
VI VIL OSS ET LAND, Okt.  1940

Den hitlerske nyordning i Europa har ført til at vi i Norge
hcir mistet tale- og trykkefriheten. Ensrettigheten har begynt, det vil
si : nordmennene skal hurtigst mulig vennes av med å tenke. Yen den
moralske motstandskraft som det norse folk har tilegnet sig 1 kampen
for frihet og demokrati er så stor at vi nærer ingen frykt for at ens-
retningen skal føre frem.

Allikevel kommer vi med denne avls av to grunner. For det
første vil vi vise at kampen for et fritt Norge føres og kommer til
å føres inntil frihets time slår. For det annet er det i nordmenns
sinn idas en trang til å se på trykk de tanker og Ulelser som lever
i dem.

Vi kan neppe komme med noe særlig nytt eller sensasjonelt.
Vi vil bare i enkle ord gi uttrykk for det som  98  av nordmennene idag
mener og ønsker.

Alle forstår sikkert hvilke vansker utglvelsen av en illegal
avis fører med sig. Opplaget kan bare bli beskjedent. Vi ber derfor
alle om å være med å spre den, Når De har lest den, gi den da straks
bort til nabo eller kjente. Vi akter å komme med 1 nr, pr. mnd.

Kampen for et fritt Norge føres hver eneste dag, koste hvad
det koste vil. Det gjelder i siste instans kampen om retten til å være
menneske. Vi håper med vår lille avis å bidra til å styrke denne komp:
Vi er overbevist om at et system som bygger på hat, urett og under-
trykkelse aldrig kan bli s6tende. Om natten blir kort eller lang, så
skal vår åndelige kraft vise en styrke som aldrig før. Det Norge vi
bærer i våre hjerter skal reise sig igjen.

Vi vil oss et land som er frelst og fritt
og ikke sin frihet må borge.
Vi vil oss et land som er mitt  os  ditt,
og dette vårt land heter Norge.
Og har vi lkke det land ennu,
sa skal vi vinne det jeg og du.

Terbovens tale.  

Den talen som Terboven holdt den  25.  sept. hvormed han forkynte
den såkalte "nyordning" i Yorge, var en fullkommen nazistisk tale, full
av motsigelse, forvrengninger, skjelsord og løgn. Gjennem denne talen
har Reishckomissar for de becatte norske områder på en glimrende m5te
ipenbart sin totale uvidenhet om Yorge og norske forhold. r!en det
hindret ham ikke i å bebreide det norske folk for mansel på kunnskap
om Tyskland. "Hvad har massen av det norske folk visst om det tyske
folk og dets utvikling, la oss si, i de. siste  30  år. I beste fall
noen data om krigsutbruddet, v 2penstillstanden, fredadiktatet i Ver-
sailles, Ruhrbesteildsen, den nasjonalsosialistiske revolusjon 0.1.
Om det tyske folks lidelser- og livsvei hadde den liten eller ingen
anelse".



Neope ne annet folk i verden har tått en så objsktiv kunn-
sknp om Tyskiand i de siste 30 som det norske, Hver nordmann vet
at de tyske forhold er buii belyst fra alle sider av folk med ad-
shillis  større viden og dømmekraft enn Terboven. Kringkastineen og
avisene har gjensitt de tyske nyheter, ja, Kringkastingen har flere
ganger latt overfdre Hitler taler, Men efter Terbovens uttaleiser
har altså Ikke engang Førerens taler egnet sig til å gi oss noen
anelse om det tyske folks lidelser og livsvei.

Sannheten er nok den at vi har vist ganske meget om både 11-
delse  pe  livsveien. Lidelsesveien er ikke blitt mindre tornefull
efter Hitlers maktovertagelse, og livsveien er under nazismens åk
blitt det tyske folks dødsvei. Hitler har ført det inn i katastrofer
den verdenskrig som idas raser, og som ikke kan bli annet enn et
knusende nederlag for Tyskland.

Idag lærer vl ved direhte undervisning det nye Tyskland å
kjenne. Det er et intoleransens, brutalitetens og ufrihetens Tysk-
land. OG det visste vi ngså på forhånd. Vår kunnskao viste sig å
være sann.

Den løgn at vi skal være blitt ført bak lyset bruker Terboven
til å føre et moralsk resonnement for overlatelsen av makten til
Det sler oss jo også lltt om moralen hos vår kjære Relehskommissar.
Dessuten meddelte han at Stortinget ("den til siste rest korrupte
forsamling") hadde kastet alt overbord og gått med på nyordningen.
På tross av dette lar Terboven StortInget opløse, og i sin tale øner
han sitt raseri ut over stortingsmennene. Enhver av oss skjønner
at Terboven mcd sine trusler Ikke har Greld å rokke Stortinget,os
at hans oplysninser om forhandlingene er bevist løgn.

Terbovens tale har ført til det motsatte av sin propagandahen
sikt. Den er blitt helt gjennemskuet av det nnrske folk. Og to tlng
står urokkelig fast i det norske folks bevisthet:
1. Kong Haakon er Norges Konse.
2. Regjeringen Mygaardsvold, der nå alle demokratiske norske partier

er representert, er vår lovlige regjering.

Men denne bevisste innstilling og det norske folks kjærlighet
til friheten har Terboven inpn forutsetnineer for å forstå noe av.
Derfor raser og truer han.

I sluttcn av sin tale sa ReIchskommissar: "For en fremtidig
nasjonal norsk løsning av den nuværende situasjon d.v.s. for en løs-
nine som er skikket til i vidtgående utstreknins å vinne frihet og
selvstendighet tilbake for det norske folk, gis det bare en vei,og
den fører over Nasjonal samling,"

Vi legger til: Veien fører osså et skritt vidcre, - den fører
over Nasjonal.Samlinssog nazismens lik.

Passiv Motstand.

Det er med sorg og s-dgende forbitrelse Gn legger merke til
alllansen mellem tyske soldater og norske piker. Om kvelden I byene
har en ofte inntrykk av at fortauenc hevedsaklle okuperes av soldate:
med kvinnelie norsk eskorte. Disse piker er selvfølgelig tankeløse
og kanskje uten evne til å forstå hvad dc esentlis sjør sis skyldig

der de går sammen med våre fiender,esom voldtok landet vårt på
det skjendlgste ved hjelp av effektivt, djevelsk krigsmateriell cg
ved hjelp av en utrolig råhct  os  sadisme overfor norsk sivilbcfolk-
ning under krigsoperasjonene, Disse piker tenker ikke på at kanskjd
nettop han hun går sammen med, har vært med på å ta nordmenns liv,
eller har gjort hærverk på norsk eiendom, at han medvirker til lans-
somt å kvæle  os  utarme det norske folk. Disse pikene burde I hvert
fall få vite litt om de tragedier som slike norsk-tyske forbindelscr
har ført til: I Oslc er det foreløble funnet minst 6 kvinnelik i by-
ens parker, stukket ihjel med dolk eller bajonett av tyske sadister.
Og en har snart ikke lenger tall på jentunsene på
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Årsaken til dett
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12,13 14 år som er blitt besvangret av perverse tyskere.
liår disse pikene ikke selv forstår hvad de ,rår sic skyldig

bør det være enhver god nordmanns plikt å prøve å få dem til å forstå
at de gjør noe lavt og lumpent overfor sine landsmenn, Tidligere
klippet en håret av slike.plker, men det ble for farlig, De blev nemlic
tatt under Gestapos særlige beskyttelse fordi tyskerne nettop opford-
rer sine soldater til slike forbindelser for på den måten å komme 1
kontakt med den norske befolkning. Andre  os  forsikticere metoder bør
derfor nå brukes for å komme dette uvesen tillivs.

Befolkningen må være på vakt og ikke et øieblikk slappe av
mentelt. Det mest effektive våpen vi nå kan bruke er den passive mot-
stand, så abstrakt at tyskerne ikke kan sette fingrene på den.

Det tyskerne lider mest under her i landet er nettop det at
de feler kulden slå mot sig fra befolkningen og at de ikke kan oppnå
kontakt. La dem føle forakten isne sig inn i sjelen. Som en tysk
offiser sa : Polakkene hater oss, danskene kryper for oss, men nord-
mennene forakter oss, og det oiste er det værste. La ose se tvers
igjennem dem og la dem merke at de er så lavtstående at vi ikke sidder
se dem. La oss alltid sørge for at de merker den usynlige uoverstige-
lige mur mellem slavefolket, tyskerne og de fribårne nordmenn.

Og la pikene som bedriver sodomi, dlv,s, forbindelse med disse
lavtstående tysker-organismene få merke at vi forakter dem like meget.

Resjerin en som "f12itet".

1 stortingsmøte på Hamar 9. april  1940  tilbød regjeringen
Nyggardsvold å gå av, men Stortinget vedtok enstemmig en henstilling
til recjeringen om å bli stående. Regjeringen gikk med på dette, og
den flek da den mest utstrakte fullmakt til å sette ikraft de ved-
tak som den fant nødvendis i kampen for landets selvstendighet.

Efter avetemningen uttalte Stortingets president
"Det er av den aller stø rste betydning å oprettholde den lov-

liee norske regjeringsmakt, selv om den skal utøves fra et sted utenfor
landets grenser. Kongen, Kronprisen og regjeringen må for landets skyld
ikke på noen måte falle 1 fiendens hender".

Stårtinget sluttet sig ensstemmig til denne uttalelse.
Disse enkle fakta må enhver som vil ha rett til å kalle sig

nordmann, ha klartfor sig.
Et enstemmig storting har PÅLAGT Konge og regjering

å handle som de har gjort. Det norskæ folk valgte representanter,
Stortinget, besluttet i sitt siste "frie møte enstemmig at kampen mot
overfallsmennene okulde føres to the bitter end".

Hvad de senere måtte vedta under tysk press, har ingen be-
tydnins. Det er under enhver omstendighet Kongens og regjerinsen plikt
a kjempe videre, og tiden vil nok vise at den kurs de følger er til det
norske folks beste.

Bare ved troskap mot sin Konge og regjeringen kan det norske
folk vinne frihet og selvstendighet tilbake.

Nazistisk ordbok.
folk flest er den nazistiske agitasjon helt uforstållg
e ligger delvis i at den nazistieke terminologi bruker
annen betydning enn i den gjengse. For å hjelpe folk
propagandateser'vi tvangsfores med for tiden, har vi
e ordlisten
består 1 å eamle nasjonens beste menn i seller og
konsentrasjonsleirer. Nå ikke forveksles med at et



folk enstemmig sluttor op om s:Ln oz sin lclige regjering._
DIKTATUR er noe stygt, son bare firbflus i demokratiske land. Det

ger ikke nar en klikk som represcntcrer  1/4  av volgorne
river seg makten ved hfl_p av fremmede bajonetter.

FAGS TYRE er ennu et  ukl:Lrt  begrepinazisttorminologien,
ingen med faglig innsikt er tilsluttet N.S. for tiden.
P. oppstår nnr outsidere, som ikke har noen sjanse under
nermalc kc-irmier til makten.

7L.,:S:APELIG SMAHELILli oversettes med terror. V.S. foreligger når
fly bcskyt,:b.- sivilbefolkningen med naskingevær.

LANDSFORREDERE er å ki=3mpc til sistc  åndedrett for sitt lands frihet
og solvs'oendighet,

STORHETSTID går  on inn når rasjonenc  blir  kanppere, nærings1ivet
stagnerer og åndsliv og erosse knebleS. N.S. vil skapc en
storhetstid i Nerge.

Förer er en viljesvak psykopat, som daglig må lesc i sin egen avi:
at han er den sterke mann, for å ddive sin underlegenshets-
fblelse og sine mindreverdighetskomplekser.

"FdREREN" VIDKUN ABRAHAM UISLING.
VET DE

" at Quisling i 1924 tilböd Det Norske Arbeiderparti å orga-
nisere "rbde garder".

" at Quisling i  1926  kon med det samme tilbud til kozmunist-
partict. Hanfrenholdt at partiet måtte ha organiserte storn
troppor for L nå sino mål. Quisling tjenestgjorde da i
gcneralstaben.

" at Quisling i 1925 tilböd kommunistlederne å sdke see inn i
generalstabon for å. skaffe den rovolusjonære arteiderbevegel
viktige opplysninger.

" at i Stortinget i 1931 nedgav Quisling selv at han virkelig
hadde kommet med disse tilbud.

" at Quisling ifölge svenske avismeddolelser reiste til Tysk-
land flere dage fdr overfallet på Norge oe vendte tilbRke
uniddelbart fbr tyskorne kom.

" at norske militære under krigen har fått beviser for at loka
småquislinger rundt on i landet visste on hvad som skulle sk
fbr overfallet. De satt bare og ventet på stikkordet som kom
om norgenen den 9. april.
at - ikke le nå Quisling nylig har sagt at han ikke  vil
tåle å bli kaldt landsferreder.

So vore vigd til Hel,
kvar redde svikare i Noregs land,
Kva r  dcn som trulaust for

verk og  svikfullt  ord
mct heim og - fedrajord - dbmd vcra han.

Hong han i nesto tre,
grav han som pcstfoned nbd på ubygt by,
Og ingen gravstein grå
pg denne haugen stå.
Hans nann I elUyne gå,
hans minne ddy.

Garborg.



Til  de fagor;aniserte arbeidere.  

Det opropet som er sendt ut om at fagorganisasjonene skal få
fortsette sitt arbeid som om insentins var hendt- vel og merko under
nytt styre - tas neppe alvorlig av noen arbeider.

Pagorgan.tsasjonens betydni.ns innenfor et faktisk diktatur
er selvfølgelis lik

Fagorsanisasjonen har innenfor det norska demokrati tatt
mektise løft av social bg økonomisk art, og den stod onpe i store op-
gaver da overfallet kom.. NI er den bastet og bundet. Før kunne ar-
beiderne åpent diskutere samfundeforholdene og på fradelig . vis gjøre
sitt til å få bedret disse,- nå skal den allvitende fører testemme slt.

Arbeider
La dere ikke kaste tlår i øinene eller lokke av falske hir-

detoner. Nå er det bare en ting som kan  si  dere friheten tilbake
Na:ismens  endelige nederlag.  

F
Av Fridtjof Yansens tale den 17. mai 1 05.

Vi vil huske at der kan times en verre ulykke enn et neder-
las.  T1 ganger verre er frivillige ydmykelser ved en vaklende  og  svak
opptroden, hvorover vi selv  os  vår efterslekt må føle skam. Dårligere
arv kan vi ikke gi våre barn.

Det tales om offer, men  fdet er ikke offer dot å  si  alt,
sin siste øre, sitt liv for sitt lands frihet. En tiger slåss
len r7.e ean_kan røre et lem for sin yngel, men et folk e da ikke uslere.
Det værger ti] siste evne- sin selvsterdigN-et-og arne:

Det gledelisste vi nu har oplevd, er vel uten sammenligning
den cvne vårt folk har vist til å tenke  r tort, til å se forbi alle
døgnets nærmeste krav- den målbeviste samling som uansett partigjerdet,
uansett tidligere standpu-kter har vokset sig steikere og sikrere for
hver dag, den voksne manns ro og sterke vilje som hus, 1.p.gt sig over hele
folket og gjort oss alle trysse. Et sterting, hvis enstemmige fasthet
vi alle stoler på, en regjerins i nvis hender vi med tryKghet ser
landets skjebne.

er alle veler tilbake og tilsiden lukket, - nu er
det ømre on vei, og den bærer frem, frem  E jennem vunskelighet og
treniLsler, men frem til oss selv, til et fritt Norge.

Me lever nidt i. ei villmannstid
med blinkande kniver og nevstrid
os  livet er som ein bloddraum.
Men vita skal me (_);vona visst
at ånd må vinna  nå  troll tilsist
os  vett nå den varge-Villskap.

Ingen hederlige folk går inn i W.S.  

Det er mange slags grunner til at folk g.år inn i N.S. Do
fleste gjør det vel ut fra personlig opportunistiske motiver, for å få
solgt mer, for å få godt lønnete stillinger, for kantant betalilt for
å slippe straff for skattesnyteri eller bilkjøring i fylla, for a få
bensin til bilen. Vi henvender ocs ikke til clike folk, som vil selge si
Konge for 5 hl, koks.

Andre går inn for få hevn og oppreism.ns. Det er folk som



ikke har kåart å gjøre sig sjeldende før, snm føler sig tileidosatt
cg forurettet. med rette eller urette, og nå skal de endelig får noe
å sl. Vi henvender oss ikke til disse surmulere som kan bli lands-
forredere fur sin personlise forfenslinhets skyld.

Andre går inn fordl de er psykopster (eg sadister av
naturen, fbrdi do liker å slå , løs på svakoro ‹er forevarsløse
og se blod flyte under betonsene, De føler sig hjemme i hirdr-bru-
taliteten, En av den - eard.toolog stud, philol. Djelhe 1,56 m.
hCi, skrek forleren aag på Unlversitetsplassen: "Den stcrste fellen
vcd det norske folk er at det er blitt avbrutalisert". Vi har ingen
ting vi skal ha sagt disee typens, som ikke lenzer er nordmenn,men
som etter eln mentalitot og innstilling er tyskerc,

Atter andre gripos av propagannaen og romantikken.De
føler sig som helter ug martyrer for don nasjonale sak. De tror
faktiak at vi må bepvnne å mishandle jødene fcr å være'nasjonale,
og at kriteriet på nasjenglfølelsen som er viljen til å føre krig
oz erotre Island og Færøerne og Grønland  os  helst mvo mer for Norge.
De er på en måte ærlige i sin misforståtte fedrelandskjærlizhet,
men dc cr for dumme, Vi skal snakke med dem når de er ferdine med
sholen og cr blitt litt uldre,- foreløbig kan de ikke forstå noe,

Så er det dc som går inn i U.S. fordi dt cr engolsk-
fiendtlige, særlig fordi de er skufftt ovor Englands dårline inn-
sats under hampene i Norgr. De tror at Tyskland vinner, og vil holde
med den seirende part, Til dem vil vi si at engelakmennene er ct
fredltg folk som nå er tvunget til å. førc krig, og for et fredligt
folk går dot da selvfølgolig dårlig i begynnelsen, før drt får
stillet siz på krigen. Men hittil har engelekmennene alltid vunnet
det sisto slagLt 1 do krigene de har deltatt i , ez det vil de gjøre
denno sangen også, Tyskerne er et kriEwgAlt folk, som nangler evnen
til å leve i fred, Do vil bli tvunnet til å slutte med sin krigs-
galskap. Deree uverdige politiske slavesystcm or bare hrukbar
til krigsforberedolse  os  til krig, oz de må ltre siG et annet sy-
stem Eom kan brukcs 1 fredstid, Under en hver omstendighet cr Nor-
ges frihet oz selvstendighet helt avhenGig av at England vinner, så
en nasjenalaineet nordmann 1dag må være engelek vennlig, hvad han
enn mener om Englands ferm for statsstyre.

En del folk er truet inn i IT.3. på forskjelliz vis,
særlizrr de b:itt trnet med å miste levebrødet, Har de kone og barn
såkan vi undskylde dcm, hvis de virkelig har hatt hnivon på strupen
Llen i mange tilfelle er det feinhet. De som er så forsdktige at dr
kommer med tiraden em kone ez barn og kryper inn i N.S. lenzu før
det er nødvendlz, det er dårilge nordmenn, De må rødme når de ser
elz selv 1 ølnene i spellet, og  nc-fr barna bl1r voksne må de skamme
sig overfor dem som de nå bruker som undskyldning, 111angesier:"Vi
mo vel gå. inn før nlier sonere allikevel, så vi kan like godt gjøre
eet nåM.Det er et farlig resonnoment. Ved å gå inn gjør du dig med-
skyldiz i Norges dypeste ulykke og den eneste undekylening er kniven
pa strupen. Quisling sitter ikke så fast på vaglen at det er rwunn
til panikkinnmelding foreløbig. P.S. er ikke særlis populrr hos de
tyske myndigheter. Fien for hvert nytt navn i medlemsprotokollene
styrhes kvislingencs posiejon og dermed Norges ulyhke. Feld dlg
ikke inn før du har kniven på strupen  (37,  knapt nok da,-

En gruppe hederligo folk tenker på å melde sig inn
fordi de tror at dc derved kan fa en viss innflydelse på retnings-
linjunc, så de slik kan hindre at det blir alt for nalt. Intet er
mer fonaktig, Erfcringene fra tyskland viser at bare ds brutaleste
og, råeste, com fcrstod å velge de semeneste midler,klarte å gjøre
sig gjeldrnde_ er alle demokratiske prinsipper om flertalls-
rett og stemmarett nå landsmøter kastet everbord, all innflydelse

bare via intrizer,

Og ledorne har hittil forstått å kvitte sig med
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all opposisjon innen partier ved hjelp av helt hensyneløse og brutale
midler. Partidisiplinen er så brutal at alle som går inn kan tvinges
til å handle uhederlig mot sin vilje. Her må en ikke gjøre sig noen
illusjoner. Alle som går Inn bldrar sitt til å gjøre Norge til frivillig
tysk lydrike, åndelig som materielt.

Da Norge efter 9 april satte sig til motverge mot det tyske
overfallet, var det ikke bare våre materielle verdier vi forsvarte.
Blpandt de 13 punktene i Tysklands ultimatum til Norge var det ett
punkt Kongen under ingen omstendighet kunne gå med på. Det var det
punkt der Hitler forlangte at Kongen skulde utnevne Zuisling til norsk
statsminister. Forhandlingene på Elverum strandet på dette punkt, og på
det at tyskerne sendte militæravdeling opp for å ta Kongen ogregjeringen
til fange midt under forhandlingene. Når vi slogs, var det ikke bare
promitivt forsvar for land og heim, det var i like høi grad instinkts-
messig protest mot et mindreverdig og lavretstående livssyn. Yen
quisling og N.S. representerer akkurat dette mindreverdige, folke-
fremmede livssyn. Vi skal ikke glemme at våre kammerater falt i
kampen mot alt det N.S, representerer. De døde under forsvar for lov
og rett , sannhet og frihet, og aldrig kan en nordmann vannære deres
minne mer enn ved å gå inn I det partiet som åpent bekjenner sig til
lovbrudd og rettsløshet, løgnpropaganda og sensur.
Norck nasjonalfølelse, slik som vi finner den hos 98 av folket idag,
bygger ikke på chauvinisme og selvskryt. Don bygger på kvalitet, på
hederlighet, rettferd og selvrespekt og på kampen mot alt det mindre-
verdige som er strømmet inn over oss. Eare pa dette grunnlag av
menneskekvalitet kan vi hevde oss overfor undertrykkerne. Intet kan
da være mer misforstått enn å godta undertrykkernes lavverdige livssyn

den formen N.S. har gitt det. Y.S. er ikke noe Erakttxkxrki norsk
parti fordi selve idegrunnlaget er fremmed for nogsk folkelyene.
Det er den brutale tyske slaveideologi som er grunnlaget, og ingen fri
nordmann kan l*lde dette. Vår norske egenart er en høi menneskelig
kvalitet, slik som den har gitt sig utslag i Nansens arbeide, i Kong
Haakons lojale personlighot, I Johan Seharffenbergs objektive erlighet.

Det er slik med N.S. som ethvert politisk parti, at programmet
er endel av propagandaen, og propagandaens forn sier mye om hvad pro-
grammet egentlig går ut på. N.S. prq,agandaen er preget av en helt
uinnskrenket løgn og har til opgave a retferdiggjøre Tysklands hndelige
og materielle undertrykkelse av Norge, og N.S.s rolle som Tysklands
hjelper i denne prosess. Denne løgnpropaganda gjøres mulig bare ved
terror, ved tysk politt, som er spesielt og spesialutdannet for
terror. Alle soft våger å si sannheten mot løgnen blir fengslet og
kroppslig mishandlet i fengslet. Hirdbanditter får nå adgang til
fengslene, og sår rundt og pryler fangene med tamper. Hirdbandittene er
også begynt å gå op til sine personlige uvenner om natten trekker dem
ut av sengen og mishandler dem efter beste tyske S.A,mønster. Ingen
kan nå få dømt et N.S. medlem for norsk rett. Det er rettsløysen som
preger rettspleien i N,S. Dette grunnlaget for N.S,propagandaen. De
vil skape et "fritt" folk, der hirdsadismen får herje fritt. N.S.
lederne og de 13 prostituerte statsråder med Judas Lie i spissen vet
om hirdens utskeielser og foretar sig intet mot dem, de tverimot op-
fordrer til værre ting. Intet kristent menneske og Intet hederlig
menneske kan beholde nin selvrespekt hvis det går frivillig inn i Y.S.
og slik stiller sig solidarisk med løgnen og brutaliteten.

Hvårfor er kvislingene foredere. SeLv om en ser bort fra de
enkle historiske fakta som N.S. propagaddaen vil bortforkiåre, så
står det fast at selve N.S. livesynet ikke er noe norsk ltvecyn,



8

men er våre tyske undertrykkeres livssyn. N.S. er et meget farli-
gere våpen i Hitlers hånd enn både Gestapo og militærmakten, for-
di N.S. er rettet mot selve det ån(,elige grunnlag for Norges
nasUonale egenart. Hitler klarer ikke å erobre nordmennene med
våpenmakt og Gestapo-terror, derfor bruker han N.S.'s lumske lögn-
propaganda. Hvis det lykkes for Hitler å erobre Norge ved hjelp
av Y.S., slik at nordmennene "frivillig" oppgir sin naslionale egen-
art og blir tyskere etter mentalitet og innstilling, da har Hitier
nådd et större mål enn nogensinde för, og kvislingenes forrederi
er fullfört. Hvis nordmennene virkelig er så ynkeligeå da fortjener
de ingen bedre Skjebne. Den dagen F.S.har fått flertall i det
norske folk, den dagen har nazistene vunnet rett til å behandle
det norske folk like dårlig som de behandler det tyske folk, som
slaver. Men vi tror ikke at det norske folk er så ynkelig og
feigt. Vi skal vite å holde oss klar av K.S.'s pest.

Ingen må la seg forlede til å tro at N.S, er et norsk
parti som representerer Norges Interesser overfor tyskerne.
Quislingene er tyskere som snakker norsk. De står helt bå under-
trykkernes side. Hvis de av pro?agandamessige hensyn av og til
kan reklammere med at de har opnadd en eller annen materiell for-
del for Norge, så har de samtidig helt oppgitt og kastet overbord
hele det åndelige grunnlag for norsk nasjonalfalelse. De vet ikke
hvad norsk nasjonalfölelse er for noe,- de har tysk nasjonalfölelse.
Yordmenn, vi selger ikke vår frihet og rett for 5 hektoliter koks.

Mye taler for at tyskerne har gitt Quisling en bestemt
tid til å nazifisere Yorge. Yår denne tid er utlöpet, skulle vi
så få en folkeavstemning etter tysk mönster, for å ta standpunkt
til om vi'vil stå under kvislingene eller under tysk styre, Hvis
N.S. i le3pet av denne tiden kan oppnå nok medlemmer, behöves ingen
slik folkeavstemning. Under tysk styre kan vi ikke tvinges til å
oppgi vår nasjonale egenart. Under tysk styre kan vi hevde vår
menneskekvalitet og vi kan stå samlet i kampen mot undertrykkerne
og den utenlandske slave-ideologi. Tyskerne kan aldri erobre nord-
mennenes sjell selv om de stjeler vår fisk, vårt tömmer og våre
fosser. Men U.S. er Hitlers eneste grunnlag for en virkelig dde-
leggelse av den norske nasjon. N.S. vil gjöre nordmennene til
tyskere av mentalitet og innstilling. N.S. vil drepe selve menneske-
kvaliteten i den norske nasjon. Nordmann, hvis vi får en slik
folkeavstemning så vil vi under ingen omstendigheter godta de
norske tyskere  



Da tusen ganger heller de tyske tyskere, for da vet en-
hver hvem han har å gjöre med„, da slipper vi forvirringen og folke-
forgiftningen. Under tysk marklegning kan vi kjempe vår nasjonale
kamp til frihetens time slår, under F.S. er vi på forhand bastet
og bundet. v to onder velger vi det Minste, utenlandsk vold er
tross alt ikke så ille som norsk forrederis

Mange regner i sin opportunisme med at når England vinner,
så er det ikke sa farlig om en på grunn av omstendighetene har
gått inn i og hvis Tyskland vinner, så må en jo allikevel.
En slik tenkemåte er feig. - Når Tyskland taper, gjelder det net-
top at alle nordmenn står enige på nasjonalt grunnlag, uten tysk
åndelig Destswitte, ferdig til å begynne å bygge opp alt det
tyskerne har adelagt. Og hvis mot all sannsynlighet Tyskland skulle
vinne, og vi må jc være forberedt nå det ,,ærste, så må Forges nasjo-
nale kamp kjempes gjennem lange år av undertrykkelse fram mot ny
frihet. Hvis vi da har godtatt N.S., er denne kemp på forhånd tapt,
og Norge vil aldri igjen kurne gjenvinne sin frihet. Vi må aldri
opgi vare nasjonale andsverdier og bli et åndelig lydrike under
Tyskland, slik som N.S. vil gjöre css til. Hvis vi noen gang skal
kunne reise oss igjen, så må vi stå fast på det grunnlag som norsk
menneskelig kvalitet gir oss, på hederlighet og sannhet, mot F.S.
tyske korrupsjon og lögn. Yordmenn stå fast.

Til slutt: hvis du vil gjare en aldri så liten innsats i
kampen eor Norges ,sak, og er villig til å ta på deg bryderi og
litt risiko, sa spander et par t.:Tmer  På å skrive" av denne avisen,
Ta noen gjennemslag, og spre dem til venner og kjente. På den
måten kan du statte Iv.orge i kampen Mot N.S. og tyskerne, for fri-
het og fred.

Gud sign vår Konge god,
giv ham i fare mot,
skjenk ham din fred.
Giv du ham Vise råd,
styrk ham i all hans dåd,
styrt svig og ondskab hånd,
i stövet ned.

Gud sign vår Konge god,
Sign ham med kraft og mod,
sign hjer og slott,
Lys for ham ved din ånd,
knytt med din sterke hånd,
hellige troskapsbånd
om folk og drott.


