund forkledd i pressa vår med Iygn
o,! svik i sitt fylgje. Og han tok ikkje pla"sen
etter noko utlevt men sådde vondskaps frø
i veike sjeler. Nasismen var fra føl'ste stund
ein kamp mot dei byggjarde ',ode krefter
og er det i d'g meir enn nokon gon'!. Han
var ein politikk for dei abnorme o~ sinn
sjuke, for slike som ikkje kjende menneskeleg
moral o,' god vilje. Derfor ser vi at v,'tre
heimle~e nasistar høyrer med til dette men
l'\eskesJaget. Dei er brotsmenn, tjuvar o!(

Wltringar. Ein stor slump av dei har i sitJa gjort se ' skyldige i kassesvik vore tjuvar
<'.lIervore på sinnsjukehlls. Det eina ste nye
nasiBmen har ført med seg inn i landet vårt

Tyranniet av guds nåde.
De nyordinerte ba;.olerbispene i Korg<'

sendte for ei tid sia ut et opprop gjennOltl
den «norske» presse. Det er folkets plikt r,

lystre øvrigheten. «Den som setter se·' opp
mot øvri~heten, står guds ordning imot.
øvri ~het er den til en' ver tid rådende makt
som gud ved dom eller nåde har gitt herre'
dømme i et land» heter det i oppropet.
Dette er bibelens klare ord, for sikkerhets
skyld viser en til ett ell"r annt t skri'tsted.
så det skulie ikke være gjenstand inr t, il
lenger at Quisling el' innratt av s,ud. D, t
har tidligere vært dosert fra samme kant:: t
et statsoverhode i k k e har sin makt fra
folket me~ fra gud, Quisli"g slår s~ledrs
ikke til ansvar for det norske [(.Ikel heller.

Sj Isagt. Hva skulle "lIus Quiding med
biskopper?

Og dette fkal være nyordl ing!
"et ikke de horrer la,-d"s, ikere ~t dette

"r tYl'8n:-enes gamle slriclsrop gjennom hun
drenr i kampen Jl:ct "itt eget folk. Hver
norsk gutt og gjente med alminnelige skole
~ll-n"kapu i historie vet det .

D, lte mint'er oss atter cm at striden for
folke. t yret i dag ikke er en ny strid r.v i
/!år, m'-n går hundreår tilbake. Og fram frn
historiel s gamle våpenal'senal drar våre «ry
rrdni--bsmenn}) av i dag de samme gamle
,-:'p~n som ble hrukt d-n gang. Men ni': el"
de l ustne av ,Ide. Tyranrene den ~anfen.
enten de nå kalte seg kon;e, k'iSEr eller lsar,
brukte o~så bibel og gudsorel. mørkemakt og
trrror fpr C. gi sin makt "n guddo'l mdig
rIans, plasere seg side om dde mEd v[lr};erre
sjøl. Misnøye med «førerEn» var og-så den
gan~en tolkpt som cpprør mot gud. Folket
hadde l lts:": i""',,n ting å kreve, bare å lystre
blindt. For sikk rhets skyld ble Gf):S"bibelrn
av og tll f('rbudt l('s,i~ , cm det var et
spørsmål det klInne bli tvil Ol".

Alle folk har haH .Iik «~uddomlTIflige»
!yranner å kjemre mot. En 'elsl<m~r!"rrc Cf(

amHikanerne hadde sine ChRJles'", eg
Jalnes'er~ fran~kmennep.e 5in~ Lu·1vig'cr.

er dette: han har lagt lar;dsstyrin~a i hender e
på usætande folk. p ~ brotsmenn. I heile
Noregssoga kan vi ik1.je finne noko liknande.

Derfor st ~r og alt som er norsk i da 2; i
mot dette unorske o,! unasjonale, i mot sin
dødsfiende, nasismen. I første lina st~r nOI's1.
nngdom.



ru.>erne sine :'iikolai'er og Paul'er Ol! vi
."ordmenn har sikkert hatt de flest", både
de dansk-tyske Christian-Fredrik'er _,g de
storsvenske Karl-Gustaver. Over alt ble disse
tyrannene ribbet for sin «guddorr:sglanD>.
Folket marsjerte opp. Det Sl' at tyrannenes
makt var bygget på folkets avmakt, ~t folket
kan være tyrannen foruten, J>;en tyrannen
et krek når folket nektet ham sitt slit og
a.rbeid. Og folket tok sin rett. De valgt~ seg
sme styresmenn sjøl, og i dag fører folkene
krig fm sin rett med sine egne styrennenn
i brodden, enten de nå heter konge dIer
presiden t. Og de fører krigen mot ætlingene
av disse gamle tyranner som har mistet sin
guddo.mmelige «rett». Kongedømmet av guds
nåde ble tyrann ens «rett» til eneyelde kalt
den gangen.

Tyranniet av guds nåde kan vi kalle
det i dag.

Yi er ikke særlig skriftkloke. Det kan
gjerne "ære at alle parter kan finne noe for
seg i bibelen, slik wm det alltd har hendt
før. Vi har o!!få hørt cm en viss fyr sc,m
er særlig flink å SLUOpp ned på bibelsteder.e
så det ser helt «inn lyser de» ut. Men vi vet
<'gså at bibelens ord og ånd fikk størst slag
J. raft når de ble venrlt mot tyrannene sjøl.
~.æl·lig ter.ker vi nå rå de f-attige tyske
bøndl'rs opprør mot sine tyranner under den
tyske reformasjon. De var ledet av bonde
pre,tw Miinzer, som sjølsagt også ble avsatt
eg de var 'e~ormasjonens mest trofaste sol
dr.Ur. Her ble ikke de bibelske skrifter brukt
til " «b~vis(» fyrsten es «rett» til utplyndring
av folket, men deriæot fant disse fattige
hor.der at denne utplYlldring i form av liv
cgel'skar, hoveriarbtid o'! renteutsuging var
direkte i strid !ned skriftens ord, og ikke
bare ba dem rett men også plikt til å fjerne
sine tyranner.

Slik talte fattige tyske bønder en gang
til sine tyram:er. Og det norske kristenfolket
har hele folket bak seg i dag i sin tale til
baglerb:spene og tyrannene bak dem.

Russi~ke fanger i Norge.
'~oCl' '" rske bryggearbeiclere var en garg

h~r i vår vitne til en bendeIse sem i all sin
p-ru <'g uhygge yarder om den framtid alle
Europas treller kan vente seg av den ger-
mapske nyordning. I

Det hadde kommet en større tysk laste
båt til brygga og straks etter kjørte det opp
et lokomotiv merl en rekke vogner som det

står «40 mann og 8 hester» på. Etter no~n
fryktelige kommandobrøl kom det fram fra
båtens indre noen hundre russiske fanger.
Det var unge kjekke karer som gjorde et
langt bedre iJ,ntrykk både hva figur og ut
seende angår enn mange av de ariske halv
mennesker vi ser i Oslogatene i dag.

De n:s,iske fangene ble stilt opp på linje
og fikk en brysk o dre om å levere fra se!!
det de hadde. Ingen av dem som så på vil
noeminne glemme de russiske kamuatene
der de stod og tok fram det vesle de hadde
av per!onlige dendelH heimefra. Oc: enda
mindre kan rocen glemme det uhyggelige syn
de ble, itne til, da de tyske udyrene opp
da fl at enke Ite hadde forsøkt il stikke noe
unda. Det var uskyldige ting snm et bilde
elin et brev fra sine kjære, eller noen tobakks
;:ryn. Ingen ting av dette kunne skade den
tyske krigsmakf, men straffes skulle de. Alle
som hadde gjemt unda l,oe måtte kle av seg
og legge seg på kne. En tysker dkk så bak
o ga ofrene en 20- 30 slag med en tjukk
lærreim over ryggen. Dersom lUSSlr,n bøyet
unda for å ta av for slagene, var d.·t straks
et annet udyr som stamp' t ham i brystet
(lier magen med geværkolben.

Fl re av de r orske bryr ger beid, rne gnidde
ikke ~ holde tilbake sit t rlJseri mot dl' tyske
bødl<nl'. De ble straks ~n(-stt-rt.

Norsk ungdom
kan være stolt 0\ er å ha holdt fron tt-n i
o, fr to h. Noen rslin~e r hadde "i i rekkl'ne,
litt frafall Lar ,i hatt. Men det styrket oss
hare å bli kvitt dette bunnfrtllet, det reI'·skl't
rc1.J ene. De ~jellttne som i del,roe tida har
sett det som sin viktigste cppgave å «ta seg
av» tysk'r"e, har vi aldli reknet med. Tys
kerne sjøl vil Pook sørge fnr at disse får sin
<<lønn».

Det er ,i gutter og Idel ter som ble bndet
Ol( , olket trofast i Jornfdlelsfn, åndens og
hå,·d(ns arbeidere som sk.ul bygge og drive
landet videre fram når vår fridom er vunnet
tilbake Vi fører snmmen med lill verdens
ungdom i dag en kamp på liv og død mot
samfnm:ets og menneskehetens Pllrasitter
som har angrepet oss. Det er med disse para
sitter som det er med de fleste hakterier.
En ble ikke var dem før de ha"de satt seg
godt fast og sjukdommen brot ut. Så må
lege tilkalles. Verdens dyktigste spesialister
arbeider på spreng i dal( for å befri men
neskeheten fra nlll' tiders største pest.



Bjørnson og tyskerne.
I sin egen åndelige armodsdom har de

norske na-istene hatt et svært strev for å
finne fram hi,t,Jriske stottepunkt er for sitt
,vik mot let norske folket, og <tadig med
like lite held. De gjennomstøver våre klas
sikere, som de tydeligvis ikke hnr lest en
Ilang, for å {,b?vise» at BjørnsoIl, Ibsen og
atle de andre var {{storgermanere» og nasister.
~asisten Erling Bjørnson drar land og strand
rundt og siterer sin store far som en viss
mann siterer bibelen. Vi må tenke på hva et
norsk dagblad skrev den' gang da Erling
dukket opp som amatørpo!itiker i Norge
og ville svinge seg i været som sønn av vå,
SCore dikt"r: {,En har kalt Bjørn<tjern(
Bjo-ns:lIl fl. B. OilBJørn'Bjørnson b. b. Erlinp;
Bjørnson har nå vist oss at det fins enr l
mindre b'er».

Enhv('r norsk gutt Ol! gjente ,om har lest
lilt av vår nasjonallitteratur i skolen vet og
foler at det ikke er na,iste,'e. men vi SIHl

kjt'mver for død over nasi,men som er arv·
takere etter våre store åndshovdingel' i norsk
historie og som fører dl'res kamp viderI'.
\Iot nasistenes sitat fusk fra våre klassil,ere
,kal vi d:-nJ'e !!amTPI vise hva Bjørn<un
mente om den imperiatistiske preusseråI dl'n
i det'tyske'folket som i dag har slått ut i
lys Inc gjennom nasjonalsosialismen. Undl'r
krigen mellom Østerrike og Preussen i 1866,
som tyskerne har riet fulle og hele an<varet
f jr, skrev Bjør l-on til sin venn Ibsen: «Be
vare' oss I gud hvis en så brutal makt som
Pi"el1sse'il'sknlle få overherredømmllt. Dette
lartds . 'historie kjenner 'ingen edelmodighet,
fdb:"Cogskjøntthet; bare maktu tvideise ved
alle' midler, og ~'elst d'e harde og lumske.
Den "preu'ssi,h logikk blir i tilfelli: seier over
hele' linji'n styringsprirsippet i Europa i de
nestfolgende år, og da blir her ikke til:'; (pVI'.
Tyskland må gjerne samles, me:l først "t'er
" ha :øvet retttferil. Dett e skjer bare gjennnm
ptensser'\es ytmykelse.» - Den fransk-tyske
krigen.i 1870-71 var også en direhe pro
vokasjon fra Preussens sid". Bjørnson var

Krisa' cr nå over. Sjukdommen har kul
minert og det ~år atter fram mot livet.
Snart vinner menneskeheten tilbake sine
fulle krefter. Og nå kjenner vi symptomene.
Verrens ungdom vil sørge for å utrydde
denne menneskehetens krefthassille .om nas
j"men er.

ri,' redaktør nv «Folkeblndet)) og skrev her
d"'1 5 nov. 1870: "Når prensserne sin he~I-.
g.kt, da betyr det for Europa i nær framtId
l'ye og ennå fryktdiger~ kriger. Pret1s.~n so~
nneanu;vende makt VIlle "ære en shk han

mot all frihet, all ånd, all sann si"ilisasjon
at verden umalig kan tåle det». - Bisnwrek
~r nå satt fram som ~Iitlers ,torr for~gungs
mann. Bjørnsons dom over Bismarck var
ikke nlidig. lVIed hans "militaristiske Tv~k
land» sier han i et brev til datteren Bergljoti 1890 vil hau ikk" ha noe å begtill". Bjorn
son hddde ikke noe imot et s?Jnarheid "",d
Tyskland, det er riktig nok. og hall tnler
også om noe som en gjerne ~an kalle «ger
mansk samling». Men forutsetnmgen for d~t le
samarbeid var et grunnfestet demokratI og
folk<,gtyre, som den gang"n bar~ fantes hos
d" sJ..andinaviske og angelsaksIske folk. I
1896 skrev han i det tysh tidsskriftet "Zu
kumt» at tyskerne målte bli det fri.e~te
foll<:i Europa om det skulle ~a noen .mlsJon.
T'olitistyre og militarisme VII han Ikke ha
noe med, sier han. . .

Er det grunn til å tro at Bjørnson vlll<,
ha forandret menine: for Hitlertyskland ? Nei,
vi tror nasistene k~n spare seg.

i.S kal, ik~.~ "n gang: lite på de ordførerre
de sjøl har oppnevnt. FI~rc av ddn "js'"
seg å være gode nordmenn, som a.v C~lS):n
til bygdefolket sitt - eller vår menmg :Jktlg
nok misforstått omsyn - har tatt pa S' g
vervet for å prøve å gjøre dpt beste nt av
situasjonen. Vi har et eksempel fra Modalen,
ei bygd på Vestlandet. Ordføreren heter (~\IH
hette) Anders Otter:tad. ~nder lær~rstTl~e~
protesterte herredstmget l bygda til ".mIm
strene» Stang og Skaneke mot behandlingen
av lærerne. Det heter i protesten fra ord
føreren: «Eg person leg er reint skremd over
at våre st\,~ande kan føra folket vårt burt
i slike forferdelege tilsland. De herr ministrar
skulle ha leke dykk ein tur ut over landet og
prøva å koma i kontakt ~ed fol~et. De .knlle
då få ei kjensle av korleIS det gJ"rer og hrenn
i folkesjeia. De er på god veg å bry le nen
det best" i d"t norske folket. - Og storparten
av det norske folket er b'lste og bunde og kUli
ikkje så godt som for,v.lra seg mot grovaste
urett.» - Mann011 er s~erkt religiøs og NS
Vestbnd8~;on~or sier han var den mest NS:
vennlige mann de fallt i bygda. Da kan VI
jo tenke oss litt av hvert om h.ans samb)'gd
inger. Som ordfører ble han Sjølsagt knrak
teri,ert som nbrnkelig etter dett!'.


