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TIL KONGEN
Det løfte : Alt for Norge,

Det har du trofast holdt,

Om vi sto fram på torget

Og ropte på revolt,

Om våre ord falt krasse,

Det ledet ingen vill.

Du hørte ingen klasse

Men hele folket til.

Slik skal vår kouge være.

Så rolig og så rank.

Du er vår egen ære,

Llastelig og Mank.

d,n tanym tagen

Og da vår hær var slagen.

Sto du fremdeles fast.

Mot usseldommen sviktet,

Mot nidings leiesvenn

Står samlet hele riket

Vi venter deg igjen.

Om vabenløse, svake

  i holder ennu stand.

  i venter deg tilhake

Her er ditt folk, ditt laud.
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JUL 1940
I et land som vårt med kulde og morke i lan-

ge vintermåneder har juleu alltid vært imøtesett

med lengsel både av barn og av voksne. Julen har

gitt oss håp om lysere tider, vi har følt den som

en befrielse og som en feststund fyllt av optimis»

me og tro på fremtiden.

Iår må vi feire julen under det uazistiske åk.

Men nazistene vil ikke kunne ta fra oss det håp

og den optimisme som har fyllt vårt sinn hver juL

se nye håp tennes, håp om nazismens undergang

og ;irkeliggjorelsen av budskapet «Fred på jorden».

Vår hilsen «God jul» er gått inn i bevisst-

beten, ikke som en frase, men som et inderlig og

varmt onske. Iar sender vi vare beste onsker til

dem som må tilbringe julen utenfor Norges grenser

kamp for landets frihet og selvstendighet, til Kon-

gehuset, Regjeringen, sjomennene. soldatene og de

andre som er pa post.

Til hverandre herhjemme sender vi julehilsen

med lofte om å holdc ut til seieren er vunnet. Det
primære for oss idag er å vinne Norge tilbake, alt
annet må vike for dette ene. Norges frihet skal

gjenreises, det er var faste beslutning. Ingen nazi-

terror skal kunne knekke oss, vi skal sta fast. Det

er med håpet om et fritt Norge for Me at
vi iår onsker hverandre «God jul».



General Ruges redegjørelse for
kampene i Syd-Norge.

Da det tvske overfallet fant sted var sjofor-
svaret, kvstbefestningene og marinen molidisert 9g
hadde vrert dot siden n-ptember, mens ndnesper-

ringene derimot dessverre ikke var oppeettholdt.
Men bortsett herfra var altså denne del art
forsvar i orden,oVelog klar til strid, i den grad
en kan benytteetslikt uttrykk om den ubetyde-
lige og delvis foreldede ntrustuing som stod tii ra-
dighet. Alle vet at disse deler av forsvaret gjorde
sin plikt og det på en måte som kommer til å gå
nver i hist orien. Andre kan bedre enn jeggkiblre

sjolorsvarets liellemodige umlergang.leetbæren la
fnrholdene helt anderlcdes an enn for sjoforsvaret.
Bortsetr fra et par bataljoner som var satt innsurli

noitralitetsvalat var bæren ikke mobilisert og denne
ordre nådde heller ikke frma til alle avdelinge7..

Den aneste Leskjed ,11/1 eing som lan-
det fikk var derfor en uttalelre i mouriksminister-
-ns radiotale tirsdag morgen, hvor han sa at mobi-
lisering var satt igang. Men denne heskjed ble

•raks efter dementert fra Oslo radinstasjon som i
inellemtiden var kommet under tv3k knittroll. Wits
dette bendte hadde taskerne allesede mit be-
tddelse ay alle - = -

del av vare mobiliseringsplasser med utrustninger.
ite hadde ogsa allerede .besatt vare kringkasting-
tasjoner og bratt alle viktige hdeginif-

Overkommandoen, sanftligr fen: divi-

jsnskonimandoer i syd og en rekke regimentsstaber

adde måttet romme 3ine hovedkvartmer. Deres
liobiliseringsarkiv var lalt i tyskernes hender. Der-
:ned var en ordnet mobilisering av hæren i Syd-
nTorge urtmlig. Men hvordan kunar da det norske

tursvar ta upp kampen11101.den ontmektige liende?

Oslo kringkastingstasjon sokte svstmatisk
:orvirringen ved mobihseringen.

Det som hendte de forste 43 timererentm

nklart i stor utstrekning. Hver og en handlet efter
,ret skjonn, på basis av hvad han visste — eller

nim oftest ikke visste om situasjonen. De regi-
menter som enna hadde sine mobiliscringsplaåser i

bJhold 3okte å mobilisere planmessig. Flere av dem
imidlertid hindret i dette av tvske bombean-

: scp mot magasiner, f. eks. på Elverum,

oen og Hvalsmoen. På andre steder forstyrret
skerue mobiliseringen ved å gjore fremstot med
)toriserte., avdelinger. Resultatet ble at i hele
d-Norge kunde bare avdelingene på Voss 4.

— og 11. infanteriregiment i Romsdalen

jennemføre en noe henimot ordnet mobiliaering.

Overalt ellers var en henvist til improvisasjimer.
De avdriinger og enkeltpersoner som enna ikke var
i t vskerms hendur forsokte å sig og matie
ofte kjempe mens de gjorde dette, Allerede tirsdag
formiddag ferekom sfike spredte smakamper rmuli

i kindet. Jag kan til oksempel novna kampen i
Mbitskogen ved Elviturn. Ilvor en tilfeldig sammen-
skrapat skarc rekratter, iib:dierarlwidere og frivil-
lige hadde trefninger med cii ts sk ropoestyrke.
Disse isolerte kamper tortsatte og oket hettig
folgende dager.

Situasjonen var allers jevnt over nklar. Da
jeg tok nverkommandner den 1 1. visste tiver-

kommandoen bare folgende : Hundt ninkring
fra Eidsvidl i ost til Solihogda i vest sokte spredie
riorske avdelinger a stanse di tvske fremstotene.
\ ed Elveram bohlt avdelinger av 3, infanteriregi-
ment pa å samle sig. Hvorvidt vi hadde noen
styrker i Glommadalen, ved eller nedentor Kongs-

vinger, var uklart. Man antok at måtte be-
linne sig noen norske styrker ; Ost feld, men visste

det ikkeMedsikkethat.Teirronforltindrbedit kum
deikke ikr”frin,11:1Hie iTelemartn, på Snr-

ingen oppgaver. Derimot ble dat oppgitt åt 4.
visjen proyde a iVOSSog forst efter en

ukes forlop. anderitden efter endun lengre ti d fikk
vi ad omveier og gjenne in ntsendte offiserer greic

pa 6:ilante deler av I, og 3. divisjon i Setesdalen
tig ust for Stavanger. samt 3. divisjon ved Storen

og indre TrondelainIlvor store disse styrker var
og hvail slags vaf cli og otrostnIng hadde. var
stort sett Nar overkonunandoen hadde sa

sparsomme opplvsninger er det salosagt at de10-

kak befalingsmenn enna mindre. Rykter av
alle slags var i omlop. Oslo kringkasting arbeidet
systematisk for å oke forvirringen. og var egen re-

gjerings medlemmer nadde ikke utoverlandet Det

var meget som almenheten ikke kunde forsta.
Under disse forbold er det forstaelig i i ilet

henclic tion sinn ikke burde ha hendt. leg vet

ennu for lite til å kunne domme i saken. Det får
bli frenftidens sak å bringe klarhet her. Jeg vil
imidlertid fastslå at overalt pa de steder hvor jeg
virkelig tisste hvad soin headm, ga det sig en vidie

til kamp uttrykk og den blry stadig sterkere, efter-
snm regjeringens standpunki kjent.nivi ikke

skulde gi nss, man ta opp kampen og fore den til
siste slutt.

E tatadig kapplop mod tidau,



Trouddug. den gamle drosjesjafonm sout ‘.ed

fellekom til a kjoremigforste dagen og siden ble

hos i. som la jtt veien dag natt i maskinge-

yrerilden ig under bomberegnet. alltid blid og

sikker ved rattel. Jeg minues de frem-

ragende gyinnasiaster som gjorde ordonanstjeneste

og alled.- apre kvm ersom f qlgt, ns.

telefornstinner. letter en liii,ti sa brennru-

de dekning. en ung pike i skibakser som ekspederte

telefonsamtale i en beennendo totegrnbtasjon

1)g jeg sier til mig selv

Det kan i ære at mce kunde ha asrt gjort

bedre. ai noen svik.rt som vi kunde ha vem et oss

mere av. at mange visste at de ikke var innstillet

pa krig.N,1 eilli I ruSslette i disse Ilagee okste

mintro jul nthi f0Ik.på ofhsrviljeo (rg seighm en.

har funnei den samme viljen og i ruen Ler i

Nord: bade , blandi dem som horer hjenune lirr eg

blandt deni som kom opp fer ti forteette kamprne.

leg har sel i at dette fulk ikke vil do. Da jeg for-

lot mitt sesste k.arter lItf a adje den brokete

skaren sonihadde hjulpst itag der. ar en gans-

mel telegrafarbeiderskeisom sa til mig I «De kom-

wer vel igjen '?»

Og vi ho ni11-1 e r

I angsond ble landet vårt eget.

'ded grode av hav ig jord.

(tg slitet skapte un omhei.

En sv å khet som gror.

Vi folgte ikke med tiden.

Vi bygde pa fred. sorn i trnas.

Og de hvis dad er ruiner.

klar grunn til å hime on.

Vi holder stand.

I.)er er fra N. S.snle gjort stose fonsok pa a

forskjellige organisasjones og fureninger til a ga inn

for N.S. Men allr star fasi .

f, g e n

Den norskr lasgeforenings stvre harImuttatt

folgende forslag fra professor Klaus lIansen

lem a‘

«litolur hen\isning Lil den nettopo edfunne

kitakrao:v med DennorskeLegeforenings visepresi-

dent. herr K rohn. i g gentrals:el.re(ieren.herr Ber-

tilLijerj. g meg a foresla at drt a-erde sentral-

sik re fortlegger Landsstyrei forslag om at foreMn-

gell trer nin i «Norges lang fur sanitet og hygiene».

Med hensvn op hvgging og formål hen-

viser jiT til du nppivsninger som ble gitt under

den nevnte koufeeanse.»

Landsstvr.4 har gitt folgende svar : «Det frems

gar av den orientering om upprettelse av «Norges

lang for sanitet og hvgiene». sem Den norske lægr-

forening ved sine represen ta nter har lått av pro-

fPseer dr. Med .KIao- I lar srn.umler kunferanse
den2. :,:  1-intwr IlO.at laneet kar;ikt av

en tolie •
aner ee ,4o11-1 et upo - urmung e me

virke til opprettehen av en slik organisasjon eller

innmelling slutteseg tilden.»

I •r  -• r ingenioren e.

De bre herrrorganisasjoner (Den hogre

Landshererinneforening. Norges Lærerlag. Norges

Lærerinneforbund og Norges lektoelag) sendte den

25. uktober rt rtmdskriv iii til sine medlemmer.

Den Norske Ingeniorforenings hovedstvre har slottel

=eg til dettr.
Det heter hi. a. i rundskrivet

«I «Reglement angående landkrigens lover og

sedvaner» (Bilag til 41lr I I aaaerkon vensjon av 1907)

Itster det i §

«Nar den luvmessigo makt faktisk er gatt over

til den som bar besatt omradet skal denue trefle

de forholdsregler sum der er adgang til for se vidt

mulig gjenopprette ug sikre den offentlige orden og

det offentlige liv. idet landets gjeldende loter skal

re5pekteresnår der ikke f religger absolntte ,hin-

d ringer herfor.»
Fedgen herav er at det er var plikt å vise

lojalitet overfor de således lovhjeirdede invndigheter

og landets gjeldende lover innenfor Haagerkonven-

ejOnentrainale. Ut OVerdette går intet lovhjemlet



Trouddug. den gamle drosjesjafonm sout ‘.ed

fellekom til a kjoremigforste dagen og siden ble

hos i. som la jtt veien dag natt i maskinge-

yrerilden ig under bomberegnet. alltid blid og

sikker ved rattel. Jeg minues de frem-

ragende gyinnasiaster som gjorde ordonanstjeneste

og alled.- apre kvm ersom f qlgt, ns.

telefornstinner. letter en liii,ti sa brennru-

de dekning. en ung pike i skibakser som ekspederte

telefonsamtale i en beennendo totegrnbtasjon

1)g jeg sier til mig selv

Det kan i ære at mce kunde ha asrt gjort

bedre. ai noen svik.rt som vi kunde ha vem et oss

mere av. at mange visste at de ikke var innstillet

pa krig.N,1 eilli I ruSslette i disse Ilagee okste

mintro jul nthi f0Ik.på ofhsrviljeo (rg seighm en.

har funnei den samme viljen og i ruen Ler i

Nord: bade , blandi dem som horer hjenune lirr eg

blandt deni som kom opp fer ti forteette kamprne.

leg har sel i at dette fulk ikke vil do. Da jeg for-

lot mitt sesste k.arter lItf a adje den brokete

skaren sonihadde hjulpst itag der. ar en gans-

mel telegrafarbeiderskeisom sa til mig I «De kom-

wer vel igjen '?»

Og vi ho ni11-1 e r

I angsond ble landet vårt eget.

'ded grode av hav ig jord.

(tg slitet skapte un omhei.

En sv å khet som gror.

Vi folgte ikke med tiden.

Vi bygde pa fred. sorn i trnas.

Og de hvis dad er ruiner.

klar grunn til å hime on.

Vi holder stand.

I.)er er fra N. S.snle gjort stose fonsok pa a

forskjellige organisasjones og fureninger til a ga inn

for N.S. Men allr star fasi .

f, g e n

Den norskr lasgeforenings stvre harImuttatt

folgende forslag fra professor Klaus lIansen

lem a‘

«litolur hen\isning Lil den nettopo edfunne

kitakrao:v med DennorskeLegeforenings visepresi-

dent. herr K rohn. i g gentrals:el.re(ieren.herr Ber-

tilLijerj. g meg a foresla at drt a-erde sentral-

sik re fortlegger Landsstyrei forslag om at foreMn-

gell trer nin i «Norges lang fur sanitet og hygiene».

Med hensvn op hvgging og formål hen-

viser jiT til du nppivsninger som ble gitt under

den nevnte koufeeanse.»

Landsstvr.4 har gitt folgende svar : «Det frems

gar av den orientering om upprettelse av «Norges

lang for sanitet og hvgiene». sem Den norske lægr-

forening ved sine represen ta nter har lått av pro-

fPseer dr. Med .KIao- I lar srn.umler kunferanse
den2. :,:  1-intwr IlO.at laneet kar;ikt av

en tolie •
aner ee ,4o11-1 et upo - urmung e me

virke til opprettehen av en slik organisasjon eller

innmelling slutteseg tilden.»

I •r  -• r ingenioren e.

De bre herrrorganisasjoner (Den hogre

Landshererinneforening. Norges Lærerlag. Norges

Lærerinneforbund og Norges lektoelag) sendte den

25. uktober rt rtmdskriv iii til sine medlemmer.

Den Norske Ingeniorforenings hovedstvre har slottel

=eg til dettr.
Det heter hi. a. i rundskrivet

«I «Reglement angående landkrigens lover og

sedvaner» (Bilag til 41lr I I aaaerkon vensjon av 1907)

Itster det i §

«Nar den luvmessigo makt faktisk er gatt over

til den som bar besatt omradet skal denue trefle

de forholdsregler sum der er adgang til for se vidt

mulig gjenopprette ug sikre den offentlige orden og

det offentlige liv. idet landets gjeldende loter skal

re5pekteresnår der ikke f religger absolntte ,hin-

d ringer herfor.»
Fedgen herav er at det er var plikt å vise

lojalitet overfor de således lovhjeirdede invndigheter

og landets gjeldende lover innenfor Haagerkonven-

ejOnentrainale. Ut OVerdette går intet lovhjemlet



kray til enkeltmannen. Ingen ansvarlig myndighet
kan kreve annet og mer. Vi har aldri blannet po-
latikk inn i vårt faglige arbeid, og vi onsker heller
ikke å gjore det i framtiden. Alen loptlitetsbegre-
pet er gjensidig og forutsetter at denne vår objek-
tivitet og nøytrale holdning blir respektert og møtt
med myndighetenes uUit. Ingen må la seg forlede
til å foreta handlinger i strid med sin samvittig-
het, men ingen ma heller blande seg opp i hva
kolleger synes og mener. Den som gjor sin plikt
kan føle seg trygg i sin

istene.

Dagspressen offentliggjorde  9-12-1940  en liste
over rmedlemmer av N.S. juristlag. Det synes å
være påfallende mange jurister som hadde sluttet
seg til N.S. Men hvis vi går gjennem listen og ser
hvad slags medlemmer lauget har fått, finner vi
ingen særlig kjente jurister. Man finner ingen dom-
mer i hoyesterett, ingen dommer i lagmannsretten,

og alene 4  av landets ea. 120 underdommere.
Av landets 420 advokater finner en 5 stykker

— 2 i Tromsø, 1 i Mandal, 1 i klesand og 1 (av

370) i  Oslo. Av sakforerne er det 70, men derav
meget få som virkelig har noen sakforerpraksis.

Derimot finner man en stor skare politiembeds-
menn, men betydningen derav faller bort, nar man
vet at deane atata menn praktisk talt er
ssninee

Dessmen linner man noen ganske fa departe-
mentsfunksjonærer. Storr sett kan man si at
slutningen hittil bade kvalitativt og kvantitativt
hetegner det rene lavmål.

Og slik vil det fortsette a være. Deu norske
sakforerstand setter sin aere i at dens medlemmer
holder ryggen rak, at de ikke boyer seg for vold
og trusler — og slett ikke for håp em oveblikkelig
vinning

Idrettsmennene.

Interimstyret i det opploste Norges Idrettsfor-
bund hax sendt kst. statsradStang folgende protest,
rom vi gjengir in extenso

Fra
Det opploste Norges Idrettsforbund.

Interimsstyret.

Til
Sjefen for Departementet for Arbeidstjeneste og
Idrett, herr kst. starsråd Axel Stang. Oslo.

PROTEST

mot statsrådens forordning om opplosning av Not-
ges Landslorbund for Idrett og Arbeidernes Idretts-

forbund med underotganisasjoner.

Som kjent bar Norges Landsforbund for Idrett
og Arbeidernes Idrettsforbund  13-9-10  besluttet
a gå sammen i et nytt forbund, Norges Idrettsfor-
bund, og hadde i den :anledning valgt et styre,
sammensatt av 6 medlemmer fra Norges Landsfor-
bund for Idrett og  3  fra Arbeidernes Idrettsforbund.
Styrets hovedoppgaver var raskt a gjennomføre

idrettssamlingen samt forberede og kalle inn til
konstituerende ting i det nye idrettsforbund.

Det nye forbunek_bygget på det gjennem hele
Norges idrettshistorie gjeldende selvstyreprinsipp i
idretten. Videre bygget det nye forbund på et

rent upolitisk grunnlag uten partipolitisk virksom-

bet eller innblanning av noensombelst art i idretts-
arbeidet. Det tal enhver tid herskende regjering
parti hadde ingensumhelst innflytelse: på Fidrettsor.

ganisasjonen forsåvidt anger det rent idrettslige
arbeid innenfor organisasjonen. Grunnlaget før Nor-
ges Idrettsforbund var saledes et rent saklig arbeid
for norsk folkehelse og norrk idrett.

Som herr statsraden vil erindre fremholdt stats.

raden etter at det nye departement for arbeidstje-
neste og idrett var nedsatt  25-9-40,  at idretten
skulhe fri fortsette i huvedirekk som tidligere. Det

må i denne forbindelse være tillatt å minm, om
' en og

den første konferanse mellom statsraden eg Interim-
st yrets f ormann.

Efter de nevute ratalelser av berr statsraden.

sam nord: idrett festet ilt til, sa norske idretsmenn
og deres tallitsmenn med tillitsfullbet fram til et
godt og fruktbringende samarbeid med det nve

idrettsdepartement i afie saker av helsemessig og
almenidrettslig art, og Norges Idrettsforband, In-
terimsstyrest, erklærte overfm herr statgraden, at

norsk ichett var villig til et godt og lojalt samar-

beid med idrettsdepartementet •på det grunnlag som
berr statsråden badde tlit i utsikt. - Vi viser i
denne forbinnelse til de konferanser herr statsraden
hadde den 12. oktober  1940  med den av Interims-
stvret opnevnte 3-mannskomite, hvorunder det fra
Interimsstyrels repreentanter ble uttrykelig fitm-
holdt, at vi var villig til loyalt samarbeid, men at

også departementet på sin side da matte vise lo yali-
tet overfor norsk idrett og overfor de tillitsmenn
som de norske idretsmenn selv hadde valgt.

Visse foreteelser gjorde amidlertid at Interims-
styret meget snart fattet mistanke om at de av

herr statsråden optrukne retningslinjer ikke
bli fulgt, og at enkelte personer som star herr stats-
råden nær, forberedte en radikal omlegging av idret-



ten i vart land. Det vite reg 5nart nt diatte k ref-
ter fikk en avgjorende inntlytelt-e i herr statsradeus
•epartement.

De ukspedi-joner Interimsstvret mottok fru
departementet var sav el fra formens stan innhol-
dett. side slik, at inut ardet en nv tid. Vi 4.v1-
der dog a gjore rnerksant pa at de •kttediNjoner
som var undertegnut av statsrallen prrsonlig ga ma.
troen at nar stat:derden fikk til -C! 1 ta
-a-g mere av idrettens staker. ville man kumwja-
fl-gru inmer normal ekspedisjonsmate.

Det var for a gjore herr stat,raden kjent nrd
den fare idrettslederne stod mermei •en
tv Ini rriu1S,.t y rt.-t oppnevnte 3-mannskomite opp.
,okte berr statraden den 12. oktober 1910. Flen-
dkten var a advare herr stalsraden. sa De ikke

la Dem forletle til a folge radgivere ttom
dretttlederne fryktet lot sine handlinger diktere av
undre bensyn enn tdrettens tary. Komiteen gjorde
ner i statsraden Oppmerksom pa at disse rallgivent
Lkke n-presenterte den oppfatning som prakiisk talt
alle norske idrettsmenn hadde. og 91 iw re si atsra-
lens radgivere derfor ikke badde de norske idrew-
oterint;

3-mannskomiteen fant del ved denne anledning
kkr, mulvendig a ga pa betyningen av at den
aahegyndte organimsjonsmessige oppbygging av Nor-
res Idrettsforbund fortsatte, da statsraden fa dager
"or likenverfor interimsstt ret!-‘ formann hadde gitt
ittrtkk for aldeite ‘ar

1 Img •
pme r ksom pa at departementet hadde.gått igang

ned en nvordningavidretten. Norges Idretts-
'orbund. Interimsst v ret. likk ingen meldingrfie r

vrIlltehcfra demtrtementat om ii ti dentw gikk
ttpa.imidlertid upputerksom paat d

irs al varrsa-rforbundsledereog ei k.I t eavvare
listriktsledere enkritvis ble kalt ned i depariemen-

-et.ilvorde ble til lnidl lederst ny
drett,organisastou. bygget pu tlet sakaldte forer-
primipp. hvilket jo inuebar atdenorske idretts-
mennlitover4ne inte rne lag-saker ingensomhelst
innfivtelse i tdrettsorganisaHonen.

llere ,tatsratlen har av alle de idret
ledere som ble kalt inn padelowmate.fatt ad-

x arsler111.1t ‘.1tilsidesette den gjeldende selvstyre-
formi idret ten smnpa basis av idrettamennerws

direkte innfiytelse pa valget av sin ledelse har fort

til at norsk idrett inntil na har ktumet gleda seg
ved a ha idrettsledere med de Leste"personlige egen-
skaper og den hoyeste idrettslige lig adminht rative
kyndighet.

Vibeklager sterkt at herr statsradeu helt har
sett hort fra de inntrengende og altotrlige advarsler
rom herr statsråden har faut hade fra Norges
Idrettsforbund. Interimsstvret . og f ra de ovrige

idretntledere Nom alle er valgt av de nor3ke idretti-
menn og har disses

Inte rhnsstt ret fikk et terhvert forskji•Ilifte skrift-
lige og-inuntlige palegg fra deltartementet som alle
hadde den virkning a det fortsatte organi-
msjonsarbeid innenNorge:,. Idreti,Jorbood.Inter-
hnsgtvret fant viderr i avisente, beslimmel-
ser fra departementet >ton angikk konkiirranse-
idrettem uten at man fikk seg disse besternmelser

tils tiilet. Disge bestenottelser var ikke alene
inugren i Idrettsstvret:". men ugsa i sa-rlorhundenrs
ent adighelsomrader.Interimtvn.tfant at disse
bestemmelser i pre.tacen. skrivelser og inn atlige pa-
legg ktind at departementet undergroy luterims-
stvrets stilling og lam nr I det,.‘ virksombet. sa det
ikke kunne holde detgaendknger. Interimsstyret
lant derfor at del ouderrette organbas1o.
nens ledd om den farerovt. Sam Ipro-
testerte Interimsstvre everfor departementet
forlangte i skrivelta- av 9-11-10 grei lteAjed ont
Norges idrett,,ungdom og demt organittasjoner skulle
fa adgang til a fortsette sin virksonthet pa om for-
ene t grunnlag eller ikke. Mau ba om var seneat
14-11-40. I skriveltat av i 4.-11-40 meddelte departe.
mentet at "tvar skulle foreligge in av de forttte
dager.

tivarethle gitt pammei departementm
fredag 22-11-40. Til detie1111i I i• ar \nrgrs Idrew-
forlmod. Interinist vrel. ikkehefieu tat-
hov odorgauim:tjonene. st Tentistor-

 .ar kalt inn. Videre var ingeo representanter for
dist riktdagene eller fra %iÆ.s kretser kalt
De SOMvar kalt inn var særforbund-;formennene.
Svaret til nersk idretts boveste mvndighet
ter hva deter meldt oss, gitt ed athert >tat,-

radenpa det te mote av sterforinunkformenn holdt
det samme foredrag eont mme dag'ar

optattpa lvdband og men ere uifillilelde sendt

ut gjennom kringkastingen. Fored raget knyttrt

til opplermiug uven formaloing tdretten, ny-

ordning. Statsradens diktat ble pamidet-opnirrt

uledet kort fored rag av generalt-ekrdteren i Na-
sjonalSamling. Voglesang. som talte om N.S. og
den ove tid.

Interimst4yrets formann blr1.111nir rretet om

forordningen ved en kriN m hle ham oyerle-
vert pa Landsfurbuudets kontoeden folgendefor-

middag av enavdepartementets Eatkretnerer. f

skrivelsen ble det i, p plv sLat Interimsslyntt, Nor-
ges LamMorbund for Idrett og rbeider nes Idretts-
forhund var opplost den foregaende dag. Samme
nutrgen hadde underordnete funksjunterer fra de-
partomentet ved henvendelse til I drettsforbundeN
anderordnete personale fatt utlevert nokler
ldrettsforbundets kontor og derved stut seg i be.•



siddehe av Idreosforbandets dokumenter og arki-

- ver, alt uten at det på forhand var rettet noen
henvendelse om dette til Interimsstyret eller dets

formann.
Interimsstyrets formann beklager at han ikke

fikk anladning til å være tilstede på møtet hos herr

stateraden fredag den 22. november, idet han har

fitt meddelehe om at statsrådene tale ved denne

adedning ogea inneholdt et avsnitt med et an-

grep på Interimsstyret og dets formann. Dette av-

-. snitt var utelatt både i kringkastingen og i pres-

sen, så vi har desverre ikke hatt anlenning til å få

nriyaktig kjennskap til avsulttets innhold

Som de overste valgte tillitsmenn i den frivil-

lige idrettsorganisasion er det var rett og plikt å

ivareta denne organisasjons rettigheter.

Det er vår sikre opfatning at den beslutningl
som nå er faftet av departementet er til stor skade's)

for norsk idrett og i hoyette grad vil ødelegge den'

nødvendige arbeideglede bade innen idrettsledelsen

og blant de aktive idrettsmenn. Vi ma derfor ned-
legge en bestemt protest mot den gitte forordning.

Vi mener også at forordningen går adskillig lenger

enn departementet etter lov og folkerett har adgang
til. Slik som forholdene idag ligger an, har vi dog

ikke annet å gjore enn å la våre nokler, arkiver

m. v. gå over til departementet, men dette skjer

altså under vår mest bestemte p •otest. smen-

nene i den mi opplette fritsillige_ idrettsorganitatjon
fralegger seg  etbvert ansvar for de skritt som de-

partementet nå har tatt, og vi presiserer at såvel

det rettsfige, moralske og okonomiske ansvar belt

ut figger hos herr statsråden.

Interimsstyret for det opploste Norges

Idrettsforbond

(undertegnet av medlemmer av Interimss yret)

GJEV HANDI DI, BROR MIN,

ME LOVAR OG KVED :

SKAL NOREG GÅ UNDER,

50 VIL ME GA MED
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Høyesterett.
Ingen institusjon i Norge omfattes mcd storre

anseelse og mrbodighet enn Rikets øverste domstol.

N.S. har forstatt at det ingen vei vilde komme

sålenge Hoyesterett stod på vakt mot N.S.s brudd

på folkerettens, grunnlovens og våre gjeldende lo-

vers bud. Skulde disse bud erstattes med den nye

tids vilkarlighet måtte det rettes drepende slåg mot

Iløyesterett. Dette er nu gjort.

De av R.K. innsatte ministre forsokte først å

bli herre over et fiertall av rettens meelemmer ved

en forandring av nidersgrenseloven, som skulde

adgang til vilkårlig å fjerne de mediemmer som var

over 65 år, hvodblandt justitarius Pal Berg. Da

• dette ble møtt med en enstemmig protttst fra alle

rettens medlemmer kom det en skrivelse fra

datert 3-12-1940, hvori denne i en forra som gan-

ske overså den respekt alle sylder
dometol, ga Hoyesterett ordre til ikke å innlate

seg på å prøve den folkerettslige og konstitusjonelle

befoyelse av ham eller de av ham imuatte konsti-

tuerte statsrader utstedte forørdninger.

Herpå svarte Høyesterett 12-12-1940 enstem-

mig at retten ikke kunde følge det syn på dom-

stolens myndighet som 11.K.s brev ga uttrykk for

uten a håndlc i strid med inc 2 ilad StM1 ():1,M1-11. -

re i Høyesterett og at de derfor ikke fant å kunne

fortsette videre i .sine embeder. Høyesterett til-

foyet at det foruteette mermare konferanso om tids-

punktet for sin fratreden.
Da ingen sådan konferanse kem istand, nted-

dette Høyesterett 19-12-40 enstemmig Justisdeparte-

mentet at det fmtratte sine enMeder ved sesjonens

avslutning, 21-12-1940. Et forlangende fra Juetis-

ministeren om at dommere under 65 ar -skuhle fert-

sette ble mott med avslag. Det vilde nendig i sa

fall ligge i Justisministerens hand a wrge for at
det ved siden av de eldre dommere under 65

vilde komme inn i retten et fiertall av N.S.-dom-

mere, hvoriblandt egså rettens formann. Det vilde

da sta i dennes makt i hver enkelt sak, hvor det

var ønskelig, å sammen.sette retten med et fiertall

dommere som i ktaft av sin lydighetsplikt mot fø-

reren vilde være forbundet til å votere som partiet

ønsket. A sitte i en sånn rett vilde være under

enhver rettskaffen dommers verdighet. 1-1 øye st

retts samtlige medlemmer har derfor
fratrått sine emheder 21-12-1940.

litenfor forredernes krets vil det ikke være

mere enn en mening om den takk og beundring vi

alle skylder Hoyesterett for dets uselviske, modige



nasjonale kampni 0 t ilkårligli etog urett, f o r ig
var konstitusjon og f o r rettens

Sa far det vise sig om det går lettere for den

av tvskerne inusatte justisminister å fa tak i nve

hoyesterettsdommerr enn det er gatt a fa besatt

folkedomstolen og riksadvokatembedet. Den forste

stilling rr besatt med euM311/1 SOMik kr har sokt

stillingrn. Riksadvokatembedet er ennu uhesatt av

mangel IL ansokere.

har ikkr råd

Til å selge vart land.

— Sa korn ikke her a gjor bud !

Vart land er oss selv.

Itg en nidding den mann

Som vil seg til salg stille ut.

N.S. hverver medlemmer

moter stadio vanskeliFdleter under sitt ar-

beid mrd a liverve nye medlemmer. NedenstarMir

skrivelse er rt tvdelig tegn ua liviikr vanske ligbeter

de har a kjempe med og rt talende bevis for hvil-

ke simple metoder de ijenvi ter seg av.

Det er N.S., fvlkesferer i Rogalarol, Erlitto

Kvadsheint. som i il en rekke Ifrersoner har sendt

sirkulatre, der det heter

. . Ilvis det avhestemte grunner ikke er

Dem mulig apent og bekjenne Dem til

Nasjonal Samling og g imi som medlem av beve-

gelsem vil det nå allikevel v ære anledning til a

hjelpe til gjennom var sakalte Bidragsring. Delta-

ge rne i denne Bidragsringen forplikter seg til et fast

månedlig bidrag. eller til å vte et storre helop en

gang for alle, uten derved 1)a nuen mate

b i n d e F e g eller påta seg for plikt elser

av noensomhelst art.

For de betalte Iddrag fair deltagerne i bidrags-

ringen rt kvittrringskort. og deres navn blir fort

inn i et avlast, konfidentielt kar otek.

Skidde deltageren senere Intstemnir srg til a ga of-

fisielt inn som medlem av N.S. vil den tid han har

1.0

vaert deltager i Bidragsringen bli godskrevet barn

som fullt medlemsskap.
Del er vår felles oppgave a bibringe det nor-

skr folk forstaelsenkl1;veira til Norges redning og

frigjorelse. f o r det er for tent. slik at tyskerne.

vare overmenn idag. ved fristene utlop vil

finne vart folk ferdig til u styresegsolv.

Den som bar ofret for Norges sak ( t ) i den-

ne skjebnest, angre iden vil ny le godt av det

store sonl kornuter. men den som ikke

vil ofre kan hellee ikke vente a bli

h j ulp t

Kommentarer r overlkdig.

N.S. OG PROPAGANDAEN.

Den kst. fylkesmantt i Telemark, C.hr. Knutl-

sen, skriver i TI bree I-I I-1)0 til kt. sinlsrad

H its nes foletende

(tDet trues fremdeles fra Hypotekbankenb slde

med tillysning avtVailgtiatiksioneri fylket over

eiendommer tilhoremle honder som forskjdfige

grunner er kommet opp vanskrligbeter, er

en almindelig uthredtoppfat ning blandt disse. at

det skulde bli slutt med tvangsauksjoner uar N.S.

kom til makt Dette synet tor saken harittvll-

sotntbidratt sterkt til atMangekonde r 11ar gatt

inn for vur sak. Disse har ikke lett for a fersta

at tvangsauksjonene fremdeles frentmes. og forhol-

dene vil vanskeliggjore var videre pfopaganda. hvis

her ikk; snart skjer en) forandring. Et moraterium –
svnes meg a vatre) det rette. re vUtinen

fornoden tid til å sette det nve testem nt i thet.

Heilog sa)I.

[1111. K NEDSEN (sign).»



FORSYUNNE PERSONER I OSLO.

Herr Ovvind Lange ei gatt til kamp mot rvk-

t(ne, som han bade gjennem radhi og presse har
sokt å aGive. fierr Lange ommler også de kvin-

ner som er meldt savnet, og han soker å berolige
publikum ved a si at disse kvinner er kommet til-
ret te igjen.

I1eljlt savnet

..GÅRSDAGENS MENN''

. . . OG MORGENDAGENS !

De to nedennevnte er lilitt lmrte fra sine hjem
i Honefoss. Ideggv er sett den 17. desbr., idet de

forsokte å kapre tyske biler pa vei til Oslo.

Borgny Evensen (stor for sin alder) 12 år
Hansine Troshaug 15 -
Savnet siden 15-12 1940.

En av de siste dagers ynkverdige overlopere
kaller i en av sine avisartikler dem som ikke vil

„ga inn for nyordninger for „garsdagens
Og han er sikkert kry av å Ila tilfart et nytt ord
til den på forhand så rike og egenartede ordliste
som „nvordninger byr pa.

Men uttrykket er korrekt nokk. Det er gars-
dagens menn . . og morgendagens. Og nar mor-

gensolen kaster sine forste straler innover landet
vart, vil det ga med Quisling-nattens morkemenn
som med trollet i eventyret : D e vil rev ne!
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RAPPORT
fra opptrinnet pa Han delsgymnasiet

30-11-40.

131ant f.hlo Handelsgymnasiums elever (fiere
hundre) er der 4 som

En av dern — Gundersen — er «Hirdmann».
14 an gikk en tid rned ddrduniform» på skolen,

inn sluttet med det;e etter endel episoder. Hans
oppforsel bar vært ntfordrende både overfor lærere

og elever.

Etter episode torsdag 28-11, da ban fikte
til en elev i sin klasse, ble Gundereen og 1.11 ikke-
nazist. som hadde vakt Gundersens mishag, hver
idomi 3 morgenjmråder av R an del, gymnasiets di-

rektor. dr. Kare Fus. Gandersen nektet a vedta
straffen. Dette skjedd, i klassens pahor.

Da Gundersen fotstod at han', oppforsel
fore til utvisning av skolen, han seg ut av
gymnasiet. Midt i en time gikk ban ut av klassen,
snudde seg i doren, tok frem en gummikolle og sa
«Neste gang skal jeg bruke denne».

Den folgende dag motte derfor Gundersea ikke

opp pa skolen. Den derpa Iolgende dag, 30-11-40,
midt i sisste sime, ved hals to-tiden, stermet Gun-

dersen og ca, 15-20 «hirdinenn» inn den klasse

hvor Gundersen hadde ratt. Gundersen var i sivilt
atnrchk, tir ..\ ri i aianlutatn. Kla.,auforafan-

deren, herr Vindenes, som nnderviste, sa at han
hadde ordre fra direktoren om a melde fra til ham

nar uvedkommende kom inn i klassen. Da ropte
«birden» : «Her er det vi som har noe a si, in-
gen annen». Iterr Yindenes be. eget srg da mot
doren, men ble stoppet av «hirdmenuene». Han
forsokte a forsere sig frem med makt, men «hird-
mennene» holdt ham igjen, la ham på gulvet og slo

ham i ansiktet. „Ilirden" gikk sa il angrep på
elevenc og kastet bord og stoler (stalrorsmolder)
på dem. Det ble et veldig slagsmal, som varte et
par minutter. Sa ropte hirdlederen : „Hird
og hirden forlot skyndsomt klassevaerelset. lite pa

gangen ropte de : „Na er bevnen fullbvrdet !-;
Direktor Foss ble underrettet om det passerte

av den inspiserende overlærer Eide, som var blitt
overfalt av „hirden" på gangen og kl. a. hadde

fatt leben klovet. Direktoren lop straks ut på
gangen og fikk ove pa ..hirden“ da den var pa vei
ned trappen. Herr Foss sa at han var skolens

direktor. og spurte hvem de var og hva de
Plutselig fikk han. a 11 ay Mirdmennenee- som

kom bak ham, et par voldsemme slag i bakhodet
så han holdt på»å svime av.



n •" jertsarte videre nedover uten
ar, kom imidlertid for-

- eld får: 0 ,rang etter altirdmormene- ro•d
!ion f.,4angte da a f vite hvem deres

s•• ti e. b, .vart{- ikke. men forisatte mot

•-po,-••mal de %ar redtle.
kmo tn i to, n utfo.drunde Irmirk-

. I• k t:aa, han sym leder av
• it. • i•ride.-t, re mot dt une

ord: n, .. hråne mb-n får d 1ii ja ham. Ite

mot N.1 nten boidt ham. an-
d re il11ii. ham fiere v. 1d omme slag i am.iktet.
I Imiet hel mut-v.Vp'nfor hvert slag. og
! a•• 1.1. kon• t. Din ktoren rdstet b. viss:hetenen

n bmvttet na ardednin-

En horr KriTdahl.
v .• dir, kteren. Elp• fikk under

kasn•,111,:tod 1111lhån ham og de 20
tu, n to-selon, t Lråkket. en kni‘ fieng..•

ene tlt n d1/4.1 f ovkidige slag i an-
;;.b

Poli• nom di gjorde intet aktivt
å:mrep fer var f, rdig med sitt verk.

bid;11'11 :TUdpa erphol,:t polb r-4 seg utentor
n 11 hindrat deoved elever fra

ilammer4o.rg a slippeinn i hovedbyningen.
Det må ntos ai overfallet var idanlagt eller

invertfall Itilligei a den overste ,,hirdleder". idet

alo j I. hyrr Trond.rm, var tilstedo
!., tlora 1. tn, t;•1 •Mnenfer od

Veddens avslutning fikk han til tross for at
han var i ib. antrekk passere jo detisperringen og
F.-i. k iii. .tk rni på åstedet. Det er den

.• h. r • Tik icm for en Ud Hill gjorda seg
rk, i d n limunde d, momtrasjon som an-

• • rrA).•kk.• „Idathe, mr• i Ilandcbgymna..dets

a, d.

lærere er :
0. h : Rnivtiengt. i kinntt. Nesebenet

brukket.

Direktor Rare Foss Brillene knust. Flere
slag i hodet.

Inspek.,,r Eide : Klovet leben.

B. Krolig Johannesen Slagiausi ktet a‘ k01.
lene til den leige ahirden-.

Vindenes : Likesa.

NASJONAL SAMLING

• r Qui verk. Ingen mann i landots historie
har som han maktet å samle folket mot seg!

Hirdogpoliti.
Siden i sommer har vi stadig værl utsall for

overgrep fra hirdens side. 1 clen siste id har

disse nazister daglig forutempet og overfalt frtdr-

IDiolk.

Frepag 13. des. c.topper en hirchnatm herre

gaten og forlangte at herren kulde fjerne

hinder han bar pa frakken. Da herren nekiet, slo

hbalmanoen ham ned. Der korn Ilere nomon-ker

bade hirdmenn og amlro. og der oppstod na et

storro slagsmal. Polittet rykkrt ti. og pro-, d • a

legge seg im.liont. I Ltd n anfalt da politiat med

kollene. mon politiet opotradte rcsiltmta areo-

sterie 17 hirdmenu,

Dette vaktr panikk blant de kousiituerte. og

ekstraordinært statsrad Ille sammenkali kl.

Politimesteren fikk iw,kjed om å hmfinne • ig til

det mote.

Ilesultatet av motet var nt politirt natt til

lordag fikk ordre om at hirdmenn ikke matte ar-

rost eres.

Lordag 44. des. kom det til gateuroligheter

igjen i byens sentrum. Ilirden gikk ogsa na på

mditiet med kollone.

Sondag skulde så hirden gå til aksjon mot

merkebærere (folk med biuders eller andre merker).

ksjonen gjaldt folgende gatervar ialt :

1) Stortingrgt. - Hosenkrantzgt. - ch. •.s gt.

og Frcdriksgt .

2( Tollbugt. - Ktrkegt.Grenstmog Akersgt.

Aksjonon skulde gj mnomfores i tiden fra kl. 8

iii15. I denno tid satte det tvske sikkerhetspoliii-

inn en forstrrket patruljetjeneste av sine

funksjonærer. Det norske politi hadde ordra om

ikke a skride iun mot eller for medlenuner av NS

eller blirdorganisas tonen. Hirden kunde altsa slå

ned no-rkebærere (dumomtranter) utim at pollibet

kunde gripe inn. Det heter i ordren us is politi-

funksjonærer uoppfordret griper inn eller tar stand-

punkt for demonstrantene (merkebærere), har dette,

etter at konstabelens nummer er bragt pa det rene,

den strengeste stralf

Mandag 16. des. fikk politiet utforlig ordre om

hvorledes det har a forholdesegoverfor hirden.
Vi gjengir den fullstendig her



MEDDELEISE.

Illepartementel har idag tilskrevet embedet
saledes

«Det nye riksstyres oprettelse den 25. septhr.
iår er grunnet a to forutsetninger : 1. Velen
gjenopprettelstn av Norges fribet og selvstendighet
går over Nasjonal Sanding. 2. Nasjonal Samling
er det eneste lovlige og det statsbrerende parti.

Politirts embeds- g 1jenestenwnn må ta kon-
sekvens. fl av dette og i all sin tjeneste legge dissr
kjenusgjerninger til gronn. 1Det r onskelig at de i
storst mulig atstrekniug blir medlemmer av Nasjo-
nal Samling. Den pågaende kamp for foLkets sam-
ling krever full opps1utning og drt er av betydning
for politiets frendid at alle politimenn har forsta-
else av dette. Passiv loyalitet er ikke nok. Det
kreves at pelillet med hele sin kraft går inn for
den politiske nvonlning. Det gande •vn at en po-
litiuntutt skolle vtere novtral og ikke stå tilsluttet
noe politisk parti, Inte tapt sin gyldighet i og med
at det kun eksisterer et eneste nasjonalt og lovlig
parti, og dette er statsbasrende.

Ilirdfolk er Nasjonal Samlings politiske soldater.
og må med all kraft stottes i sin kamp for gjen-
nemforingen av Nasjonal Samlings ideer. Det må
opprettes et godi forhold og finne sted et nøye
salnarbeide mellom og il inle ti. Det må selv-
sag t ikke forekonune at en hirrIniann arresteres 211,1

politiet medmindre han hegar en forbrytel
Hvor ldrd eller N.S.-medlemmer forulernpes eller ut-
settes for terror, vil dette til tider bli besvast med
direkte aksjon overfor fornærmerne, en omstendig-
ket som i prinsippet er anerkjent som en straffe.
Itefriemle omstendighet i straffelovens § 228. tredje
ledd. Politiet ma i sa tilfelle stotte aktivt opp om
hirden.

Finner politiet grunn til å klage over llirdfolks
opplreden yed enkelt anledning. framsendes denne
klage til Politidepartementet som vil ta spørsmalet
opp øverste fører.

Ender Nasjonal Samlings moter fungerer Hir-
den hvor avdeling av denne er opprettet
som ordensvern inne i salen og ved inngangen. og
ikke politiet.

Samtlige tjenestemenn og lensmenn Les instru-
ert overensstemmemk hermed.»

Hvilket herved meddeles til underretning, idet
en gjor oppmerksom pa at rikshirdens medlemmer
ikke er tilkagr politimyndighet, men at politifnuk-
sjonærene like såvel efter anmodning fra hirdens
nuallemmer som fra private. personer i henhold
straffeprosesslovens § 232 er forpliktet til å bista
med pagripelsen av personer som er påvist mis-
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tenkte eller truffet eller forfulgt pa fersk gjerning
eller friske spor-

Oslo og Aker politimesterembede
den 16. desember 1940,

BERNH. ASKVIG.

Straffelovens, § 228, tredje ledd, lvder som
folger

eIl lege msf ornærnlelse gjengjeldt med eu le-
getasfurntermelse. eller er ved en sådan en forutga-
ende legemsfornærmehe eller mrekrenkelse gjengjeldt.
kan den lates straffefri.

Konsekvensen av dette er at det a bære Idn-
ders pa frakken er in lagemsfornærmelse mot N.S.-
folk, og disse kan slå vedkommende ned uten
bli straffet.

POLITIETS NYE HILSEN.

I Politidepartementets rundskrivelsr av 18 deshr.
heter det

«Politidepartementet bestemmer at den gamle
norske apne hands hi4en med oyeblikkelig virkning
innfores for alt politi og for personell som er knyt-
tet til politietaten (departement-kontorer m. v.).
Den tidligere milittere eller sivile hilsen bortfaller.»

Man merker seg uttrykket «den gamle norske
apne hånds hilsen».



Den kommende
storhetstid

N.S. taler stadig om de herlige tider som skal
komme nå når Norge har funnet sin plass i det
germanske folkefellesskap. Vi har alt fått føle lit
av disse herlige tider. De germanske folkefeller
som har gjort oss den ære å besøke oss og som en

rekke ganger har visi oss den tvske storliet (f. eks.
i Kristiansund, Bodø og andre steder) lærer oss
hver dag litt om de kommende tider.

De tyske planer om fremtidens Europa ma vi
soke hos tyskerne sely, de gloser som nazi pressen
serverer her hjernme er ingen ting å hygge pa. Det

er mulig at N.S.-tilhengerne i sin naivitet tror pa
dem, sely om det står i strid med det tyskerne

evder.

llet den tyske „lebensraum"-politikk tilsikter
kommer tydelig frem i den krigspolitikk som fores

og i uttalelser av hoitstaende politikkere Tyskland
skal bli forerstaten i Europa (Hitler), mens alle de
andre land skal tjene som kolonier. Industrien skal
konsentreres i Tyskland, landene omkring skal for-
syne den med rastofFer. Realiseringen av planene
om et norsk jernverk er blitt stanset, den passer

ikke den tyske jern- og stalindustri.
Et medlem av Ilamburg bystyre har uttalt at

Hamburg og Bremen skal overta storparten av den
skipsfart soin na formidles fra Oslo, Stockholm og
Kjobenhavn.

Gauwirtsehaftsberater Carlo Otte skriver i
„Hansa" den 12. oktober d. a. at Norge skal eks-

portere kraft til Tyskland, det vil hety basis for
blomstrende tvske industrier og sysselsettelse for
tusener, mens bare en håndfull teknikkere og repa-
ratører vilie få arbeid i Norge ved de utbyggede

kraftverker.
For en 7-3 år siden la den tyske landbruks-

minister Darre fram sine planer for tysk jordbruks-
politikk. Han heydet at medlemmene av det na-
sjonalsosialistiske parti skulle Lli et slags godseier-
aristokrati i Syd- og Ost-Europa. De andre folk
skulle synke ned pa slaveniva. Ingen tok dengang

Darres planer Nå har Darre gjenoppfrisket
sine planer, og nå skjønner vi også at det virkelig

er alvor, hvor fantastisk det enn hørtes ut.
For at den tyske levestandard skal kunne he-

ves må den senkes i „kolonilandene". Den samme
Carlo Otte skriver i „Hansa" at arbeidsytelsen ma
økes og lønningene nedsettes. Han konkluderer med

dette. Saledes vil en dag med s enkningen a v
priser, reallønn og dermed levestand-

i4

arden forutsetningen være skapt fe
innlemmelse av det norske næringsli
i det europeiske kolonirum. I tidsskrift
„Wirtsehaftsdienst" sier Relehskommissar Terbov(
det samme i en artikkel om Norges plass i „d1
nye Europa".

Den 31. olub. meddelte kst. statsrad Meidr
i en skrivelse riksmeglingsmann Clausen at chefe
for „Arbeit unt Zozialmesen" i Rikskommissariati

hadde reist sporsmålet om en generell lønn
reduksjon på 20 pst.

Dette er noen spredte fakta om de tyske pl;
ner. hver og en vil skjønne at tysk n ordning
Enropa vil gi storhetstid i Norge.

La oss tilshrtt referere hva Hermann Harri,
Aall, Nasjonal Samlings folkerettsekepert, skriver
sin bok „Faren fra øst" side 44

„lle germanske folk er individualister og
hetselskende, og det har fra oldtiden gjeldt ikl
minst nordmennene. De har ogsn i høy grad væi
det det okonomiske liv. Ikke få er de som he
den følelse at ens arbeide skal være mere enn

levebrod, og at det skal være en oppgave, besten
av ens anlegg. men med et ideals ledestjerne ov(
seg. Et slikt syn på livsstillingen lar seg ikke fo
ene med et samfundsdiktatur. Det er kanskje ml
lig at det kunde innføres et sadant i germansk lan
ved et kup, men det tor forutsies at det ikke v
bli talt lenge."

Det var muligens en skuffelse for vare leser

at „Vi vil oss et land" ikke kom ut i desernhe

Dette skyldes ikke at vi har innstilt vår virkson

het — vi akter å fortsette med avisen inntil vi

nadd det som er enhver ekte nordmanns mål : ,E)

FRITT OG SETVSTENDIG NORGE. Grunnen e

den at vi under vårt arbeide med å fa avisen tryk

har mott vanskeligheter av forskjellig art. Diss

er na overvunnet eg  vi har ordnet oas slik at b

serne for ettertiden skal fa avisen i trykt stam

Vi trykker julenummerel slik som vi opprinneli

hadde satt det opp, sely om del av nyhetene ikk

er så aktuelle lenger, og vi håper å kunne fa u

januarnummeret så snart som mulig.

Til veiledning for vare lesere vil vi samtidi

opplyse om at vi ikke har noen befatning med e

sakalt ekstranummer av „Vi vil oss et land". Fr

vår hånd foreligger bare 3 nummer.


