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H*, Horold Hårfogre somlet ei r ik e, skol vi

sqmle og føre et f o lk. Det er den oPPgoYe som er

logt på den nosionole regierings skuldre. Og vår stør-

ste dikterprofets ord skol fortsott mone oss:

«Norge vor et rike, det skol bli et folk.»

Det er gierningen som skol giøres ov Norges regiering

no. Og dette folk - Nordmqnnofolket - skol ikke

bore bli fritt. Det skol bli stort.

Det nye Norge levet

Vidkun Quisling
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AKERSHUS ( >," {vont, {"1,^o, 
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Det stig ei. borg av fjell og fjord,

med tårn og bovdi.nghall,

med. røter djøpt i Noregs jord

og bøgan skansef all,

Ho sti.g med forntids rnur og makt

med rang sorn Noregs f yrste vakt,

or stein og sti.lle saga,su;

og nentnest Abersbus.

So mange bøndrad låke år

hev graae på di rot,

og rnangt ei.t blodi.g slag og sår

hea d,a rnått ta i.mot.

Men du stod like trdil,st og føst

orn folket saeik og øllting brast,

rnen tystnd sorn i landesorg

du Noregs f yrste borg.

Der sat leong Magnus tsed si.tt bord

rned rihets segl og råd,

der stei.g Knat Alvsons hoodingord,

og rndnd rnenn til dåd.

Og ri.ddarmål og oåpenlelang

og birdrnenns glade rop og gang,t

bar bod frå her ti.l alle land

frå Noregs f yrste rnd.nn.

Då blenhte li.asens rnorgongry

i Mimes ai.sdornsbrunn,

og Soga gjestar deg på ny

ei, Noregs bøgti.ds-stund.

Og atter stig ei.n stormann inn

igjenom borgarporten din,

med hovd,i,ngrett og gylne d,rag

frå Noregs nye dag.
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Det tonar i. stigand,e trappesteg

no byrjar Noreg sin oppgangsveg.

Høgdene belsar

med solgangsvind,

no sti.g ei mektug i tårnet inn,

Det lyser mot d.ag gjenom skyteskår

a,u sogeaugo og koitan hår.

Strålane strøyrner

den gamle imot

sorn raødan gei.slar og gyllan spiot.

Det lianar i. fønur og norrønt stå\,

det dyn i. halli av bovdi.ngmå\.

Eidane ljod,ar

for venskøpsband,

det f yrste millom germansbe land,.

Det stig som eit tusundstemt songarkor

i vinterluft, over snøk,rtit jord,

med forntidsrøyster

og atterhlang

aa nye ætter sin framtidsgang.

Då skjelzter grei.nun på ash og alm,

då lyder atter d,en gamle mølrn!

Daergane røtner,

soldagen rår, -
no ri.ngjer Soga for tusund, år.

Det ljosnar sonl syn a,u eit skapargry

når jord og bimmel aert skapt på ny,

det lyder ein ny

og evig ung,

sigr and e, li.r.,sens norr ønas ong.

So stiger d,u atter aa fjordblått fang

rned, fridomsglans om di pdnne,

i. sagasus og med, lcoodingrang

som fyrste borg att i landet.

Og flagget flyy over skansefall

og d.age'n skin gjenom tårn og hall,

med, oårdagsbod. og med solgangsztind

og d,øgen er Noregs og din.

Kåre Bjørgen
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VIDKUN QUISLINGS
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Herr Reichskommissar!

Herrer representanter for den tyske vernemakt!
,Erede gjester!

Mine kampfeller!
Norske og tyske menn og kvinner!
Herr Reichskommissdt, - først vil jeg rette noen ord til Dem, som repre-

sentant for Tysklands Fører og Rikskansler:
Det som skjer her i dag beviser for heie verden at Tyskland, vårt ger-

manske broderfolk, har en ærlig, oppriktig og vennskapelig innstilling til det
norske folk. Dette bevis for Tysklands ærlige hensikter i Norge yar i og for
seg ikke nødvendig for meg personlig, for jeg visste at det hele tiden var der
Fiihrers ønske å la Norge vinne sin frihet og selvstendighet tilbake gjennom
vår bevegelse.

Tyskland har aldri ønsket eller hatt til hensikt i gjøre Norge eller Skan-
dinavia til et Irland nr. z. Dette var uten videre klart for dem som forsto for-
holdene, for Tyskland kom jo ikke hit som fiende, men som yenn, for å be-
skytte Norge mot det overfall som allerede var satt i gang fra engelsk side

og for i ivareta sine egne rettmessige livsinteresser mor det lumske engelske

nøytralitersbrudd.

Den tyske vernemakt ble likevel mottatt som fiende av den daværende
norske regjering som arbeidet for England og Moskva, og ikke i Norges inter-
esse. Denne landsforræderske regjering har for lenge siden holdr opp å. være
en norsk regjering.

t. {,1"*n,
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Men etter de dårlige erfaringer som Tyskland har høstet, er det helt natur-
lig og forståelig, at der Fiihrer ikke kan la Norge, som er den strategiske nøk-
kelstilling i Norden, igjen komme i hendene på slike folk som ikke kan stille
noen garanti for at lignende begivenheter ikke gjentar seg.

Derfor kunde Norges frihet og selvstendighet bare vinnes tilbake gjennom

vår NS-bevegelse, som ut fra indre overbevisning og under redelig ivaretakelse

av Norges vitale nasjonale interesser, gir en ubetinget sikkerhet for et ærlig og

vennskapelig samarbeid med Tyskland.
Derfor var det for Norge i virkeligheten bare to muligheter til stede, som

De, herr Reichskommissar, gjentatte ganger har framholdt, nemlig: enten måtte
det komme til en ordning på selvstendig nasjonal basis gjennom NS, eller

Tyskland måtte selv foreta denne ordning.

Jeg vet bestemt at Tyskland ikke ønsket dette siste alternativ, som også

måtte lrære umulig for enhver nasjonalbevisst nordmann.

Disse kjensgjerninger har vært rettesnoren for den politikk som De, herr

Reichskommissar, har ført i Norge med fullmakt fra der Fiihrer. No i dag,

da det igjen dannes en egen nasjonal regjering i Norge, som gir et nytt bevis

for den klare linje De hele tiden har fulgt i Deres politikk, føler jeg opp-

riktig tr.ang til å takke Dem, herr Reichskommissar. Ved den hjelp De har
ytt dl å skape det nye nasjonale Norge, har De for all framtid nedlagt Dem

stor og historisk fortjeneste.

Ikke minst må jeg på egne vegne, og som Fører for NS-bevegelsen, også

på vegne av hele det norske folk, takke der Ftihrer Adolf Hitler for den stor-

sinnede forståelse han har vist for det dypeste ønske i vårt frihetselskende folk.

Jeg er urokkelig overbevist om at det som skjer i dag vil være av den

stØrste betydning for framtiden, og det vil i høyeste grad fremme de interes-

ser som er felles for våre to germanske folk.

Jeg vil no gå over til å si noen ord på norsk til mine landsmenn.

Da 1eg i ry3o etter r z års opphold i Russland og tilstøtende land, hvor
jeg fikk et inngående kjennskap dl det bolsjevikiske regime, tok opp arbeidet

i Norge for å gjøre mitt til å avverge den dødelige fare som jeg med sikker-
het visste at bolsjevismen innebar for den europeiske kulturverden og ikke
minst for mitt eget fedreland, da søkte selvfølgelig marxistlederne fra første
stund av på" alle måter å" gjøre meg til en død mann. Og etter at jeg7. april
t93z i Stortinget, som forsvarsminister, åpent hadde angrepet Arbeiderpartiets

-G,
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Vidkun Quisling på tolerstolen i Riddersolen.

ledere og avslØrt deres landsforræderske planer og samarbeid med Moskva, slo

partipolitikerne av alle leirer seg sammen om å likvidere meg. Også de borger-

lige. Med rette forsto eller følte disse folk at bolsjevismen ikke kunde over-

vinnes uten at de ga opp sitt eget politiske system. Og det tenkte de i sin blinde

egeninteresse og partiegoisme minst av alt på" å, gjøre. I spørsmålet om liv og

død for det norske folk satte de sine personlige interesser over hensynet til
folk og fedreland.

Partilederne med herr Hambro, herr Mowinckel og herr Nygaardsvold i
spissen, disse sørgelige eksponenter for de såkalte store partier,fant det imid-
lertid ikke formålstjenlig og "taktisk klokt" A rette det avgjørende angrep

direkte mot meg. Derfor ble hele regjeringen hvorav jeg var medlem, fjer-
nåt under anvendelse av en latterlig, men parlamentarisk betegnende disku-

sjon om hvorvidt det samlede statsbudsjett skuldeyære et par prosent større

eller mindre.

I mars :,933 mltte jeg altså tre tilbake fra min ministerstilling. Mitt f ør-

ste forsøb på nasjonøl nyreisi.ng var slått ned. Men i min avskjedstale i Stor-
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tinget lovte jeg Mowinckel og hans sammensvorne at jegskulde komme igjen.
Og Nasjonal Samling ble organisert.

syv år senere) 9. april r94o, var vi der på ny. Men, det skal være sik-
kert, det var ikke på' den måten vi hadde ønsket vår tilbakekomst. I årevis
hadde vi i NS kjempet videre, ikke for makten, men for å bringe det norske
folk til fornuft. Jeg behøver ikke å si mer om det. Jeg vil bare på dette sted
og i denne stund slå historisk fast at 9. april r94o rømte konge, regjering og
storting fra Oslo, og overlot hovedstaden og dens befolkning til sin skjebne
ettet at de, mot folkeretten og rnot Norges liztsinteresse hadd,e kastet landet
inn i en urettferdig krig som dessuten .oar t;pt få forhånd. I oslo og omegn
og På de fleste steder i Sør-Norge truet kaos og ødeleggelse. Under disse om-
stendigheter var det Nasjonal Samlings plikt og rem å.overtaregjeringsmakten
for å rePresentere Norges interesser like overfor Tyskland og for Z redde
Norge fra å, bli et hærtatt land og fra å, bli utsatt for alle de andre vanske-
ligheter som uvegerlig vilde bli følgen ay den desperate situasjon partipoliti-
kerne og Englands kronede agenr hadde kjørt, vårt land ut i.

Allerede den r 5. april måtte vi igjen vike. ved iherdig undergravnings-
arbeid fra det gamle systems spisser og f ra visse .,nasjonale, fribyttere, lyktes
det å framstille den nasjonale regjering som en hindring for fred og forsoning.

Hvis bare ai kom vekk, vilde kongen vende tilbake, fiendtlighetene bli
innstilt og landet'falle til ro - sa man.

Utviklingen viste at disse påstander var så falske som vel mulig. Kon-
gen vendte ihke tilbake, og uroen og fiendtlighetene bredte seg, og gohste i.

styrke da vår nasjonale regjering tå.dte til side.
Det visste vi på forhånd. Men det var umulig på forhån d å, beaise at slik

vilde det 8å, oB j"g og mine medarbeidere vilde ikke la den ringeste mulighet
til å unngå fortsatt blodsutgydelse og ødeleggelse strande på vår motstand.

Den ry. april gikk Norges frihet og servstendighet tapt. og når
Norge igjen har kunnet arbeide seg opp etter dette dype fall, så skyldes
det utelukkende Tysklands høysinn og Nasjonai Samlings utholdenhet og
innsats. Den zr. april kom Reicbshomrnissar Terboaen) men da hadde
det såkalte administrøsjonsråd allerede etablert seg.

r. mai r94o skrev jeg i Fritt Folk:

"Det gamle systens menn har no fått anledning til ytterligere å demon-
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Føreren og Reichskommissor kommer til Akershus.

srrere sin evneløshet og sitt egoistiske spill med det norske folks skjebne.

Nasjonal Samlings folk og aile de andre ærlige nordmenn oppfordrer jeg til
ikke å tape motet, men å fortsette arbeidet med økt energi. Den 9. april fikk
det gamle system sitt grunnskudd. Den r 5. april er for oss ikke noe neder-

lag, men utgangspunktet for vegen til den endelige seier!,

Og den 5. juni samme år uttalte jeg:

"NS kommer til makten før eller senere når det rette øyeblikk er

inne, det er sikkert nok. Og målet er for oss ikke denne makt, men å

bruke den til å. Iøse de oppgaver vi har satt oss, bruke den til folkets

og landets gagn.»

Allerede 2t. september r 94o var tiden moden for den nasjonale revolu-

sjons gjennombrudd. Nasjonal Samling ble anerkjent som det statsbærende

parti, og besatte flertallet av departementene med sine folk. Partipolitikkens

tidsalder i Norge var slutt, begravd under sine egne ruiner.

Jeg vil ikke her gå nærmere inn på arbeidet og de mange vanskeligheter
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i de 15 måneder som er forløpet siden 25. september r94o. Men jeg må nevne

det gode samarbeid med Reichskommissar og andre tyske representanter. Bare
ved dette gode samarbeid og ved stadig utholdenhet og offervillig innsats av
Nasjonal samlings kjempere hjemme og ved fronren, har det vært mulig å
nå de resultater som vi no kan oppvise, og som i dag får sitt tydelige ut-
trykk i den kjensgjerning at Norge no igjen har fått sitt eget ansikt.

Norge har igjen en nasjonal regjering. Bare en siste etappe skiller
oss no fra vlr fulle nasjonale frihet og selvstendighet.

I et avgjørende historisk vendepunkt, da Norge var så" nær undergang
som noensinne i sin tusenårige historie, er Norge blitt reddet. Vi har på tross

av den argeste motstand, ikke minst f.ra våre egne forblindede landsmenn,
beztdet og redd,et det norske folks selvstendighet. Vi har gjort det mulig for
det norske folk å bli seg selv igjen. Vi har skapt et fast grunnlag for en sterk
og sunn nasjonalsosialistisk, norsk politikk som lover rik framgang for vårt
folk, hais det bare evner en samlet in:nsats. Derfor trenger det norske folk
en streng skolemester, en av sine egne som kjenner det tilbunns, og som kan
lære det nasjonøl disipli.n.

For en norsk nasjonal-regjering, som virkelig skal føre sitt folk, er det en

viktig oppgave å.være en slik srreng, men reftferdig og klok oppdrøger i nasjo-
nal idealisme, nasjonal disiplin, nasjonal organisasjon og nasjonalt samhold.

Men dertil kreves først og fremst at regjeringen og hele den nasjo-
nale samlingsbevegelse som bærer staten, selv er mØnsrergyldige forbilder
på politisk disiplin og lojaliter mor saken.

Men Norges sak kan ikke frelses og fremmes ved en sterk regjering
alene. Norges ulykke har ikke bare vært systernet. Norges egentlige ulykke
trar at det norske folk hadde tatt skade på sin sjel. og da det i.ndre var
galt gikk det også mer og mer galt i det ytre.

Den materialistiske individualisme og liberalisme og den importerre
jødiske ånd fordervet grunnlaget til folket, og virket, som forbereder og for-
løper for bolsjevismen. Den engelske propaganda gjorde resren. All denne

livsløgn førte til det gamle samfunns sammenbrudd, og forgifter enno mange
landsmenns sinn.

Vår fremste oppgave som vi alltid har strebet, og fortsatt skal strebe

etter å løse, er derfor å utrydde denne løgn og denne falske livsansku-
else, og skape erL n! ånd, en nasjonalsosialistisk og nordisk ånd. Denne
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ånd, den sanne NS-ånd, må bringes dl å gjennomsyre hele det norske

folk i stat og samfunn, i kulturlivet og næringslivet, yrkeslivet og be-

driftslivet, familielivet og den enkeltes liv.

Men for at denne grunnleggende reform skal kunne virkeliggjøres, kre-

ves igjen først og fremst eksemplets mabt. Det kreves først og fremst at selve

riksstyret og selve statspartiet er fylt av virkelig NS-ånd, at de styrende føler

seg, oB fører seg, ikke som folkets herrer, men som dets tjenere. Selve ordet

.,minister, betyr jo egentlig <<en som gjør tjenesterr. Før bruktes det om kon-

genes og kirkens tjenere. No skal de være stdtens og t'olkets f ørste tjenere.

En bandlekrøt'tig, nasjonal ri.ksregieri,ng.

Da leong Soerre hadde seiret over fåmannveldets konge og over det

katolske kirkeparti, uttalte han: oEn mann er no trådt i stedet for tre: for

konge, for jarl og for erkebiskop, og jeg er denne mann.>>

I dag forener den nasjonale regjering på en lignende måte kongens, stats-

rådets og srorringets myndighet. Vi har aldri strevd etter eller ønsket en slik

maktfylde. Det er forholdenes utvikling og våre motstandere selv som i sin

blinde selviskhet har laget det slik.

Vi på oår side har tvert imot tusen ganger varslet demokratene og det

norske folk om, at slik vilde det komme før eller senere, på den ene eller andre

måten, hvis de ikke ga opp sin partipolitikk og sitt falske folkestyre, og gjen-

nomførte en reform av statens styre som vi uavlatelig pekte på, nemlig å

skape en bandlekrøftig nasional riksregiering, uavhengig av partipolitikk, og

et rilesting sammensatt av direkte målsmenn for nasjonens kultur- og nærings-

liv, i stedet for en regjering av marxistiske landsforrædere og et storting av

profesjonelle partipolitikere. Som vi vet la stortingsmennene under herr Ham-

bros smarte sceneledelse våre velbegrunnede reformforslag enstemmig og uten

debatt til protokollen. No er alle disse folk samt deres system selv uvedlagt

protokollenr. Vi har også der f&tr,ren.
For øvrig er ingen mer enn jeg klar over at den no etablerte ord-

ning også i indrepolitisk henseende er en midlertidig ordning. Den be-

tegner ikke den endelige regjeringsform som vi akter å gjennomføre.

Overensstemmende med vårt program vil vi da også, så snart forholdene

tillater det, innkalle en nasjonalt'orsamling, et riksting eller storting (navnet er

jo no blitt ledig) av representanter for de forskjellige områder av samfunns-

livet og folkets arbeidsliv, og gi dem innflytelse på rikets styre. Etter de
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samme synspunkter har vi også til denne statsakt innkalt representanter for
bøndene, arbeiderne, fiskerne og andre yrker i kultur- og næringsliv. Imid-
lertid er det klart at krigssituasjonen med nødvendighet krever en konsentra-

sjon av makten.

Og fører- og ansvarsprinsippet må også under normale forhold for-
bli vår grunnsetning for styre i stat og samfunn. Det er vår særpregede

nasjonale styreform, og det er den mest effektive.
Vår regjering er ikke noe vilkårlig voldsherredømme, eller noen despotisk

diktaturregjering. Vi vil bygg. landet med lov og ikke øde det med ulov, i
motsetning til det gamle systern som førte til vårt rettssamfunns oppløsning og

derfra videre mot den kommunistiske slavestat.

Jeg vil også her framheve en annen prinsipiell forskjell mellom det gamle

og det nye styre, fordi den i seg selv inneholder et helt politisk-sosialt pro-
gram. Det er en sannhetserkjennelse så dypt begrunnet i selve tingenes na-

t:ur, at jeg med de nødvendige endringer kan uttrykke den med ord som

ble uttalt for mer enn zooo år siden. Allerede oldtidens stØrste vismann,

Alexander den stores lærer, bemerket at
<(mens kongedømmet er etablert for å forsvare de store mot folket, er det

karakteristiske ved det autoritære styre å bekjempe fåmannsveldet.,

Nasjonal Samling og den nasjonale regjering vil samle alle nordmenn til
nasjonalt samarbeid

Vår regjering er ikke noen partipolitisk regjering og enda mindre noen

internasjonal klassekampregjering, som Nygårdsvold-regjeringen. Vi er en

nasjonal regjering, en regjering for hele folket. Vi vil bygg. på folket,
ikke på de <<store».

Det nye samfunn bygger på. arbeider, ikke på gull og penger. Ethvert
ærlig arbeid skal aktes, enten det er kroppsarbeid eller åndsarbeid. De beste

skal lede, med stor myndighet og stort ansvar. Men der skal være likhet for
loven og like gode utgangsvilkår for alie. Staten skal bekoste høyere utdan-

nelse for særlig begavet ungdom. Alle skal som frie mennesker ha sitt eget

erverv og virke, men arbeide sammen til gjensidig nytte for seg selv og for det

hele. Vårt ideal er sosial rettferd. Alie landsmenn som urettferdig har det

tungt og trangt, skal ha vår aktive stØtte.

Alle skal få se at Norge har en nasjonal regjering som ikke lar seg

overtreffe av noen i kjærlighet til sitt foik og i sitt arbeid for hele fol-
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Forsomlingen hilser Føreren og Reichskommissor,

kets vel. Men jøssingklikkene, plutokratklikkene, marxistklikkene og de

intellektuelle klikkene som framdeles arbeider for fienden, oB forsøker å

utnytte frihetskjæriigheten til å terrorisere folket, for på dets bekostning

(til hele nasjonens forderv) å fremme sine egne og sine engelske og orien-

talske herrers interesser, disse klikkers makt og innflytelse skal vi tyne

med alle lovlige midler til siste rest.

Det kan spØrres med hvilken rett opptrer Nasjonal Samling og vår nasjo-

nale regjering således som representant for det norske folk, og som utøyer av

den offentlige makt og myndighet?

På det kan med rette svares at Nasjonal Samling er den eneste lovlige
politiske organisasjon i dette land etter at alle de andre både har begått lands-

forræderi, og er oppløst eller dømt. Vår bevegelse er i dag rettslig sett den ene-

ste legitime, norske, statsbærende myndighet. Også f aktisk er vi den eneste nor-
ske utøver av statsmakten i dette land, og den sterkeste politiske organisasjon

Norge noensinne har hatt. Dertil kommer at den rØmte marxistregjering be-

vislig var en regjering av landsforrædere som på mer enn 6n måte hadde for-
brutt seg mot rikets konstitusjon og lover. Så vel storting som kongemakt
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hadde som følge derav, ved ikke å gripe inn, men ved å opprettholde og

understøtte en sådan lovstridig regjering, gjort seg til medskyldige, og brutt
med de grunnleggende prinsipper og rettsregler i Norges grunnlov.

Men høyere enn all jus og den faktiske maktstilling er den kjensgjer-

ning at i en skjebnesvanger stund i vårt folks liv, da det gjaldt nasjo-

nens rrære eller ikke-.være, er spontant blitt født av folkets skjød en nasjonal

fornyelsesbevegelse som direkte og håndgrip6lig representerer alt vesentlig

i nasjonens livsvilje, og som er den eneste utvei til nasjonens redning.

En sådan bevegelse besitter en særegen og høyere legimitet som gir den

den høyeste rett til alene å reperesentere som konstitusjonelt organ nasjonens

vitale interesser og til å lede folkets liv inntil dens misjon er oppfylt. Na-
sjonens livsvilje er ikke et juridisk begrep som kan fullgodt bestemmes ved

avstemning slik som demokratenes "folkeviijer. Denne nasjonens evige livs-
vilje, som etter sin natur strekker seg utoyer de enkeltes liv, er ikke desto

mindre en realitet som tar konkret form i de største stunder i en nasjons liv.
Nasjonal Samling og den nasjonale regjering er en slik legemliggjørelse

av det norske folks livsvilje, en revolusjonær, nasjonal bevegelse som henter

sin legitimitet fra selve den nasjonale revolusjons kjensgjerning. Vi har fått
rett i aIle de maningsord som vi gjennom mer enn ti kampår for Norges sak

uopphørlig har rettet til det norske folk. Vi pekte på den veg som førte f.ram

og NS er selv vegen. Men den veg som fører fram er folkeviljen. Fordi vi
representerer livsviljen i det norske folk, fordi vi har sett klart og sett riktig
og fremdeles har rett i vår bedømmelse av situasjonen og framtiden, og fordi
vi under den foreliggende situasjon er nasjonens eneste mulighet til redning i
denne store krise,

derfor representerer vi, enten vi er i flertall eller mindretall, den virkelige
folkevilje.

Intet forhold er av høyere moral mellom menneskene enn det å lede

og å lyde i nasjonens skjebnetime. Ve den som da krever lojalitet og

lydighet når det ikke er rett. Men ve også den som da nekter det når

det er rett.

Når en spØr etter vår regjerings progrdm kan jeg i sin alminnelighet hen-

vise til programmet for Nasjonal Samling og dettes 3o punkter.
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Nasjonal Samlings progranl er regjeringens prograrn.

Dette program har yært offentliggjort så mange ganger og i et så uhyre
stort antall at det burde være velkjent for alle. Det er bl. a. sendt i posten

til hver eneste husstand i dette land. Hvis noen ikke skulde kjenne det, er

det deres egen skyld. Ialifall er det no en plikt for alle å" gjøre seg bekjent
med det. Det er fremdeles lett tilgjengelig for enhver.

Programmet ble i sitt første utkast utformet arr meg allercde i r9r8 i
Petersburg under det sterke inntrykk av den russiske revolusjons epokegjø-

rene karakter. Etter i ha framtrådt i forskjellige former med samme vesentlige

innhold i en rekke utkast og i programmet ay r93r for den nordiske folke-
reisning, ble det endelig utformet for nøyaktig 8 år siden. Siden er ikke et

eneste punkt i programmet blitt forandret. Dette program har aldri vært noe

valgagn. Det er det norske uttrykket for det nye livssyn, og det er vår be-

stemte vilje ærlig å oppfylle, og gjennomføre det så langt forholdene gjør det
mulig. Vi har da også under de konstituerte statsrider og de senere ministre,
allerede gjennomført en betydelig del av det, så vidt det lot seg gjøre under

de herskende krigsforhold. Også ellers har vi stadig hatt det for øye, som

arbeidsprogram og retningslinjer.

Jeg henviser altså til Nasjonai Samlings program. Det er imidlertid ved

siden av det enkelte hovedspørsmål som jeg særlig må nevne.

For det første er det selve lerigen.

Det er klart for alle at det er det avgjørende spørsmål. Det burde også

være klart for enhver ansvaisbevisst nordmann at denne krig ikke bare er

Tysklands, men Norges, gerrnanernes og Europas t'ribetskamp rnot England,

Amerika og Sovjet-Samveldet, mot den internasjonale jødedom, vår rases døds-

fiende, som har tatt disse tre verdensriker i sin tjeneste.

Så vel iikeoverfor England og Amerika, som likeoverfor bolsjevismen

faller Norges nasjonale livsinteresser her fullt ut sammen med Tysklands.

Tysklands seier er Norges seier, Tysklands nederlag er også Norges

nederlag, ja, sL vidt menneskelige øyne kan se, Norges undergang.

Tyskland med sin verdensanskuelse og sine våpen er den eneste makt som

kan betvinge bolsjevismen. Norges være eller ikke-være avhenger av Tysk-
lands og dets forbundnes seier over bolsjevismen og dens allierte. En norsk
nasjonal regjering er nødt til på det alvorligste å ha dette forhold for øye og
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til å, ta de nødvendige konsekvenser av det. Vi må gjøre hva vi kan for den

felles sak og den felles seieg, og for å holde krigens og kommunismens redsler

borte fra Norges grenser.

Et annet, og nesten like viktig hovedspørsmål i denne tid er å sørge for
at folket kan leae, kan tilfredsstille det daglige behov.

Vi appeilerer til næringslivet og til bøndene og fiskerne, og oppfordrer
dem til Z gjøre sitt ytterste for å øke produksjonen, for iandets skyld og i deres

egen interesse.

Men vi er fullt oppmerksomme på at det ikke er gjort med en appell til
folkets godvilje, til fedrelandssinn og almenånd. Den enkelte produsent må

stimuleres ved en rettferdig pris og Iønn, så han ser sin direkte interesse i å

øke produksjonen. Regjeringen må bruke all sin kraft p& å.løse t'orsyni,ngs-
spørsrnålet til gagns, og så mye mer energisk, som en må regne med at van-

skelighetene enno ikke er overvunnet.

Det tredje spørsmåI som jeg her berører, er Norges wtenrikspolitiske stilling.

F{er er det en oppgave for den nasjonale regjering å slutte freden
med Tyskland.

Likeledes må vi, - og det snarest mulig - fA endret det forhold at

i de land som England fører krig mot, varetas de norske borgeres inter-

esser på emigrantregjeringens vegne av Sverige, og det endog i Tyskland.

I den forbindelse vil jeg kort streif e Saeriges hittidige holdning like oaer-

t'or det nye Norge.

Det er no kommet en ny ordning her i landet, en nasjonal regjering er

trådt til. Den offentlige mening i Sverige vil da sikkert forstå betydningen

av dette, og innse at øyeblikket no er inne dl å, ta opp til revisjon de meto-

der som hittil har vært praktisert like overfor vårt land.

Vi på vår side ønsker bare et godt naboforhold plt halvøya. Men i ste-

det for I jage etter et nordisk samarbeid, som har vist seg å være en illu-
sjon, og som vi i vår historie dessverre har fått svi nok for, vil vi, belært av

erfaring, også her føre en ærlig og nøktern realpolitikk.

Vi er no fast bestemt pA A #L de veger som Norges interesser til-
sier. Vi betakker oss for nordisk overformynderi i hvilken som helst

form. Vi vil, i nøye samarbeid med Tyskland, føre en selvstendig og sterk

nasjonal politikk som kan gjøre Norge fritt og stort.
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Vidkun Quisling toler.

Tyskland har vital interesse ay at Norge blir sterkt og uavhengig, for-
utsatt at det står sammen med Tyskland. England, og i sin tid også Sve-

rige, har trodd å se sin interesse i at Norge er et lite lydrike avhengig av dem.

Det har historien \ært oss mange ganger i århundrenes Iøp, og no sist fra r8r4
tii rgoy og lru rgoy til r94o. Vi. ønsker i.ngen gjentøgelse.

Vi vil først bygge brua mellom Norge og Tyskland, så kan de andre
germanske stater som ønsker det, komme til i dette storgermanske forbund av
Frie, selvstendige stater i det nye Europa. Det er vår veg til nordisk samarbeid.

En slik utenrikspolitikk er også vegen til å trygge Norges stilling i ver-

den og til å sikre dets utviklingsmuligheter.

Framtiden ti.lbører de store statssammenslwtni.nger. Den moderne utvik-

21,



ling har satr de små og middelstore stater ut av spillet og lagt folkenes skjebne

i hendene på de store stater. Men bare de virkelig store stater eller statsfor-

bund, de riktige verdensmakter, har muligheten til å hevde seg i framtiden.

Det er ikke plass til mange slike på denne jord.

Formodentlig lykkes det mr. Cburchill no å ødelegge det britiske verdens-

rike. Singapores fall, Indias løsrivelse, oppgivelse av Middelhavet vil bety det

britiske rikes undergang.

Men en må regne med at i vest vil Nord-Amerika med sin befolkning

på ryo millioner, med sitt umåtelige sammenhengende landområde, som dan-

ner både et kontinent og en Øft og sine uhyre hjelpekilder ar-ve Englands stil-

ling og fortsette dets politikk. I øst vil det russiske folkehav fortsette å. øke.

Tross sin kultur vilde Europa også etter den seierrike fred føle seg liten,

og se seg i en farlig og truet stilling mellom de to kolosser som vokser fram

på sidene av det, hvis det ikke blir forent i en fast sammenslutning av frie
nasjonale stater. LIten at en sådan nyordning blir virkeliggjort på en eller

annen effektiv måte, kan Europa ikke hevde seg. Det står endog i fare for

å falle i ruiner. I første rekke vil Norge være utsatt for igjen å bli rammet

slik som vi allerede no så hardt har fitt føle det. For vårt land ligger midt

i faresonen, nøyaktig i krysset mellom de stridende verdensinteresser.

Men innen rammen av en slik europeisk nyordning, som en er nødt til å

gjennomføre i vår tid, er det naturlig og nødvendig at det germanske folk,
som er av samme ætt og også er gruppert sammen geografisk, ordner seg i et

engere forbund for å. vareta sine særlige interesser.

Nasjonal Samlings hele virksomhet, likesom all min politiske tanke gjen-

nom snart z5 år, har gått ut på dette:

Å overvinne liberalismen og bolsjevismen i Norge ved en nasjonal-

sosialistisk nyordning i nordisk ånd; forbund mellom de germanske folk
og enighet i Europa; germansk-europeisk samarbeid om opprydning og

nyordning i det russiske rom.

Det er klart at når jeg er kommet i spissen for en nasjonal, norsk regje-

ring, da vil jeg framdeles, og mulig mer enn noensinne, g)øre alt i min makt for
å fremme denne politikk, som jeg er så hellig overbevist om er riktig og rett-

ferdig. Dens virkeliggjørelse betyr Norges frelse, dets frihet og storhet. Den

betyr at hele den europeiske utvikling og dermed også Norges blir løftet opp

på et høyere plan. Den betyr indre orden og fred i Europa, økte sosiale goder
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og Økt sosial rettferdighet, at Europa blir rikere, kraftigere og mer kultivert.

Og utover det betyr det at Europas folk, nasjonalt og individuelt, og ikke

minst vårt norske folk, rykker nærmere det som er den egentlige lykke og

mer enn rent materiell velstand: Det å kunne utvikle og utfolde sine særegne

evner og mtrligheter av hvilken art de enn er.

Det er ikke uforenlig med hverandre, det er tvert imot i vår tid nødven-

dig å yære: En god nordmønn, en god ger?Ttaner, en god europeer.

Krigen føres ikke no bare for å slå England og knuse bolsjevismen, men

for å legge grunnen til et nytt og fritt Europa under germansk førerskap. Og

avgjørelsen i krigen i Norge betydde ikke bare at den nye ordning er sikret

i Nord-Europa. Den innebærer også at herredømmet til sjøs går over fra det

jødestyrte England til de germanske folk, og at disse tar ledelsen i den nye

epoke som den ntrværende verdenskrig innleder.

Englands tyranni over havene vil no omsider bli knekket og med det

også gjort slutt på Englands verdensdesPoti og verdensutpresning, dets sjø-

røvermetoder og attentater på folkeretten og folkenes rett. Det blir no mulig

å virkeligg jøre en rettsordning på havet, hva England hittil med alle midler har

forstått å hindre mot alle andre nasjoners velbegrunnede rett og krav.

Ikke noe har Europa og Norge i de siste 3oo år måttet lide og ofre for

som for denne engelske maktpolitikk. Det er også i virkeligheten for den at

Norge no blør, selv om engelsksyke landsmenn ikke kan se det. Ikke noe kan

heller bety mer for Europas fredelige utvikling og framgang enn at det ende-

lig lykkes å virkeligg 1øre havenes frihet. Aller mest betyr det for Norge, ver-

dens første sjøfarende nasjon.

I menneskesjelen ligger en hang til de steder hvor den har gjennomgått

mye, hvor den har følt lidelsen sterkt eller gleden, hvor den har virket mye,

kjempet mye.

Som med det enkelte menneske, så også med nasjonalbevisstheten. Den

føler seg knyttet til de historiske steder, hvor nasjonens liv har utspilt seg

intenst og beveget. Og den søker tilbake til disse steder.

Derfor har vi nasjonalbevisste nordmenn også valt Akershus il skue-

plassen i dag for den historiske handling, hvorved igjen er skapt en nasjonal

regjering for Norges urgamle rike. Akershus' historiske grunn understreker

betydningen av at den nasjonale fornyelsesbevegelse overtar regjeringsmakten'

Over et gap på et halvt tusen år med nasjonalt forfall og husmannsånd knyt-
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ter det nye Norge målbevisst forbindelsen med Norges gamle storhetstid, den

gang da Norge ikke bare selv var et av de høyst kultiverte, og største og best

organiserte riker i Europa, men da vårt folk hadde så stor indre statsdannende

kraft at det også ute i verden grunnet mange riker, og blant dem i vest endog

begynnelsen til det britiske verdensrike, og i Øsr der russiske rike.
For over 6oo år siden - i slutten av Norges storhetstid reiste den siste

nasjonale norske riksstyrer denne minnerike borg. Den var den norske hjørne-
steinen i den store strategiske festningstrekant Akershus, Tønsberghus, Båhus

som skulde sikre Norges sentrale stilling i Norden, samtidig som anlegget av
Vardøhus i Finnmark sikret Nord-Norge mor faren fra øst.

Men allerede fra r93o satte inn et nasjonalt forfall så sterkt, at det lenge

syntes som om det skulde føre til fullstendig undergang av Norges selvsten-

dighet og dl nasjonal utslettelse.

Hva har ikke denne gamle borg i hine mørke tider sett av blodige verk
og nasjonale dramaer?

"Martyrblod med sædens krefter som spratt ved Eidsvolls verk en vår-
dag," sier Henrik Ibsen.

Men den nasjonale kraft maktet hverken i r8r4 eller i ryo1 å, slå helt
igjennom. I r8r4 ble Norge tatt ay England som er stykke land fra den

danske konge og levert svenskekongen til lønn for ytt krigstjenesre. Og da vi
i t9o5 omsider var blitt sterke nok til & gjøre revolusjon mot den svenske

unionskonge, så var det bare i det ytre vi gjenvant vår selvstendighet. I virke-
ligheten gled Norge inn i et fullstendig avhengighetsforhold til England og de

internasjonale liberalistiske og marxistiske systemer, og slutten på det hele ble
den 9. april ry4o, den største katastrofe og det største sammenbrudd i Nor-
ges historie.

Når vi i dag ganske uhildet ser tilbake på denne 5oo-årige utvikling,
hvor vår nasjonale kraft først sank i zoo år for så igjen langsomt å stige,

så trer tydelig fram
at katastrofen den 9. april r94o egentlig ikke var noe nasjonalt sammen-

brudd, men i virkeligheten utgangspunktet for det falle nøsjonale gjen-
nombrudd,. Ikke bare stille vårsprett som på Eidsvoll i r8r4, men et

stormende nasjonalt vårbrudd. Endelig etter seks hundre år og de for-
beredende framstøt i r8r4 og rgot er den nasjonale folkekraft igjen blitt
forløst og har no funnet fram til et fullJødig uttrylck på sitt ekte og
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opprinnelige grunnlag. Men det måtte en stor krigskatastrofe for A

hakke hull på skallet, og en organisert nasjonal samlingsbevegelse med

en skapende og sterk id6 til å" bære det nye, gjenfødte Norge, en beve-

gelse som kan vekke det norske folk til full bevissthet om sin egenart

og sitt verd, gjøre klart for folket dets oppgaver ute og hjemme, og få
det til å bruke all sin kraft pZ i løse dem til gagns.

Alt dette kan ikke bringes i orden og vokse seg fullt fram i en hånd-

vending. Ikke alt er enno oppnådd som kanskje mange mener en med grunn

kunde vente. Men resten kan det etter hvert bøtes på. Det viktigste grunn-

lag for et nytt, et fritt og stort, nasjonalbevisst Norge er vunnet, og har i dag

fått sin dåp og offisieile vigsel.

Derfor er denne dag, søndag den r. februar 1942 en stor dag i Nor-
ges historie. Større enn 17. mai r8r4. Større enn 7. juni r9o5.

Og med all aktelse for andres innsats: Den kamp vi har kjempet for
Norges sak er en hardere kamp og krever større ofre enn kampen til Eids-

volllsmennene og 7. juni-mennene.

Dette vil jeg her gjerne ha sagt, ikke for min egen skyld, men for
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rekke dem som frivillig semer livet inn.
Dog, enno er det mye som står igjen å erobre. Mange harde kamper skal

enno måtte utkjempes for verdensstormen har lagt seg, og det nye Norge er
brakt fritt og frelst i havn.

"Die Standhaftigkeit ist es allein, was in den grossen Geschåfren aus Ge-
fahren zu erretten vermag,)> sier Fredrik den Store i slutren av sin beretning
om den prøysiske 7 års krig.

At bare utholdenher kan føre fram i de store ting, det har også vi i
Nasjonal Samling lært i vår lange kamp for Norges sak. Fordi vi holdt ut,
opplever vi denne dag. Utholdenhet bæres av lojaliter og rro. Lojalitet mot
vår bevegelse og dens id6, tro på det nye Norge og dets misjon i verden.
Det er det som skal til.

og tii de gode nordmenn, som nikke vil ha noe med politikk å. g1øre,,,

vil jeg si at partipolitikk og nasjonal politikk er to helt forskjellige ring. Parti-
politikk er kamp mellom forskjellige interessegrupper om innflytelse på sta-
tens styre, eller slike interessegruppers forskjellige politiske manøvrer for å
holde sin maktstilling i staten mot folkets interesser. Partipolitikk er en pesr
og landeplage. Den ødela Norge som den har ødelagt så mangt et rike.

At man ikke tar del i den slags virksomhet, tjener bare en mann til ære.

Men nasjonal politikk er en helt annen ting, og en stor ting. Nasjonal
politikk er å styre stat og samfunn til gagn for hele folket. Det har ingel
god nordmann og samfunnsborger lov til å stille seg likegyldig eller avvisende
overfor. Eller som den gamle greske historieskriver sier: ..vi atenere ser på
alle dem som ikke tar del i det offentlige anliggende, ikke som folk der pas-
ser sin egen forretning, men som døgenikter. Selv om en mann har framgang
i sin forretning, vil han og alt hans gå til grunne hvis hans feclreland går
til grunne.,

Men til de nordmenn som enno lar sin holdning bestemme av håpet eller
troen på Englands seier eller frykten for det, vil vi best la kjensgjerningene
selv tale sitt overbevisende språk.

Til alle nordmenn - hjemme og ure

som en maning og som en advarsel:
I ticlens fylde er det sdnne nasjonøle

fram.

- vil jeg imidlertid ha sagt, både

Norge igjen trådt lelart og krat'tig
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Vi bar lagt en fa,st grannooll lor dette nye Norge.

Vi, har gitt folleet en oppdrd,gende, skøpende og styrleende plan for dets

lia i. framtiden og bar satt opp nle nasionale idealer og oppgdaer for fol-
ket i. samhøae med tidens krart og med det folket oårt trenger og attrår.

og endeli.g bar Norge i, dag i,gien fått sjn egen nasionale regiering.

Og no ønsker vi. alle nordmenn, ia vi. har fall rett til å krerse, at enltoer

lojalt hjelper denne regiering med å løse aåre nøsionale oppgaver og trygge

og byge dette nye Norge.

Haor Hørald Hårfagre sørnlet etri,he,skølai.sarnleogføre et f olk.
Det er den oppgøoe sorn er lagt på den nasionale regieri,ngs skuldrer. Og oår

største dikterprofets ord skal tortsatt mane oss:

oNorge aar et r i k e, det shal bli et f o I k.'
Det er gjerni,ngen sonc shal giøres øtt Norges regiering no. Og dette f olle

- NordTnannafolket - skal i,kke bare bli. fri.tt. Det sleal bli stort.

Det nye Norge le'ue!
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Jeg bærer et qnsvor overfor Norges historie, og det giør også

dere, mine londsmenn. Jeg oppellerer til hele det norske folk

om å bli seg den store tid bevisst og å stille seg i våre rekker,

hvis eneste mål siden år og dog hor værl, og er, et fritt og

lykkelig folk i et somlet og lrygget Norge.

Dq skql den nosionole utviklingslinie som går som en rød tråd

giennom hele Norges historie fro Hofrsfiord over 1814 og I905,

bli førI from til målet: et fritt og selvsiendig rike, og det norske

folk vil i skiønnsomi somorbeid med sine germonske broderfolk,

i første rekke med det nye Tysklond, siå foron den uren sommen-

ligning slørste molerielle og kulturelle oppblomstring i here sin

historie.

Nordmonn, londsmonn, giør også du din nosionole plikt!

Vidkun
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UTDRAG Av EN BRoSJvRE sor DR. cULBRAND IUNDE sKREv FoR sEKS ÅR stoeN

Alle store begiaenheter i. bistorien er knyttet til enleelt-

rnenns i.nnsats, til personligbeter, som hadde eonen til å treklee

opp de store li.njer i. utztihlingen, rnenn som så tingene under

en videre synstsi,nkel. Slike nxemn er de fødte førere, fordi de

ser den øyeblikkelige sitøasjon i sarnmenheng med. fortid, og

framtid, og derfor kan peke på de retningslinjer som fører

framozter rnot rnenneskehetens bøyere utvikling.

Vidkun Quisling er født i Fyresdai i Telemark den 18. juli 1887 og er

av gammel norsk bondeætt. Hans foreldre var prost Jon Quisling og frue,

født Bang. Han tok eksamen artium i Skien med præceteris. Deretter gikk
han på krigsskolen, hvor han yar nr. r i alle klasser. I rgrr forlot han den

militære høyskole etter å"ha avlagt eksamen så enestående, at det ble sendt inn-
stilling om den til kongen, for første gang i den militære høyskoles hundre-

årige historie. Han gikk deretter inn i generalstaben og innehadde forskjellige

militære stillinger.

I r9r8 forlot Quisling generalstaben og overtok stillingen som militær-
attach€ i Petrograd. Han uttalte dengang: uJeg hadde følelse ay at Europa
fra første stund var desorientert og uten sans for den mulighet, at den russiske

revolusjon kunde komme til il fZ samme verdenshistoriske betydning som den

franske. Jeg ønsket derfor å studere den på nært hold."
Da de utenlandske legasjoner i slutten arr mars samme år forlot Petrograd,

ble Quisling miliwrattachd i Helsingfors. Han kom midt opp i den finske bor-
gerkrig og dens redsler, samtidig som han kunde følge den videre utvikling i

Russland på" nært hold. I tgzo gikk han atter inn i generalstaben, men alle-

rede etter kort tids forløp ble han av Fridtjof Nansen oppfordret til å bli med

og bistå ham i hans store russiske hjelpeaksjon.

I to år var Quisling i Russland og administrerte arbeidet. 3o millioner
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mennesker sultet, og det var ingen lett oppgavc å administrere dette arbeid

i et distrikt stØrre enn hele Norge. Man flr et lite inntrykk av forholdene

når man leser følgende skildring i Nansens bok: "Gjennem Kaukasus til Volga".

"Fra hus til hus det samme forferdende syn av sluknende og sluknede

menneskerester. Tørret, gress og løv og knuste ben og hestehover istedenfor

brød. Ingen oppvarmning, så de benmagre likene frøs fast til jordgulvene før
livet var veket. i et barnehjem to og førd døde siste natten, og de 1å

ennu i sengene med de levende ved siden, som satt og stirret med store und-
rende barneøyne på døden, den store befrier fra all lidelse. Lik groves op av

kirkegårdene for å spises. Foreldre i vanvidd drepte barn for å mette sig.

Mer enn tredve millioner mennesker sultet, i tillegg herjet farsotter, verst

flekktyfusen. Mer enn tre millioner døde tross hjelpen som kom sent og ikkc
nok. - Og over disse samme slettene tusener ay uttærte mennesker på flukt,
uten mat, visste ikke hvorhen, bare bort, bort gjennem den stivnende vinter,
mens de og deres siste kameler og hester stupte langs de frosne veiene. All
ferdsel på elvene stengt av isen, jernbanene i uorden, de få togene som gikk,

overfylte av flyktninger, blev stående på veien, mennesker døde i kupeene.

Redsel pil alle kanter.,

Quisling iedet hjelpearbeidet i Ukraine, hvortil han kom i januar rgzz.

Det første inntrykk som møtte ham her, er gjengitt i et fotogrufi i hans bok

"Russland og Vi", som viser en bondekjerre hvor de nakne lik er slengt hulter

til bulter som slakteskrotter.

Dette var Quislings arbeidefelt. Her var det han satte alle sine evner inn
for å skaffe hjelp og lindring til et folk under de redselsfulle lidelser og pinsler.

Vi vet at det arbeid som Quisling utrettet, var et kjempearbeid. Det er

ufattelig at folk som har kjennskap til dette, og som vet hva en organisering

ay et slikt hjelpearbeid krever, allikevel kan uttale, at Quisling ikke har til-
strekkelige organisatoriske evner. Det er imidlertid interessant å merke seg

at man aldrihørte den slags uttalelser før Nasjonal Samling ble stiftet.
Men alt hva Quisling tidligere hadde utrettet. syntes Z være glemt da den

nedrige bakvaskelses- og løgnpropaganda under valgkampen høsten 1933 satt

inn mot ham, både fra marxistisk og borgerlig hold.

Det kan i denne forbindelse ha sin interesse å minne om noen av de utta-
lelser om Quisling som ledende politikere kom fram med i Stortinget i r93z
under Quislingsaken:



Yår Fører.



Joh. Ludw. Mowinckel (venstre): "Jej tror at herr Quisling er idealist,
jeg føler det, sa jeg, at han er idealist, men jeg er ikke ganske sikker p& at det

er heldig for en norsk regjering i disse tider å være så idealistisk preget. En-
hver som kjenner til hva herr Quisling har yært og hva herr Quisling har gitt
av menneskekjærlighet under sitt lange arbeid og opphold i Russland, kan ikke
annet enn senke sin kårde for ham.,

Moseid (bondepartiet): Jeg føler meg, som nordmann, dypt takknemlig

overfor statsråd Quisling fordi han har utsatt seg for den mest forbitrede poli-
tiske forfølgelse, for å" kunne si sannheten åpent og ærlig til hele det norske

folk. Vi har hatt nok av denne godfjottede forklaring av de faktiske kjens-

gjerninger . . . J.g tror at statsråd Quisling derved har gjort vårt land en større

tjeneste enn noen av oss i dag har fuli oversikt over.)>

Ameln (høyre): "Etter statsråd Quislings tale i trontaledebatten tillot jeg

meg som neste taler å hilse med glede, at det var en mann som hadde

sine meningers mot å si fra, og når man har hørt, man kan nesten si de uarti-
kulerte skrik fra herrene Monsen, Jensen og Nygårdsvold, så må man virke-
lig si det må. være truffet noen ømme punkter. Jeg har inntrykk av at herr

Quisling har tråkket på de herrers russiske liktorner, og så skriker de."
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Nonsen og Quisling i Russlond.

I t9z3-24 arbeidet Quisling på Balkan og i Donaustatene etter oppdrag

av Folkeforbundet for å, ordne spørsmålet om de russiske flyktninger.
Da Nansen i r9z5 reiste til Armenia for å hjelpe dette ulykkelige folk,

valte han atter Quisling til sin medarbeider. Også her var det hans arbeid

å, gjøre vel mot de ulykkelige og hjelpe de lidende.

Senere arbeidet Quisling i Russland helt til r93o, dels som representant

for Folkeforbundet, dels var han i nesten tre år knyttet til den norske lega-

sjon i Moskva for å yareta Englands interesser i Russland i den tid da den

diplomatiske forbindelse mellom disse to land var brutt. Alt ialt har Quisling
med en del avbrytelser oppholdt seg nesten tz ir i Russland, og det er vel

ingen overdrivelse å si at han er den nordmann som har det beste personlige

kjennskap til forholdene der borte.

Bondepartiet anmodet Quisling i r93o om å delta i valgarbeidet, og Quis-
ling, som så med atskillig mistillit på de gamle politiske partier, håpet den gang
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at Bondepartiet skulde kunne danne grunnlaget for den nye aktive politikk
som han mente var nødvendig.

Da BondePartiet våren r93r dannet regjering, trådte Quisling inn som for-
svarsminister. Ved sin ledelse av Forsvarsdepartemenret la han for dagen gan-
ske usedvanlige administrative egenskaper.

Mest kjent fra denne tid er hans store oppgjør med de revolusjonære
organisasjoner i vårt land, hans berømte tale i Stortinget den 7. april 1932.

Quisling har høstet liten takk for denne sin aksjon. Ikke alene har regjer-
ingen den hele tid sabotert Stortingets beslutning av 3o. juni 1932, hvori det
pålegges regjeringen å ha sin oppmerksomhet spesielt henvendt på de forhold
som Quisling hadde pekt på, men Quisling er personlig blitt utsatt for forføl-
gelser og sladder av den mest ondsinnede natur.

og her kommer vi til kjernen i euislings politiske opfatning. Han
har p& nært hold studert marxismen og dens frukter og ved personlig
erfaring lært A kjenne forholdene i en rekke andre samfunn. Alle disse
personlige opplevelser sammen med hans vide syn på historien og utvik-
lingen førte ham fram dl forståelse av at den nuværende krise ikke

Quisling på Borrestevnet i 1934 sommen med to småhirdgienter.
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Vidkun Quisling toler.

bare er forbigående, men

sjonens historie.

i en alvorlig fase i sivilisa-

Dette grunnsyn var det, som preget Quislings opprop til Nasjonal Sam-
ling som ble utstedt i mai r9j3. Det var et helt nytt livssyn som her ble lagt
fram, at vlrt samfunn må bygges på fred, orden og rerrferd. Det vil umulig-
gjøre klassekampen, som bare kan trives i et samfunn hvor den ene del av
folket utbytter den annen, og hvor der ikke eksisterer et solidarisk samvirke
mellom alle individer i folket.

Sannheten vil engang komme fram og Nasjonal Samlings id6er seire i vårt
land. Den tlokk som slutter seg til Vidkun Quisling og hans kamp for Nor-
ges framtid blir stØrre dag for dag, ikke minst fordi han selv er en mann som

stiller krav til seg selv før han stiller krav til andre.



Fro et ov de store møler i de senere år.

Føreren kommer.
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NASJONAT SAMTING ER

POLITISKE PARTI NORGE
I DAG DET STER.KESTE

NOEN GANG HAR HATT



t

I

§ orlonot Somling kommer til mokten før eller senere,

når det rette øyeblikk er inne, det er sikkert nok. Og

målet er for oss ikke denne mokt, men å bruke den

til å løse de oppgover vi hor soit oss, bruke den til

folkets og londets gogn.

Vidkun Quisling

3B



Qirrurucø,l 
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I sine store trekk er Nasjonal Samlings historie vel kjent - fra Partiet
trå"dte inn som en aktiv faktor i Norges politiske liv, den ry. mai 1933 og

fram tii den kamptid som vi no opplever.

Hva disse årene har innebåret, ay slit og offer for dem som har vært

med som de første aktive frontkjempere for den nye tid, er imidlertid ofte
vanskelig å forestille seg for de titusener som har sluttet seg til Vidkun

Quislings sak på et senere stadium.

Vi lar noen av de gamle kampfeller fortelle litt fra årene som gikk.

BIRKELUNDEN 1933

Scenen er Birkelunden. Det nye revolusjonære parti Nasjonal Samling

skulde holde valgmøte i senrum av arbeidernes Oslo.

De borgerlige skjønte ingenting. Var ikke Nasjonal Samling et borger-

lig parti? Hva i all verden hadde vi på Østkanten å. gjøre?

Kommunistene så lenger. De så spiren til framtidens arbeiderbevegelse.

De skjønte faren ved at vi fikk arbeidere i tale.

Parolen ble gitt: Møtet i Birkelunden skulde ødelegges for enhver pris.

3 av kommunistenes musikkorps ble kjørt opp ved siden av v&re høyæalere

på paviljongen for å overdøve talerne.

Inne i møtelokalet var salen besatt av kommunistene. Vårt ordensvern

sto stilt opp inne i salen, i trapper og korridorer.
Møtet tok til. Møtelederens første ord ble signalet til kamp. - Mikro-

fonen ble øyeblikkelig knust, og det første slag i bevegelsens historie var inn-
ledet.

Det tok ordensvernet ti minutter å. rydde salen. Mange kom fra det

uten skade. Men også mange fikk her sine første sår for vår hellige sak. De

verst tilredte kommunister ble brakt vekk, og mØtet fortsatte.
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Føreren talte.
Aldri har vel hans røst vært kraftigere. Aldri har hans alvorstunge ap-

pell grepet dypere enn denne gang.

Ikke kunde de tre musikkorps, ja ikke engang ti musikkorps vilde kun-

net hindre de ti tusener arbeidere som var samlet på plassen iå,høre arbeider-

høvdingens manende ord.

Møtet var slutt. Tusener av kommunister skulde no ha hevn for neder-

laget. - Mangen en NS-mann ble denne mørke kvelden slått i gaten av de

ville horder, men enno mange flere kommunister måtte selv bite i gresset.

Nasjonal Samling sto denne høstkveid sin prØye som kampbevegelse.

Det festnet seg denne kveld hos mangen en NS-mann den urokkelige beslut-

ning å vie sitt liv til Vidkun Quisling og om nødvendig gh i døden for
ham og hans livsverk.

R, H,

1934 - ET KAMPENS ÅR

Aret 1934 varslet inn nye framstøt for vår sak. Det skylde -være kom-

munevalg om høsten. Arbeidet, selve opptakten til valgkampen, måtte der-

for settes i gang.

Føreren kalte til Riksmøte på Stiklestad. I biler, på båter og tog, syklende

og gående, - for alle som kunde gikk vegen til Stiklestad. Plakater lyste.

Vårt organ ..Nasjonal Samling>> mante oss fram. Det gikk folk på alle stier

for vår felles sak.

Føreren plantet solkorset på Stiklestad. Han gjorde historien ny for oss,

og vi, vi ble et ledd i den.

Den første store samling ga oss mot og tro. Tro på Føreren. Motet til
alltid å. gZ fram.

Mange av oss har et eksemplar av avisen "Nasjonal Samling" fra Riks-
møtet den gang. Det er blitt gult av elde. Det er blitt oss kjært som noe av

oss selv.

Nede i Prinsensgt. 7
En smal vindeltrapp,

En disk skilte for de

på loftet fortsatte kampen for vår felles sak.

vel en halv meter bred førte opp til kontorene.

indre kontorer. Vinduer fantes ikke, men takluker
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Den nye tids forkiempere morsierer opp på Stiklestod.

var det. Her skinte solen ned. Trangt og innestengt var det; men oPPad,

gjennom takluken gikk tankene ut.

I disse omgivelser med glassbur i det ene kontor, og en atskilt møtesal

til 5o mennesker satt FØreren på et lavt, trangt kontor. Han ruvet stor og

svær der han satt.

Men her oppe på de trange, gammeldagse kontorer, her var luften ren.

F{er var vi en liten NS-familie og her var idealismen høy.

Ofte, når vi etter hvert er blitt flere, går tankene tilbake til en gammel

vindeltrapp. Tanken går inn til de gamle kjente steder. Solen skinner gjen-

nom takluken, og gjør det stekende varmt, og her, nettopp her tok vår van-

dring til.
L. B.

GJØVIKSLAGET 1935

Det var Kristi Himmelfartsdag r%6. Den falt på en onsdag i mai. Vi i
den gamle Hirden hadde fått beskjed om 1 møte på Tullinløkka dagen før,

altså tirsdag, kl. r 8 for å reise på propagandatur til Gjøvik, og vi skulde ta
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med oss ryggsekk, ullteppe og mat for z dager. Det var ikke den gang som

no med fine ensartede uniformer; 40 mann, inkl. unghirden, mørre til fast-
satt dd i all slags tilfeldig og uensartet sportsantrekk, og ble stuvet sammen i
z lastebiler med presenning over. Vår stolthet, høyttalerbilen, ble også med, og

så bar det av gårde i rasende fart oppover mot Lillestrøm, Skedsmo og Frog-
ner og over Minnesund bro.

Tross litt regn og kjølig -vær yar det solskinnshumør og.varmt og trangr
i bilen, men vi visste ikke hvor vi kjørte, for vi så ingen ting og det begynte

3. mørkne. Langt om lenge kom vi fram til en stor g&rd, og var glade for å.

få strekke bena litt og få oss litt mat. I bakgrunnen ruvet en stor låve. Der
skulde vi antagelig overnatte, og vi gledet oss på forhånd. Vi stilte opp på

tunet og ventet på å bli permittert, men vi ble stående der både vel og lenge,

så vi skjønte noe var i vegen. Til slutt kom ordren at vi skulde pakke sam-

men og opp i bilene igjen og videre i natten. Ordre var ordre, og det var barc
å" la det gå litt kvikt. Det viste seg at 3 arbeidere på gården hadde saft hus-

bondfolket kniven på strupen og truet med øyeblikkelig streik og blokade hvis

vi skulde overnatte der, og eieren hadde ikke annet å, g)øre enn å bøye kne

og annulere sitt vennlige løfte til oss.

Slik var det den gang. 3 mann kunde med streikens og blokadens feige

våpen diktere sin arbeidsgiver og jage 40 mann fordi de var av en annen

politisk oppfatning.

Yi k1ørr.e i stummende mørke tilbake igjen over Minnesund bro, og kom
et par timer senere fram til Maarud gård. På lang avstand så vi i natten
et mektig bål som lyste opp på det veldige tun. Det var gårdens hilsen til
oss forfrosne og trette hirdmenn; det smakte godt å få komme ur og spise og

varme seg ved bllet Iør vi køyet, i teit og urhus som det falt seg best.

Klokken 7 om morgenen var det revelje, og om formiddagen drev vi
forskjellige nyttige øvelser som var gode å ta med til senere på dagen, men

det ante vi jo ikke da.

Ut på ettermiddagen yar vi klar til avmarsj etter beregnet tid for an-
komsten til Gjøvik. Det gikk i rimelig fart langs Mjøsa, hvor det blåste surt
og kaidt og ved r 8-tiden gjorde vi vårt beskjedne innrog i byen.

Under rettsforhandlingene senere hevdet marxistene løgnaktig at vi hadde

Provosert dem før steinkastingen begynte, rnen d,e første steiner kom allerede

da vi kjørte inn i byen forbi idrettsplassen. Der haåde nemlig marxistene me-
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get beregnende troppet sammen til fotballkamp, akkurat daylrtmøte skulde

begynne, så alt var i orden til å ta oss ved vingebenet.

Møtet skulde holdes på torget, og til uhell for oss var dette ikke stein-

satt eller sementert, men med alminnelig jordbakke overfylt av passende stein

til kasteskyss. Bakgavlen arr et hus i utkanten av plassen skulde tjene som

ryggstø og der rygget vi bilene inntil. Det verste yar at plassen skrånet opp-

over så vi hadde publikum nesten over oss.

Så snart vi hadde dannet kjede og våre talere hadde begynt, begynte

også kastingen. Ved det første ord suste stein og på forhånd tilkappede jern-

beter gjennom luften. Folk skrek og kom med tilrop, og forsøkte å sprenge

kjeden. Det var galt nok til å begynne med, men det skulde bli verre. Med

beundringsverdig sikkerhet gikk lykter og ruter på bilene. Taleren måtte

ustanselig bøye seg for stein og jordbeter. En av våre folk som sto på bil-
taket, fotograferte, fikk først en stein i ansiktet og deretter kom det en fra
langt hold som knuste iinsen i apparutet.

Mengden trykket på og sparket og slo, men kjeden holdt. Vi i kjeden

hadde ikke lov å si noe eller diskutere men holde sperringen for enhver pris.

Denne opptreden var de redd for, men steinene smalt i pannebraskene bort-
over og det ble mange kuler og blå Øyne. Særlig var min sidekamerat utsatt,

Fro Ullondhoug ved Siovonger under Hofrsfiordstevnet 1935.

W
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mange la sin elsk på ham, så han var straks opphovnet og gul og blå i ansik-
tet. så kom det en stein som var tiltenkt ham, men som traff meg i hodet
som et pistolskudd. Det kom uventet og hårdt så det svimlet, men det gjaldt
ikke å blunke engang.

Jeg ble tatt vekk og fikk ordre til, sammen med en annen, il g& uti men-
neskemassen og beskytte en privatbil som sto ute på plassen og bar ledningen
dl høyttalerbilen fra et hus på den andre siden. Bilen eide en NS-mann, og
han klarte ikke å beskytte den alene. Han ble truet med d,ød.enneste dag hvis
han ikke fikk bilen vekk. Straks vi kom, vek karene tilbake, men kom manns-
sterke igjen, og forsøkte å velte bilen. Da dette på grunn av køllene våre ikke
gikk i første omgang, fikk de tak i en lang stokk med krok i, og dro lednin-
gen ned på lang avstand.

I mellomtiden hadde det utviklet seg til det rene opprør nede på plassen
ved bilene. Det var uhyre interessant å se på. Hele plassen lrar i et eneste
kok, og det var skrik og leven uten like. Marxistene gikk på med byger av
stein og slag. Politiet hadde nok å gjøre, og en fullmektig ble såret. Kjeden
skulde sprenges, bilene ødelegges og hirden kverkes. En av de verste oppvig-
lere gikk fullstendig berserkergang, og ble arrestert og bakbundet og båret inn
i høyæal'erbilen. Mengden ble da helt rasende, og det var no bare så vidt
kjeden holdt.

No nærmet det seg høydepunktet av festlighetene. En av bilene våre hadde
kommet unna, og den andre måtte vi putte unghirden inn i og få dem av
gårde da vi skjønte hvor det bar hen. Problemet var no å holde sammen
så vi ikke ble skilt og tatt en for en, samt å redde den kostb are høyttaler-
bilen. Det nesre problemet .var om vi kunde komme oss ut av byen
på, en rimelig måte, og hva vi i så tilfelle skulde gjøre på landevegen
uten biler

Under kamp og nærgående forfølgelse kom vi oss ut på garen. Der stilte
vi opp og skulde marsjere. Vi var vel da ialt zo voksne mannfolk. Marx-
istene hadde samlet seg ovenfor, og det kom en byge av stein som jeg aldri
hadde sett før. De kastet på kommando og sreinene haglet som et uvær. vi
satte oss i bevegelse nedover og fikk en byge til så kameratene srønner etrer
tur og vaklet bortover. Det gikk altså ikke bra. Det ble kommandert helt
om og vi gikk på med køllene. Mengden trakk seg da tilbake et øyeblikk,
for deretter igjen på kommando å sende en byge av stein og jern som det var
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umulig å stå for. Guttene blødde både her og der, og det så ikke bra ut for
framtiden. Vi småløp nedover og fikk reddet oss inn i en gårdsplass mecl"

svær dobbeltport, og denne fikk vi stengt med z lemmer. Politiet hadde vi
ikke sett noe dl, men mengden hadde i mellomtiden fått fatt i 8o cm. lange

runde bjerkekavler som den i mangel på annen og bedre anvendelse fikk slengt

etter oss idet vi fikk smelt porten. Et slag av disse bjerkekavler hadde sikkert
vært nok for enhver av oss, og i det hele tatt var det merkelig at vi slapp fra
det med livet, fo, det aAr jo marxistenes uttalte mening at vi ikke
skuide det.

Hadde vi ikke til akkurat beleilig tid og sted funnet akkurat den gårds-

plassen og den praktiske porten, - hadde vi kommet ut i parken og på åpne

plasser, var vi blitt helseslått eller tilintetgjort en for en, særlig ved hjelp av

bjerkekavlene.

Da politiet endelig kom til, ropte mengden, og ba dem åpne portene så

skulde de slå oss i hjel. Men vi hadde gode kikkhuller i porten og det var

Fro oppmorsien på Giøtik 7. iuni 1936. Føreren ses som nr. 3 fro høyre.
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ganske morsomt å stå og se på våre venner der ute. Iallfall var det som det
står i romanene av selsom spenning i natten.

Politiet utenfor hadde no fått meterlange køIler som i dobbelt forstand
kunde forslå hvis det skulde komme til nærkamp. De hadde [ått, taki køllene på
den måten , at da ikke 6n mann kunde avsees til å gå og hente dem på stasjo-
nen, ringte fullmektigen til en yenn, og ba ham bryte seg inn i skapet på stasjo-
nen og ta køllene, og deretter ta en bil til gården ved siden av oss og lempe dem
over gjerdet.

Vi hadde vært særlig heldig med valg av tilfluktssted. Ikke bare var det,
en vanskelig inntagelig festning, men en familie i gården var vissrnok NS-folk,
for de tok godt imot oss og trakterte medkaffeogsmørbrødetterbesteevne,
og det smakte godt siden bilen var reist med sekkene våre og maten.

Det var allerede blitt lyst på morgenen og vi lå i ffapper og ganger for
å få en liten hvil. En 1å nede i gangen med svære ryggsmerter og ynket seg
voldsomt bare en rørte vedham. senere ble han liggende til sengs i 14 dager.
Andre var buiete og blå i ansiktet etter steinkasrene, og en som hadde anorakk
med hette, hadde hetten full av blod etter store flenger i hodet. Doktoren var
forlengst kommet og slet med sårbehandling og forbindinger. Han sa det var
det verste han hadde sett. Da han var ferdig var han erklært NS-mann.

I mellomtiden var det blitt lyst ute, det var vel ved z-3-tid.enom narren,
men mengden sto der fremdeles. Det var tidligere på kvelden ringr erter srars-
politiet, men de ankom til Gjøvik først, etter at alt var over, og vi var reist
heim. vi møtte dem på heimvegen, og da kom de oppover i full fres med
sirenene på hele vegen, så folk undret seg på hva det kunde være om Z gjøre.
Men i mellomtiden var det kommet rre mann, to fra Hamar og 6n fra Lille-
hammer, og disse fryktinngydende karene med langk øller og revolvere var
nok til å få mengden vekk, så vi kunde komme av gårde.

vi var rreffe og slitne, men vi hadde no fått tak i sekkene og maten så
humøret var fint. Tross bataljen og den omstendighet at vi var slått og jagd,
forsto vi at vi hadde gjort, et, arbeid for partiet, og at det hadde, eller måtte
få, en betydning for bevegelsen for framtiden. Men ryktene om bataljen
hadde gått foran oss nedover distriktet. Da høyttalerbilen på heimvegen kom
til en smal bro som 1å nede i en kløft, så man fra den på bakketoppen ,t b.o.,
var besatt av marxister. Føreren av bilen ropte d,aihøyttaleren sldet ljomet ut-
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Hirden morsierer fro Tullinløkko.

over bygda at han vilde kjøre med 6o mils fart over broen og den som vilde
holde seg unna kunde gjøre det. Vi kom fint over.

Kl. I om morgenen var vi i Oslo og mange .var møtt fram for å se om

ryktene hadde talt sant. Ifølge disse skulde samtlige være helseslått og 3 mann

drept, men så ga\t var det jo ikke. - Men det kande hendt på Gjøvik Kristi
himmelfartsdag r%6.

I. M.

VALGÅRF-T 1936

Scenen er et industristed på Vestlandet.

Klassekampen skjerpes. Kiassekampfeller i alle ombud. Ned med myndig-
het og ansvar. Den som holder nasjonale linjer, er samfunnsfiende. Alle tiltak
som ikke har internasjonalt preg, er uten samfunnsinteresse. Arbeiderne har
intet fedreland. Opptakten er der til Trotski-saken, Ossietskysaken, Øver-
iandsaken, og til kulturbolsjevikenes utfoldelse.

Propagandaen for NS under dr. Lundes ledelse setter kraftig inn og skaf-
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fer god tilslutning også i Sogn og Fjordane. Lag utbygges og Heil og Sæ1 hilses

i alle bygdene.

Stortingsvalget forberedes. NS propagandamateriell og valglister forde-
les til hver husstand. Propagandaen f.ra de andre partier setter inn. Klasse-

kampparolen innskjerpes. NS propaganda må ikke leses, NS folk må ikke
høres, NS folk må overses.

Valgdagen nærmer seg. 38 lensmenn mottar valglister og telefoninstruk-

ser. Plakater med solkorset og solørnen og maningen Norge kaller lyser imot

en overalt.

Men fra Folkets Hus brøler høyttaleren Nygårdsvolds og Madsens taler ut
over stedet, mens valgtinget forberedes inne i møtesalen. Her er fresker med

Lenin i spissen for proletarene med røde ilagg, og derover Sovjetsamveldets

riksinsignier: sigden og hammeren. Valgstyrets bord anbringes under bolsjevik-

symbolene, og ivrige politikere løper til og fra arbeiderpartiets kontor i side-

rommet.

NS protesterer mot valgting i dette ulovlige lokale, men protesten for-
kastes av valgstyret både f.ør og på valgtinget, bl. a. med den begrunnelse at

..sånne dekorasjoner fins det da landet rundtr. Valgtinget fremmes under

åpenlys kontroll av partienes observatører som sitter på galleriet.

Det finnes ikke støtte hverken hos lensmann eller fylkesmann, som selv er

valgkandidat, eller hos "gode borgerer'. Disse folk er så forsiktige, å - så

forsiktige.

Det synes opplagt for alle tenkende at sånn går det ikke videre - konse-

kvensen må" være at dette blir det siste stortingsvalg i Norge. o. R.

STILLE FØR STORMEN

Aret ry38 var syart for Nasjonal Samling. Det var som alt hadde for-
svoret seg for å kryste den siste kraft ut av bevegelsen. Folkefrontens makt-

spøkelse hang som en truende sky over Europa, og de borgerlige ble mykere

og mykere i knærne, mens marxister og jøder ble frekkere og frekkere. Mange

av våre medlemmer greide ikke påkjenningen og falt fra.
Konjunkturene var stigende, mens nasjonalkjensle var et slett papir" Folk

spilte bridge, fylte kinoer og teaterlokaler, og applauderte smakløse amerikan-

ske filmer og frivole skuespill.
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Ef møle i Ullevål kino med Føreren som iqter.

De store aviser lullet folk inn med at alt yar såre vel, og forkynte f.ra

dd til annen med brask og bram ar no var NS død.

våre motsrandere var så sikre på dette at de til og med slakket på boi-
kotten, og betraktet oss som ufarlige fantaster. Men rundt om arbeidet små

grupper som hadde bevart troen, som hadde fått sine øyne opplaff, som visste
at viljen er en realitet, og at den srerkeste vilje til slutt vil seire.

Disse små grupper møttes til riksdnget på Hamar. Mange ansikter sav-
net vi, men nye var kommet til, og rikstinget viste at NS ikke var så absolutt
død som våre motstandere vilde ha det til, men ar det yar utkrystalliserr en

kjerne av fanatiske NS kvinner og menn, som fylker seg om vilr Fører. Vi
reiste fra Riksmøtet med ny tro og nytr håp, og de små hirdtroppene dro
hver heim til sitt sted med forvissningenom at det som det gjaldt,var å.holde ut.

Her i oslo gikk en liten tropp, Den møttes en gang om uken. Det var r
time eksersis og r time gymnastikk, - og av og til et foredrag. Det yar uarl-
selig, det hele kunde synes hensiktsløst; men flokken var besjeler av en id6, av
6n vilje som holdt den sammen. Kunde vår Fører holde ut det srore press

han var utsatt for, så kunde alltid vi ta på oss vår del av oppgaven. og den

æ::æ*
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var såre enkel. Det var å stå fast, stå fast og kompromissløst til den seier som

vi trodde på og så fram til, vilde komme.

Førercn ga oss evnen til å tenke politisk renslig, han ga oss kraft til å

yente og tro på den seier som vilde komme, på samme måte som han i dag

gir oss kraft til å kjempe for den endelige seier som vi to 'uet vil komme.

T. A,

r5. APRIL TIL r. FEBRUAR

Den 15. april rg4o er en dag som vanskelig glemmes av NS folk og som

også bør huskes av alle nordmenn. Den dagen kan man vel si at den norske

fornedrelse nådde bunnen. Den dagen ble ddt arbeidet kronet med resultat,

som en gruppe av landets såkalte ledende menn, med og mot bedre vitende,

hadde utf.ørt for å fjerne Quislings nasjonale rcgjering.

At arbeidet ble ledet av menn som man skulde tro hadde aile forutset-

ninger for virkelig å f orstå at Vidkun Quisling den 9. april i den tolvte time

forsøkte å redde landet tra en tilintetgjørende krig, og også bevare norske ver-

dier og landets ytre selvstendighet og indre frihet, skulde ikke gjøre saken bedre.

Det var en gruppe av landets første jurister og vår Øverste geistlighet sammen

med profesjonelle politikere og plutokrater som denne dagen kunde rekke hver-

andre hånden og si at de no på en avgjørende måte hadde levert sin innsats

for at landets frihet og selvstendighet definitivt skulde gå. tapt. Dagen vil bli

husket og de skyldige med den.

Vi som var i stortinget denne minnerike uken da regjeringen Quisling satt

vern om land og folk, vil aldri kunne glemme den timen om ettermid-

dagen den ry. april da vLr Fører meddelte oss hvilket skritt han var i ferd

med å ta. Vi var kalt sammen i et av værelsene der oppe ved 5-tiden om

ettermiddagen, og de fleste arr oss skjønte hva som vilde komme. Vi hadde

jo flrct et visst glimt av spillet bak kulissene, men ingen av oss visste hvilken

form avgjørelsen vilde få. Vi var representert der alle aldre og alie lands-

deler, vi som den 9. april blindt hadde fulgt vår Føtet og på tross av alle

vanskeligheter hadde søkt inn til ham i landets hovedstad for Z yte det hver

enkelt kunde yte til hjelp i hans gigantiske kamp.

Unge gutter og piker i hirduniform satt sammen med gamle og grå-

hårete kjempere fra bevegelsens første år. Ventetiden ble lang. Da vår Fører

endelig kom ut fra sitt kontor, var han blekere og enda mer alvorlig enn

ts
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Føreren mottor
gienter og gutter
fro Ungdomsfylk-
ingen på sitt kon-
tor.

han pleide. Han talte til oss og fortalte med enkle ord hva som var hendt,
at de destruktive krefter i folket var bliffi for sterke, og at deres løftelignende
utsagn overfor okkupasjonsmakten hadde vært for intense. Føreren selv hadde
ikke et øyeblikk trodd på disse utsagn, men han vilde ikke at man om hans

bevegelse engang skulde kunne si at han ved steilt å bli sittende med regje-
ringsmakten - hva han utvilsomt kunde ha gjort - hadde avskåret den

siste mulighet for en fredelig løsning på konflikten.
Man skulde ikke tro at det var en slagen mann som talte til oss. Vi for-

sto godt at han var nedslått over at hans folk selv ikke i denne avgjørende
skjebnetime hadde forstått ham og vist sin vilje til il følge ham. Men hans

tale var preget av optimisme likevel, som den ga uttrykk for at det no
gjaldt for alle og enhver av oss virkelig å forstå tidens alvor og ay all vår
evne gå inn for å reise folket vlrt f.ra den avgrunn det i og med den nasjo-
nale regjerings tilbaketreden den ry. april var fak i. Og ordene hans gjorde

oss ikke motløse, men de fenget oss og selv om vi sto der tause og med tårer
i øynene, så vet 1eg, at vi alle som en for oss selv svor den dyre ed, at her
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hvor vi no står på den norske nasjonalforsamlings plass, her skal vi igjen stå

en gang.

Ingen som ikke .var il stede på kameratfesten samme kvelden vil kunne

forstå den stemningen som hersket der. Det var ingen nederlagets arm6 som

satt nede på "Engebret, med Føreren i sin midte. Kampsangene ljomet og

alle ga på sin måte uttrykk for vilje til med fornyet styrke å gå inn i kam-

pen for land og folk. Vi hadde gjennom den ry. april lært vire verste mot-

standere og deres metoder å kjenne, og vi visste at de ikke nok en gang skulde

kunne stanse oss i det arbeidet som vi visste var dl vårt folks beste og som

i den avgjørende instans vilde gi landet dets frihet og selvstendighet tilbake.

Og vår kamp til den 2t. september var preget av dette. Det var de samme

elementer i folket, de såkalte førende personligheter f.ra det gamle regime,

som utover sommeren r94o med alle tenkelige midler forsøkte å hindre den

nasjonale samlingsbevegelse i å vinne fram. Landets ening var for dem ikke

hovedsaken. Kardinalspørsmålet var om man kunde holde Vidkun Quisling
og hans bevegelse utenfor. Det var ikke grenser for hvor tarvelige de mid-

ler var som man benyttet. Man iot avtatre flyveblad, ja hele brosjyrer på

tysk som man fordelte til de tyske soldater og de tyske sivile som var kom-

met til landet, og som berettet om mannen Vidkun Quisling i samme ordelag

som vår såkalte frie presse på, løgnaktig grunnlag hadde gjort det i en år-

rekke. Selv om man inderlig godt forsto at man ikke kom utenom den

nasjonale samlingsbevegelse og dens Fører, og var på det rene med at det -var

av avgjørende betydning for landets framtid at denne mannen, som de visste

nøt tillit hos det tyske rikes Fører, fikk et ord med i laget når Norges fram-

tid skulde stakes opp, betenkte de seg ikke et øyeblikk på å sette norske inter-

esser på spill nok en gang ved å falle nettopp denne mannen i ryggen oyer-

for de tyske herrer her i landet. Det var en hard påkjenning for partiets

egne medlemmer i denne tiden. Landet var åpent for rykter av enhver art
og mange vaklet kanskje, og enkelte svake sjeler falt også fra. Mange glemte

i denne tiden de ordene den tyske filosof Hebbel engang har sagt: "For å

være en mann må man gjøre meget med tilbundne øytte.>> Det er ikke alltid
man har errne til å forstå en stor manns handlinger, men når man en gang

har valt ham til sin fører, og har tillit til ham, så må man følge ham selv

om det er øyeblikk hvor ens egen forstand står stille.

Utrettelig arbeidet våre talere rundt omkring i landet, ikke minst for
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å styrke våre egne medlemmer, for ut fra en slik styrket medlemsorganisa-

sjon å kunne ha et grunniag for også å trekke andre til bevegelsen. At våre
motstandere forsøkte med sine gamle metoder, de som de kjente så godt fra den

korrupsjonsverden som de var heime i ved å bruke bestikkelser, skal man ikke
fortenke dem i. Men det ble nødvendig, da de i enkelte tilfelle ved å tilby
noen av våre ledende menn høye, godt avlønnede stillinger for å fjerne dem

fra Partiets virksomhet, på ettertrykkelig måte Z gjøre dem forståelig at Nasjo-
nal Samlings medlemmer ikke var til salgs og at den nasjonalsosialistiske ideo-

logi ikke var alminnelig auksjonsgjenstand. No trakk de riktignok et lettel-
sens sukk da Føreren på sensommerer rg4o reiste til Tyskland og kanskje
trodde de fleste av dem at de dermed skulde være kvitt ham i norsk politikk.

Men så ble de så meget mer forskrekket da de i slutten av august forsto
at alle deres bestrebelser på å tilvende seg makten for det gamle partipolitiske
system var slått feil, og at den sterke mann i norsk politikk framdeles het Vid-
kun Quisling. De bestrebelser som var gjort under den besnærende parole

om samling, oB som i realiteten ikke var noen samling om Norge, men en

samling mot Quisling og orn det gamle system, de var ikke lyktes da deres

vesen var gjennomskuet, men i det øyeblikk man forsto at Nasjonal Samling

atter trar på" trappene, da tok det de fire <<store>> partier et par timer å samle

seg og sende ut en kunngjøring herom. Tydeligere kunde vel ikke sam-

lingsbestrebelsenes hensikt komme for dagen, men da var det selvsagt for
sent. Da var innledningen til sluttsatsen i det sørgelige kapitel som heter
«Norges partipolitiske historie, gjort, og den zy. september brakte en slik
skånselsløs avsløring av det gamle system og dets menn som vel neppe noe

land har sett maken til.
I og med 2r. september ble Nasjonal Samling pålagt den oppgave å. tøre

det norske folk fram til ening om vegen det hadde å gå for å gjenvinne den

tapte friheten, og det tyske rikes representant ga tydelig folket et valg. Så

kom da etappen til r. februar, hvor riksstyret og statspartiet satte alle kref-
ter inn for å hevde de norske interesser og for å dokumentere overfor de tyske
myndigheter at man evnet å beherske de forhold vårt land var brakt opp i,
de vanskeligheter krigssituasjonen medførte og framfor ak, gjennom kvalifi-
serte folk i stat, fylker og kommune, visste å beherske det offentlige appa-
rat. De arbeidsoppgaver som riksstyret tok opp, og som de løste, de var
utslag av norsk initiativ og norsk vilje til å hevde seg, og det er en soleklar
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ting at en slik innsats var nødvendig for i det hele tafi A ha noe berettiget

håp om å komme videre på vegen mot friheten. Partiets bestrebelser gikk
parallelt hermed ut på å styrke bevegelsen så vel kvantitativt som kvalita-
tivt og å sikre det bestemmende antall for Nasjonal Samlings linjer.

Den r. februar kom som et resultat av denne selvhevdelse, idet man på

framstående tysk hold måtte erkjenne, at takket yære det norske riksstyres

og Nasjonal Samlings innsats siden 25. september r94o kunde man fastslå at

en tilstrekkelig del av det norske folk hadde valt den veg det vilde gå, og

at et bestemmende antall i dette folk hadde dokumentert sin vilje til å med-

virke til landets framtid etter Nasjonal Samlings retningslinjer.

I denne utvikling kan man ikke sterkt nok heve fram betydningen av

Førerens personlige innsats. Den faste linje han hadde ført og den ubrytelige

vilje han hadde vist, gjorde at han på høyeste tysk hold var anerkjent som en

fullverdig og likeberettiget representant for et germansk folk, og på dette

grunnlag var det at Reichskommissar den r. februar på der Fi.ihrers vegne

kunde erklære at marL på tysk hold anerkjente Vidkun Quisling, som repre-

sentant for det norske folk, og leder av en nasjonal, norsk regjering.

6oo år var giltt siden en nordmann som fører for sitt folk trakk opp ret-

ningslinjene for folkets framtid. At det skjedde på historisk grunn, på Akers-

hus slott og i den salen som den siste konge av norsk ætt hadde bygd, var
ingen tilfeldighet, men -var et nytt band som det nye Norges menn knyttet til-
balre til sitt folks historie i erkjennelsen av at det bare er på historisk grunn-

lag og ved den kraftgivende nasjonale norske egenart at landets framtid kan

bygges.

Like urokkelig som Nasjonal Samling har marsjeft fram gjennom sine

kampår, like fast som bevegelsen kjempet seg gjennom de kritiske ir t94o-4r,
like sikkert vil det norske statsskip under Nasjonal Samlings ledelse og etter

den kurs som det nye Norges Fører har stukket ut, gli over framtidens hav

mot tusenårsrikets kyster.

V/. K.

56



nilililililIil illillltillir

DE,T E,R SKJE,DD

Det lyder eit storrnbrus ao strid. og stål

over allan jord,

d,u ætter og stafti.m.er og tungemål

rnot nye s?or,

med brak øzt kanoner og drahe-brøl

og kamp rnillom ånd,er frå høgd og bø\.

No stemnest til dom denne oerd,sens gud,,

den aztgrunns mabt

som spotta oårt lia med sitt mord,ar-shrud.

og gylne praht,

som hev d,rwbhe seg d,rukken av syrgjebod,

og ntenneslejetårar og rnenneskje-blod.

Det stiger av kaos og mannelall
og felsleg brand,

ei rettt'erds ånd med. ei.t samli,ngskall

til alle land,

det dagast for orden og

med søs aa eit tøsandårs
fred på ny
morgongry.
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Heil deg, aårt folk, som ao li'ztet

fekk att det hundradårs lagnad tok.

Turk tårwn, i dag er d,u skrive

rned eldshri.ft i. li.asens bok.

*

Det er so altt'or godt og stort

te trn og hei.lt forstå,
og difor aeit oi det er gjort
aa Ei.n sorn meir kann nå.

Som byd den frosne knupp å tru
på vår og grønan blad,

som alltid stri,der for at d,ø

og eg skal aerte glad.

I dag Han gaa oss uforskyldt
ztårt land rned fridoms skrud,

og hjarteglad. og oarmef yh
oi takhar alle Gud,.

Han syner oss i d,enne stund,

som liaets store tolk.
at enno kann Han finne grunn

te tru på Noregs folk.

*

Og når Han trør, då kann ael da

og alle sa,rnd,n finne tru,

for hev Han frigjort landet ditt,
er det i. sanning fri.tt.
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Og aar det Han som førde oss

og reinska vegen vår for ster,n,

då hea ai millom oss i. dag

Hans norske eri.nd,saei.n.

Og heo d,w ikkje takka f yrr
di.n bovd,ing, kom og takk han no,

oS f yl; den veg som han beo synt

det norske folk må gå.

:l

Vi kjenner deg, hoading, og stoler på deg

som federne stolte på sin,

og t'ylgjer deg trygt der da syner neg

og l1,ser med tanken din,

for stødt gjekk du t'yrst i. øll aår strid,

og strid er det stødt der du skrid,.

Dw kjenner oss alle og rndngt bev du sett

a,u oss soln 'ul.r ille å sjå,

men du aisste best det oar ikkje lett
å gå der vi måtte gå,

men flokken din vaks og smått orn senn

vi, aart til ei.n fylking d,lr rnenn.
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Det sti,ger ein song oaer Ynglingaland
i dag i oår bøgtidsstund,

ei.n song til vår hovding og bergingsrnann

t'rå heim og t'rå barnemønn,
ban tonar so glad vår framtid. inn,
og songen er Noregs og di.n.

Gad signe vår Førar og ansaaret bans
og styrk han i. komønd,e slag,
og legg da d.in skinand.e vi.sdornsglans

over høns arbei.dsdøg,

og ,uer dw ltans råd og styresband,,

til signing for folk og for land.

Det er skjedd!
Det lyder som eztige gud,domsord:

Siå! Eg gjer alle ting nye!
Og er ser ein ny himmel, eg ser ei

igjenom d,et skapønde gryet.
ny jord

Det lyder med tusund

tønger i kor,
gjenom ointerbald løft
oaer ztinterkvit jord,
med røyster frå soge

og atterkløng

aa kornande slekters

t'rarntidsgang.
Det lj,der ei,n ny
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og evig ttng,

sigrande, livsens

norrøndsong.

Det er skjedd!

Komen er Norrønadagen,

rønespådd, d.rø1md orn og gøymd i r.tår

Vegne er Orrnen og Uloen!
Fall,ne er Loke og Hel!

Veldøgt renn sol over heide,

lyser opp nedmyrkte aarde og vol,
,r.)egd,r og ztende som ein gong

folket vårt f ylgde i. sol.

Opnør for trollbund,ne ri.kd.orn,

ter oss kva shattør zti. gøymde på,

eroesylo, gamah og tøngskwrd,

skin inni. berget det blå.

Framtid,ens mektuge utsyn

blånar lor aøgom på bao, på land,,

det som i eztentyr blenkte
glimar i dag i. vår hand.

sjæ1.
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Solørni. lyfter i si.ger

oengjen med leraft over topp og tind,
hjølar med tuswndårs lengsel

Norrønødagen inn.

ri

Noreg oar eitt med. folk og fjell
og øydr og jøkulbrand,,

og folleet oar norsh, i alt sitt stell,

og Noreg aar nordn'tenns land,,

og lamdet ,uør stort og haaet blått
og livet var sterkt og godt.

Nedgangen korn og dagen kaarm
og natti,,r.tart myrh og lang,
og Noreg tok av i. ånd og dru
og styrke og folkerang,
og voni sat bleik ved. slokna kol
og stunda på morgonsol.

Oppgangen song og ljoset z)a,nn

og ointer for r.tår zteik bort,
og Noreg e r atter nordmenns land
sorfl d,tter skal ztekse stort,
og norsk som det var i. oppbøztsgry

sleal folket bli. norsb på ny.

Noreg!
Dø er aår rnold og aår

du er vårt brød. og oårt
du er aår strid og aårt
d,u er vår kraft og ztårt

grøde,

blod,

arbeid,

mod.
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Noreg!
Dø er oår fridom og framtid,
dø er aår beim og ,uår mor,

d.u er oårt barndomsrike,

dø er ztårt land og oår jord,.

Noreg!
Du er oårt gull og vår glede,

du er oår vi.nning og løn,

du er oår song og oår si.ger,

dø er i. dag ,uår bøn.

Legg armen di.n om Noreg

den jord som alltid var oss god,,

og gdv oss glad si.tt rike liv
og d.yre hjarteblod.

Legg arrnen din om Noreg

sign dø kaar stor og li.ten beim

og mor og far som strævar der

og levart ei.t barn lering d,eim.

Legg ørmen din om Noreg

ah det zti kdllar fedreland.,
so tett og trygt som berre Dø
og ingen annan kan.

Kåre Biørgen
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MINISTRENES BESLUTNING
AV 3I JANUAR 1942

Da den tidligere styremakt i Norge, konge med regjering som har ansva-

ret for den ulykkelige krigstilstand som er påført landet med alle dens føl-
ger, forlengst har forlatt landet og ikke mer Øyer noen innflytelse på stats-

styret,

da stortinget heller ikke lenger er i funksjon, og samdige politiske par-
tier - hvorav stortinget var utgått - ikke eksisterer lenger, med unntak
av Nasjonal Samling,

da disse grunnlovsmessige organer således er ute av virksomhet,

da videre Nasjonal Samling er den eneste politiske organisasjon - den

sterkeste vårt land har hatt - som kan vareta det norske folks interesser,

da den eneste veg til å reise landets frihet og selvstendighet igjen går gjen-

nom Nasjonal Samling,

da ministrene som under denne situasjon som norske menn har øtt på.

seg den oppgave å, vareta de norske interesser, ikke er utnevnt ved en selv-

stendig norsk statsakt, og ikke ttgjør et eget regjeringskollegium, med en re-

gjeringssjef som leder,

da hensynet til landets selvstendighet og velferd med tvingende nødven-

dighet krever en norsk nasjonal riksregjering som kan vareta landets interesser,

har ministrene samtlige vedtatt å legge ned sine embeter,

og undertegnede ministre retter herved en henstilling til Nasjonal Sam-

lings Fører, Vidkun Quisling, om å danne en norsk, nasjonal regjering til over-

takelse av regjeringsmakten.

Sjefen for Justisdepartementet har fra Rikets FIøyesterett innhentet en

uttalelse som han legger fram som vedlegg.

Oslo, den 3 r. januar :,942.

Irgens T. Hustad. Hagelitn S,uerre Riisnæs lonas Lie R. Fuglesøng

Fretbeirn R. Skøncke Axel Stang Gulbrand Lunde J. Lippestad



HØYE STE RETTS UTTALE LS E

OM REGJERINGSDANNELSEN

Justisdeparrementets sjef har i brev datert 28. ds. under henvisning til

den foreliggende statsrettslige og politiske situasjon - anmodet om Høyeste-

retrs uttalelse om hvorvidt Fløyesterett finner avgjørende statsrettslig betenke-

lighet ved at Nasjonal Samlings fører, Vidkun Quisling, på ministrenes hen-

stilling danner en norsk nasjonal riksregjering til overtakelse av regierings-

makten.

Man skal i den anledning meddele, at Høyesterett har drøf.tet det fore-

l,agte spørsmål og i plenum den 3o. ianuar 1942 enstemmig vedtatt å uttale:

Fløyesterett finner under den foreliggende statsrettslige og politiske situa-

sjon ingen avgjørende statsretislige betenkeligheter ved at Nasjonal Samlings

Fører, Vidkun Quisiing, på ministrenes henstilling danner en norsk nasjonal

riksregjering til overtakelse av regjeringsmakten.

Oslo, i Høyesterett den 3r. janaar rg4z.

Andreas Mohr
kst. justitiarius

R. Konstad A. M. Dahl Arvid Vasbotten

Nikolai. HelsethChristian Selmer A.

lr(/ilbelm Hot'f gård

Birger

Aslaksen

E. Rei,cbb orn-Kj enner ud

Motzfeldt
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Fro høytideligheten i Reichskommissoriot.



HøYTIDELIGHETEiI HOS REICHSKOMMISSAR I. FTBRUAR

Kl. rz,rj om formiddagen den r. februar foregikk det en høytide-
lig bcgivenhet på Reichskommissar Terbovens kontor. Fra tysk side yar

- foruten Reichskommissar - møtt fram SS Obergruppenftihrer und Gene-
ral der Polizei Rediess og Gauleiter \Øegener. Fra norsk side møtte NS Fører
Vidkun Quisling og samtlige ministre.

Denne begivenheten, som dannet opptakten til statsakten på Akershtrs
slott, ble innledet ved at minister Hagelin grep ordet på minisrrenes vegne.
I sin tale meddelte minister Hagelin at de norske ministre dagen i forvegen
hadde innlevert sine avskjedsansøkninger og henvendt seg til Nasjonal Sam-
lings Fører, Vidkun Quisling, med anmodning om at han stilte seg i spissen

for en norsk regjering som ministerpresident.

Minister Hagelin rettet en varm takk dl Reichskommissar for det
gode samarbeid det hadde lyktes ham å skape mellom de tyske og de
norske myndigheter. Det var ministeren en glede å kunne s1å fast at det i den
betydningsfulle tid som var gått siden den zy. september r94o ikke hadde fore-
kommet forskjellige oppfatninger i den prinsipielle innstilling overfor de mange
arbeidsoppgaver som måtte løses for å skape gode forhold for det politiske
og økonomiske liv i Norge. Til slutt ga minister Hagelin uttrykk for håpet
om at Reichskommissar også for framtiden med sitt vennskap og sin energi
vilde hjelpe til med å fremme Norges og regjeringen Quislings sak.

Deretter talte Reichskommissar Terboven. I denne sin tale ga Reichskom-
missar uttrykk for at han godkjente det skritt som de norske ministre hadde
tatt. En politisk utvikling av en ganske særlig betydning var no begynt, og
det som skulde skje denne r. februar, vilde bli en historisk begivenhet.

Når Reichskommissar før den høytidelige statsakt hadde kalt ministrene
til seg, var det fordi han helt personlig f.øke trang til å takke dem og for-
sikre dem om sin oppriktige anerkjennelse for det arbeid de hadde ytt. Van-
skelighetene hadde riktignok vært store, men de var alle blitt overvunnet, fordi
ministrene alltid hadde arbeidet med det bydende mål for øye å. tjene Norges
beste, samtidig som de hadde vist den stØrste forståelse for det kjempende,
germanske broderfolks interesser. Reichskommissar Terboven sluttet sin tale
med å henvise til at det tyske og det norske folk i denne tiden slutter seg sam-
men i et uløselig kameratslig fellesskap, et fellesskap på liv og død.
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M"O oll oktelse for ondres innsols: Den komp vi

hor kiempet for Norges sok er en hqrdere komp og

krever slørre ofre enn kompen til Eidsvollsmennene

og 7. iuni-mennene.

Vidkun Quisling
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DEN STORE DAG

Sjelden har en statshandling i Norge vært sett i møte med større interesse

enn den som fant sted på Akershus slott den r. februar 1942. Og meget sjel-

den har en nasjonal begivenhet innebåret beslutninger av mer avgjørende

karakter for det norske folk. I sin historiske tale hevdet ministerpresident Quis-
ling at denne dagen -var stØrre enn 17. mai r8r4 og 7. juni r9ot. Og det

eneste vendepunkt i Norges historie denne r. februar i virkeligheten kan sam-

menlignes med, er den 18. juli 872, da Norge ble samlet til ett rike. Stats-

akten på Akershus var det ytre symbol på, at nordmennene no blir samlet

til ett folk.
Når forventningene til denne dagen var spent så. høyt, så var det mest

av alt fordi den brede masse av folket ikke på forhånd sikkert visste hva
som skulde skje. Alle hadde instinktmessig på følelsen at den bebudede stats-

akten vilde betegne et viktig skritt på vegen mot Norges fulle frihet og selv-

stendighet, men man gjettet ivrig seg imellom om hvilket faktisk innhold
dagen skulde få.

Alt tidlig fra morgenen av bar gatebildet preg ay at noe særlig var i
gjære. I lange strømmer dro nysgjerrige mot Festningen, og på gatehjørnene

sto man ivrig, og diskuterte. Byen var i festskrud. Norske flagg og solkors-

banner lyste en i møte hvor en gikk og sto. Fra Akershus dl Karl Johan
f.ørte en sammenhengende, lang flaggallå., og flaggsmykkede trikker og for-
stadsbaner hilste de tilreisende velkommen. Flere steder var stilt opp store sØy-

ler, kledd med granbar og med solkorsbanneret på toppen. Tusenvis av pla-
kater med Førerens bilde ga beskjed om hvem som skulde danne midtpunktet
for dagens høytidelige handling. Hirdgutter og hirdgjenter, og befal og menige

fra Arbeidstjenesten satte også sitt preg på gatebildet.

Så kom da budskapet fra Akershus. Mange hadde ah fitt det gjennom

kringkastingen, andre ble orientert gjennom avisenes ekstrautgaver, som renr
utrolig fort ble spredd over hele byen. Det skulde dannes en nasjonal norsk
regjering med Vidkun Quisling som ministerpresident! Det virket som en for-
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M"a oll oktelse for ondres innsots: Den komp vi

hor kiempet for Norges sok er en hqrdere komp og

krever større ofre enn kompen til Eidsvollsmennene

og 7. iuni-mennene.

Vidkun Quisling
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DEN STORE DAG

Sjelden har en statshandling i Norge-vært sett i møte med større interesse

enn den som fant sted på Akershus slott den r. februar :,942. Og meget sjel-

den har en nasjonal begivenhet innebåret beslutninger av mer avgjørende

karakter for det norske folk. I sin historiske tale hevdet ministerpresident Quis-
ling at denne dagen .var større enn 17. mai r8r4 og l. juni r9ot. Og det

eneste vendepunkt i Norges historie denne r. februar i virkeligheten kan sam-

menlignes med, er den rS. juli 87z,da Norge ble samlet til ett rike. Stats-

akten på Akershus var det ytre symbol på" at nordmennene no blir samlet

dl ett folk.
Når forventningene til denne dagen var spent sL høyt, så var det mest

av ak fordi den brede masse av folket ikke på forhånd sikkert visste hva

som skulde skje. AlIe hadde instinktmessig på følelsen at den bebudede stats-

akten vilde betegne et viktig skritt på vegen mot Norges fulle frihet og selv-

stendighet, men man gjettet ivrig seg imellom om hvilket faktisk innhold

dagen skulde få.

Alt tidlig fra morgenen av bar gatebildet preg ay at noe særlig var i
g)ære. I lange strømmer dro nysgjerrige mot Festningen,, og på gatehjørnene

sto man ivrig, og diskuterte. Byen var i festskrud. Norske flagg og solkors-

banner lyste en i møte hvor en gikk og sto. Fra Akershus til Karl Johan
førte en sammenhengende, lang flaggalld, og flaggsmykkede trikker og for-
stadsbaner hilste de tilreisende velkommen. Flere steder var stilt opp store sØy-

ler, kledd med granbar og med solkorsbanneret på toppen. Tusenvis av pla-

kater med Førerens bilde ga beskjed om hvem som skulde danne midtpunktet
for dagens høytidelige handling. Hirdgutter og hirdgjenter, og befai og menige

fra Arbeidstjenesten satte også sitt preg på gatebildet.

Så kom da budskapet fra Akershus. Mange hadde ah, fått det gjennom

kringkastingen, andre ble orientert giennom avisenes ekstrautgaver, som rent

utrolig fort ble spredd over hele byen. Det skulde dannes en nasjonal norsk

regjering med Vidkun Quisling som ministerpresident! Det virket som en for-
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løsningens fanf.are, først kunde en for alvor belage seg på å feire en

nasjonens festdag.

Det var i den historiske riddersalen på Akershus gamle slott at den høy-

tidelige statsakt hadde funnet sted. Akershus har alltid vært uløselig knyttet

til Norges skjebne, i sin stolte ubeseirethet har denne borgen i hundreårenes løp

sråft som uttrykk for norsk forsvarsvilje og norsk selvstendighetstrang. Den

er selv vokst fram av en rikstanke og har med ære hevdet seg som et riks-

symbol. Derfor hadde det en ganske særlig betydning at det norske flagget

atter vaiet fra Akershus.

Riddersalen var festlig smykket med norske solkors i rødt og gull og det

tyske hakekorset med ørnen og talerstolen var flankert av flaggbo.g.., Ir,o.
tyske og norske farger glidde over i hverandre. Ellers var salen prydet med

kunstferdige, gamle norske Xklær, og under det brune hvelv hang våre stolte

militærfaner, som vitnet orn den plass våre tapre soldater har inntatt i Nor-
ges historie.

Etter Griegs hyldningsmarsj bestee Reichskommissar Terboven talerstolen.

Nasjonal Samling har erobret stilling etter stilling i Norge i en revolusjonær

kamp, båret av høy idealisme og dyp kjærlighet til folk og land, hevdet han.

De menn som i Norges vanskeligste stund arbeidet like utholdende som urokke-

lig for sitt folk, vil norgeshistorien en gang sette i høysetet. Når han kunde

meddele det norske folk at Vidkun Quisling hadde oyertatt ledelsen av en

nasjonal norsk regjering, som ministerpresident, så var det i det vesentligste

disse menns fortjeneste. Der Flerr Reichskommissar kunde sluttelig overbringe

den nye statssjef der Fiihrers hjerteligste ønsker.

Under overveldende hyllest trådte så ministerpresident Quisling f.ram.

I et avgjørende historisk vendepunkt, uttalte han, er Norge blitt reddet,

da det var så nær sin undergang som noensinne i sin tusenårige historie. På

tross ay den argeste motstand har vi hevdet det norske folks selvstendighet.

Vi har gjort det mulig for det norske folk å bli seg selv igjen.

For en norsk nasjonal regjering, som virkelig skal t'øre sitt folk, er det en

viktig oppgave å. være en streng, men rettferdig og klok oppdrdger i nasjonal

idealisme, nasjonal disiplin, nasjonal organisasjon og nasjonalt samhold, sa Føre-

ren videre. Men aller viktigst er det å, skape en ny ånd, en nasjonalsosiaiist-

isk og nordisk ånd. Denne ånd, den sanne NS-ånd, må bringes til å gjennom-

syre hele det norske folk. Da vil framtiden tilhøre Norge.
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Fro Reichskommissoriot den l. februor.

Den r. februar yar pA mange måter forskjellig fra vå.re andre nasjonale

høytider. 17. mai yar vi vant til å, feire på varme og lyse vårdager, mens

denne dagen rant opp med en tung og dyster vinterhimmel, og bød pi bitde
snØ og kulde, - det var bent ut sagt noe barskt ved den. Og likevel følte
de fleste, at nettopp slik var det i grunnen en norsk naslonaidag burde yære.

Ingen dag kunde være mer karakteristisk for vinterlander Norge.
Men enno sterkere falt forskjellen fra 17. mai i øynene når en tenkte på

hvorfor vi feiret denne dagen. ry. mai hadd. alltid hatt sitt tradisjonelle inn-
hold. Denne gangen hadde alle den underlige og glade følelsen ay at vi selv

ga dagen innhold, - vi skapte selv den r. februar.
Dagens høydepunkt ble nådd med fakkeltoget om kvelden. Her paraderte

hird, arbeidstjeneste, ungdomsfylking, politi og norske legionærer for Vidkun

Quisling. Kolonne på kolonne marsjerte forbi, det var det nye Norges ung-
dom som hyllet sin Fører. Faklene farget livlig opp i den vintergrå kvelds-
himmelen, og sangen lød frisk og glad fra tusener av struper. En måtte uvil-
kårlig legge merke til dem som gikk i rekkene, ikke bare fordi det var staute

og kraftige karer, men fordi alle ansiktene ,lyste av idealistisk begeistring.
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Avdelinger ov Arbeidstienesten poroderer på Korl Johon.

Quislings hird morsierer.



Dette fakkeltoget betegnet en flammende bekjennelse til det nye Norge og en

enestående manifestasjon av det nasjonale fellesskap. De som så det, vil aldri
glemme det, og de vil heller aldri glemme hvordan et overveldet, begeistret

publikum - så snart toget var slutt - stormet fram og erobret plassen foran

Grand Hotell og ble stående der, og ikke viide gå før Føreren gang på gang

hadde vist seg på balkongen. Da vekslet Heil og Sæl-rop og rop på "Vidkun
Quisling" med strofer ay fedrelandssangen og kampsangene, inntil en eneste

drønnende brusen steg opp mot Føreren når han kom fram, og hilste massene

med den oppstrakte høyre hånd.

Fra den ry. mai er vi vant til at folk søker ut for å feire dagen på for-
lystelsessteder og restauranter. Men denne dagen var ikke noen minnedag, det

var en dag vi selv meislet inn i historien. Alle vilde derfor være med på å opp-

leve begivenhetene og å skape det nye. Derfor søkte de i.nn - dl hendingenes

brennpunkt - og fylte teatrene og kinoene til siste plass for åhøre ministre-

nes taler.

Denne dagen er den lykkeligste i alle nasjonalsinnede nordmenns liv, ut-
talte minister Fuglesang i sin tale. Norges frihet og selvstendighet er gjenreist

i den utstrekning som krigens harde nødvendighet gjør det mulig. Det er

Fokkeltoget om oftenen den l. februor.
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tanken på denne dagen som har holdt motet og begeistringen oppe hos oss.

Vi visste at den vilde komme. La oss da sverge at ingen motstand skal avholde

oss fra å fullbyrde Vidkun Qusilings livsverk.

Det er samarbeidet mellom de germanske folk vi i dag ser begynnelsen

til med håndslaget mellom det tyske og det norske broderfolk, sa minister d,r.

Lunde i sin tale. Det er begynnelsen til det store samarbeid som skal sikre

den germanske kultur og bringe evig fred til Europa. Vi har no f1rtt en

nasjonal regjering, og bare en etappe skiller oss fra full selvstendighet. Vi vet

at vi vil seire, for vi kjemper for livets sak.

No knyttes båndene mellom Norges tidligere stolte historie og vår tids

avgjørende begivenheter, fastslo minister Stang. For første gang på over 5oo

år er det en nordmann som tar styret i Norge, og det som er hans kamp-

fellers tro og håp, er at han spår vårt folk og fedreland en stor og lykke-
lig framtid.
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R r,Lnlrr,^,,rrirra;TE RBovE N s TALE

Landsmenn!

Norske menn og kvinner!

Nesten z år er gåm siden den dag Norge ble drevet inn i de krigerske be-

givenheters malstrøm på grunn av de tidligere makthaveres uærlige politikk.

Jeg behøver ikke gjenta de utvetydige bevis på.,at Tyskland vilde overholde

Norges nøytraliret på det pinligste hvis, og så lenge, den norske regjering var

besluttet på det, -, den og. Bevisene er jo kjent verden oYer og er forlengst

blitt en viktig del av historien. Likeså kjent er det faktum at de daværende

politiske makthavere i Norge slett ikhe tenkte på. å. være nøytr.ale, men tvert

om venrer på det beleilige øyeblikk for åpent å gå over på den etter deres

mening riktige side, nemlig den engelske. Det er sluttelig også forlengst en

historisk kjensgjerning at engelskmennene i april r94o sto i begrep med å

framkalle dette ..beleilige øyeblikk" ved hjelp av en landgang i stor stil, og

at der Fiihrer imidlertid med noen få timer kom dem i forkjøpet med en

aksjon som de ikke hadde ffodd var mulig og som regnes til det dristigste

og mest geniale i verdenshistorien.

No da vi står i begrep med å avslutte et viktig kapitel i Norges histo-

rie på en lykkelig måte og innlede en ny epoke, anser jeg det likevel som

min plikt nerropp på denne dag & bringe en hittil ukjent utredning av situa-

sjonen før Norgesfelttoget til den norske offentlighets kjennskap. Dette skjer

særlig fordi den stamm er fra en personlighet som ikke kan frakjennes en bå-

tydelig anseelse, i særdeleshet blant Engiandsvenner, og hvis gode kjennskap

til de toneangivende politiske krefter og stemning i England ikke kan betvi-

les. Det dreier seg altså om en vurdering som skulde være ganske særlig

egner til å. gjøre mangen av dem betenkelige som enno i dag er engelskvennlig

innstilt, enren på grunn av mangelfull kjennskap eller fordi de er oppagitert.

Enhver nordmann vet at Oslo biskop, herr Berggrav, ved siden av

sin geistlige virksomhet spilte en usedvanlig betydningsfull rolle under det

gamle sysrem. Den jeg no skal beskjeftige meg med er altså politikeren

Berggrav, ikke biskopen Berggrav.

Etter avslutningen av Polenfelttoget, og etter at der Fiihrer hadde satt
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fram sitt ubegrensede fredstilbud, - noe som danner en karakteristisk bak-
grunn for det som videre skal sies - besøkte herr Berggrav vintererl rg1rg

-4o Berlin og London. I begge disse byer hadde han samtaler med høyt-
stående politiske personer, blant andre med nuværende Reichsmarschall Gciring
i Berlin, og i London med daværende utenriksminister lord Halifax og erke-
biskopen av Canterbury.

Berggrav nedtegnet resultatet av disse samtaler, og originalskriftet som

delvis er håndskreyet, og er undeftegnet av ham befinner seg i mine hender.
Her slåes det fast ting som i betraktning av det hold de kommer fra og det
tidspunkt de er nedskrevet på - vinteren r939-4o, - ikke er mindre sensa-

sjonelle. Ved de her nevnte sitater holder jeg meg ordrett til hans uttalelser.

Berggrav skriver blant annet:

«Poenget ved det hele (hva lord Halifax sa) kan bli sagt ganske kort:
Selv om vi kunde få en ordning med Tyskland på antagelige vilkår, så er
det to vanskeligheter:

r. Vi kunde ikke stole på Hitlers ord.
z. Selv om vi gjorde det og sluttet en oyerenskomst, så vilde Hitler og rys-

kerne blåse det hele opp som en sror seier for dem, og skryte av det.,

Herr Berggrav skriver videre:

«Jeg svarte - og det ble et helt "foredrag, -
Heller ikke jeg tror på Hitlers ord. Likevel måtte det kunne bli sluttet

fred no på antakelige vilkår. Man måtte løpe den risiko.at tyskerne i 8 da-
ger skrøt over alle grenser.

Når det synes & være grunn til no å"Iøpe den risiko å slutte fred - på
antalcelige vilkår - slutte fred med Hitler, så er det ay ffe grunner:
r. Først fordi man ikke får fjernet Hitler ved krig, men snarere styrker

ham, og risikerer å. gjøre ham til martyr,
Fordi den risiko man løper ved å fortsette denne krigen inn i det totale
stadium, og la den gå sin gang er uendelig mye større enn risikoen ved
å slutte fred no, endog med Hitler,
Fordi det er grunn til å tro at Hitler er underminert i sitt eget land, sær-

lig ved pakten med Russland."

"Dr. jur. Mayer, en tysk refugel i Oslo,, fortsetter herr Berggrav, <<ut-

trykker seg slik:

)
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Hitler fortalte tyskerne at han viide vise dem djevelen. De innbilte seg

at de virkelig så djevelen! Så sa Hitler: Jeg skal redde dere fra djevelen. Det

gjorde han og. Således ble han frelseren, han ble gud, noe helt enestående.

No har han plutselig tatt djevelen under armen og marsjerer sammen med

ham som en bror. Han er min allierte!

Hvilken forvirring: opphisselse, redsel oppsto i tyskernes sinn, særlig

hos ungdommen. Krigen alene kan no hold'e Hitler oppe! Hvis det var fred,

vilde han falle meget snart. Det tror jeg."

Jeg fortsatte, for no var jeg i god fart:

Hvis dere gir dem en koloni - den behøver ikke være stØffe enn dette

værelset, og det behøver ikke være at de eier den, så vil de bli ute av seg

av fryd og de vil være viilige til å gå med på nesten hva som helst. (Han sa:

Just so they are!)

Er ikke dette et i sannhet avgjørende og dertil rystende bidrag til
belysning arr spØrsmålet, om hvem det er som har skylden for krigsut-

bruddet?

Den ansvarlige britiske utenriksminister bekrefter jo her, at det vinteren
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r939-4o etter hans oppfatning kunde oppnås en fredsslutning, mor ar Tysk-
land overtok den teoretiske besittelse på størrelse alr et værelse.

Men disse plutokratiske forbrytere avviste brutalt der Fiihrers freds-
hånd.

Herr Berggrav fortsetter:

"Jeg sa da at jeg fullt vei forsto at hverken våpenstillstand eller freds-
konferanse no rrar mulig. Sett at det ble annonsert at dere skulde ha forhand-
linger. Billioner vilde sette sitt håp til det, bli oppspilt av forventningsfull-
het. Sett så at det brast, dere måtte fortsette krigen. Da vilde dere risikere
at folkemeningen etterpå var splittet. Noen vilde si: Å, de burde heller ha
godtatt vilkårene. Andre: Nei, det var umulig. Hvordan skulde dere kunne
«restart war>> med en slik moralsk svekkelse av folkets holdning? (Her var han

Ftterst tilfreds.) Derfor, sa jeg, måtte slike forhandlinger no skje hemmelig.
Ble det ikke noe resultat, så fikk dere hver for dere komme tilbake og

si: "Vi har igjen prøvd, men tro meg, det var utelukket., Vær sikker, folket
vilde tro Dem når De sa dette. Intet vilde være forspilt ved et slikt forsøk,
og atskillig vilde være vunnet. Nemlig i moralsk henseende. For hvis krigen
går i redselsstadiet og vi alle ender i det uant forferdelige, så vil folk etterpå
si: Høsten 1939 kunde de enno ha forsøkt, men de gjorde det ikke. (Han
var ikke fullt så lys i øynene.)" . . (Haiifax.) . .

. .,Vi talte så ganske kort om Russland. Jeg sa at vi ikke visste helt
sikkert hva Russlands planer yar, men ar vi fryktet det verste.

Spør du meg om jeg tror det var til noen nyme, så'kan jeg ikke svare.

Jeg kan bare referere hva som gikk for seg. . . .

Skal jeg si min oppriktige mening, sX går den ut på" at det ikke var dl
noen nytte.

Nedslående var det å høre hvordan man på innflytelsesrikt hold anså

blokadekrigen som det vesentlige, og mente at det ikke kunne ras mer hensyn
til de nøytrale i defte stykket enn det passet med Englands interesser <<som

jo også er de nøytales.',

De vilde helst ha oss inn i krigen på Finnlands side, for daviide Eng-
land også gå med, og vi således få krig med Tyskland.,
Herr Berggrav slutter sin beretning med å slå fast noe hvis avgjørende

betydning overhodet ikke kan overvurderes:
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Reichskommissor loler.

u- derfra til Gen6ve for å treffe Balkanrepresentanter. Hjem via Ber-

Iin hvor den tyske gesandt har åpnet Yegen for meg. NB: Hvis vi enno har

nøyffalitet
England vil helst ha oss inn i krigen! Tyskland vil helst ha oss uten-

for, men ikke slik at vibøyer oss for Englands krav som er forferdelige."

Så vidt herr Berggrav!

Det er uhyre interessant og opplysende å konstatere, at den kristelige

biskop Berggrav if.ølge eget utsagn har skaffet seg sine informasjonei om det

nasjonalsosialistiske Tyskland, nettopp fra en jødisk emigrant som utvilsomt

må betraktes som særlig sakkyndig i dette tilfelle.

Det er da heller ikke til å undres over når herr Berggrav under slike

omstendigheter serverer lord Halifax en bedømmelse av det tyske folk, i sær-

deleshet dets ungdom, som bare kan betegnes som barnslig. Herr Berggrav

har jo f.or øvrig i mellomtiden hatt rikelig anledning ul å" lære disse forvirrede

og forskrekkede unge menn i tysk soldatuniform tilstrekkelig å kjenne. Den

flabbete bemerkning om der Fiihrers, det stortyske rikes høyeste rePresentants
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troverdighe\ tar vi ikke noe særlig tragisk. Det er i grunnen for oss bare et
bevis på hvor liten menneshet Berggraa er.

Men rent bortsett f.ra ak dette kan en av disse nedtegnelser som er høyst,
opplysende for den norske offentlighet, slutte seg tii ar herr Berggravs urve-
tydige og ubesridelige oppfatning .var følgende:
r. Tysklands besettelse av Norge for å avverge en engelsk invasjon var ikke

bare moralsk og politisk berettiget, men en militær plikt diktert av selv-
oppholdelsen.

2. Etter hans framstilling var England en fiende av Norges nøytralitet og
Tyskland en yenn av den.

Hvis de altså virkelig vilde holde seg nøytale, hadde ekskongen og
hans regjering måttet gå med Tyskland mot England. Men etter at disse

herrer gjorde det stikk motsatte, kan heller ikke herr Berggrav være i tvil
om dette selskaps nøytalitetsstridige og dermed landsforræderske handling.

3. Sovjet-Samveldet står for biskopen som djevelen selv, og han venrer noe
skrekkelig for Norge fra den kant.
Alt i alt betyr dette hverken mer eller mindre enn at biskop Berggrav

hermed har avslørt seg som et likefram klassisk kronvitne for den absolutte
riktighet av Nasjonal Samlings politikk. For Quisling har urrerrelig advart mot
de farer som Norg es nøytalitet nødvendigvis måtte bli utsatt for på grunn
av de daværende makthaveres slaviske Englandspolitikk. Da disse konsekven-
ser inntraf f , og føræ til Norges sammenbrudd, og da euisling som en virkelig
norsk patriot påtok seg den uhørt runge og framfor alt utakknemlige opp-
gave å" redde det som reddes kunde og skape forutsetningene for en ny reis-
ning av sitt folk ved hjelp av en ny politisk retning, på tross av det fr,vkte-
lige sammenbrudd - da tidde imidlertid herr Berggray, - ja, ikke bare det

- han motarbeidet ham til og med i hemmelighet.
Som den beste kjenner av russiske forhold har Quisling utrettelig ad-

vart mot bolsjevismens fryktelige fare. No har Europa, enig som aldri
før i sin historie, reist seg mot denne bolsjevikiske djevel som herr Berg-
grav helt riktig kaller den, og dets soldater, i hvis rekker også den beste
norske ungdom står med våpen i hånd, er fast besluttet på å tilint etgjøre
bolsjevismen en gang for alle og dermed samtidig hindre dette frykte-
lige som truer Norge.
Han var snakkesalig nok blant sine engelske venner. Ja, sammen med
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Ministerpresidenten fotogrofert under Reichskommissors tole.

lord Halifax kom han endog ri,ktig i gang, for å bruke hans egne ord. Men

foran sitt eget folk, som han med sitt kjennskap til den sanne sammenheng,

lett kunne befri fra mangen tvil og mangen samvittighetskval - der tier han.

Om det skyldes frykt for mennesker, forfengelighet eller en riktignok ukriste-

lig, men kanskje uovervinnelig tyskfiendtlighet, eller om det skyldes en blan-

ding av alt dette, det er jeg ikke i stand til å' bedømme.

Men det er jo også fullkommen likegyldig hva det er. Han kan så

gjerne fortsette å tie, men da får han også de kompromissløst om samt-

lige politiske spørsmål!

I Tysklan d har nasjonalsosialismen erobret makten tross mange av de

mest hØyrstående kirkefyrster som forvekslet preken av Guds ord med poli-

tisk business. På" nøyaktig samme vis har herr Berggrav heller ikke kunnet

hindre at Nasjonal Samling har erobret stilling etter stilling i Norge i en

revolusjonær kamp båret av høy idealisme og dyp kjærlighet til folk og land.

Bevegelsen begynte kampen i t933, og i april r94o miltte den så å si be-
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gynne forfraigjen under de aller vanskeligste forhold. Men Iik.,r.l har beve-
gelsen hverken latt seg rokke i sin kampvilje eller latt seg føre bort fra målet
for kampen. Bevegelsen hat uf orstyrret f ortsatt rerr f ramover uren å bry seg

om hån og bakvaskelse fra plutokrater og Englandsagenrer eller terror f.ra
oppagiterte marxisrer. Den har ikke fått noe givendes. Alt det den har opp-
nådd har den wert imot måttet kjempe seg til med utrettelig arbeid og
ubøyelig revolusjonær energi under Quislings ledelse. Kampens lønn er imid-
lertid også at den sunt tenkende del av det norske folk i stadig økende om-
fang har begynt å marsjere sammen med den. Der forundrer det heller ikke
at de som i første rekke har sluttet seg til den er de som ikke har glemt å
sette det idealistiske ord uvi, foran det lille egoistiske .,jeg», og at de som er
kommet og kommer til nettopp er de mennesker som serrer folket først og der-
etter seg selv som en del av dette fellesskap.

Under disse omstendigheter kan det bare forbause de intellektuelle som
mener at man først blir menneske når man blir akademiker, at Nasjonal Sam-
ling ikke har fiæ så svært mange skipsredere som medlemmer.

Den nasjonalsosialistiske verdensanskueise, enten representert ved Det
nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti i Tyskland eller ved Nasjonal Samling
i Norge, spør ikke først og fremst etter hvor mange semestre man har stu-
dert og slett ikke etter hvor rik man er. Tvert imot.

Det avgjørende for den er menneskets karakter, og hvor villig han
er til å gjøre en personlig innsats for folkefellesskapet.
For nasjonalsosialismen er den arbeider som utrerter produktivt arbeid,

uansett yrke og sosial stilling, og den mor som står for husholdningen sin, og
forsørger sine barn, og oppdrar dem, og den bonde og den fisker som med
seig flid henter mat til folket sitt fra jorden eller havet, likeså viktig og likeså
verdifull og likeberettiget som generaldirektøren i hvilken som helst storbedrift.
Og alle sammen er for nasjonalsosialismen tusen ganger mer verd enn de ele-

menter som tror det er deres oppgave her i livet å leve et dagdriverliv så sorg-
fritt som mulig ved hjelp av den formue deres fedre har eryerver. Derfor er
det helt likegyldig for et folks utvikling i en revoiusjonær tid og uten enhver
betydning for alle, bortsett fra de angjeldende selv, om en del av folkets
akademiske ungdom, som på grunn av foreldrenes pengepung hittil ikke har
kunnet forstå livets dype alvor,lar seg nedverdige til slepbærere for den svar-
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Unge gienter i bunod overrekker Ministerpresidenten og Reichskommissor blomster.

reste reaksjon i plutokratiets tjeneste, i stedet f or i være merk ebærer for sitt

folks revolusjonære kamp.

Ifall de ikke skulde få" øynene opp på et tidligere tidspunkt, vil disse men-

nesker gå inn i Norgeshistorien, som eksempler på den, som ble sårbent under

den nasjonalsosialistiske revolusjons seiersmarsj.

Intet kan derfor bedre bekrefte riktigheten av den veg Nasjonal Samling

har gått og fremdeles går, enn det faktum at det store gross av dets medlem-

mer består av arbeidere, fiskere og bønder og at den norske kvinne står ved

deres side i kameratslig samhold.

Nasjonal Samling har hittil i stadig stigende utstrekning preget landets

offentlige liv, forvaltningen, næringslivet og sosialpolitikken med nasjonalsosiai-

istisk verdensanskuelse og tatt ledelsen på disse felter. Ikke bare den ting,



men framfor alt det faktum at bevegelsen allerede i dag er det sterkeste parti
også rent tallmessi.g sorn Norge noenimne bar bøtt, taler for at den politiske
kømp vil få et heldig utfall for Nasjonal Samling.

Det er derfor bare en logisk f.ølge av denne klare utvikling når samtlige

norske ministre i glr har bedt Nasjonal Samiings Fører, Vidkun Quisling, om

å. overta ledelsen av den norske regjering, som ministerpresident, idet de ved-

legger en betenkning fra Fløyesterett som er kommet til et positivt resultat hva

anglr den statsrettslige side av saken.

f samsvar med min vilje til etter beste evne og av oppriktig hjerte å. gjøre

mitt til for å" hjelpe det norske folk til å finne vegen til en bedre og stØrre

framtid, har jeg selvfølgelig gitt mitt samtylike til dette skritt og i formiddag
godtatt de hittidige ministres avskjedssøknader.

*

Jeg vil ikke unnlate å nytte dette høvet til å gi uttrykk for min hjerte-

lige takk og min oppriktige anerkjennelse overfor de herrer ministre og alle

deres medarbeidere. I Norges vanskeligste stund har de uten fraser, men som

virkelige norske patrioter, med sine navn innestått for, og satt hele sin kraft
inn på at deres land og deres folk ikke ikke gikk under i begivenhetenes mal-

strøm, at ro og orden ble sikret og at landets forvaltning ikke bare er blitt
oppreftholdt, men er blitt bedre og bedre.

Det er ogsl dem man i vesentlig grad må takke for at arbeidsløsheten for-
svant, at næringslivet ble satt i full sving, og at folkets matforsyning ble sikret

dl tross for de vanskeligste forhold. Sett på bakgrunn av disse menns

holdning, kan man ikke annet enn se ned på fraseheltene og tusseladdene med

usigelig forakt. De tar det jo som en selvfølge at staten forsørger dem med

mat, klær og alle de andre ting det daglige liv krever. Men at de på sin side

selv bør gjøre noe, det tenker de ikke på. I stedet forsøker de å skjule sin

indre hulhet ved å forhåne dem som dag og natt arbeider og sørger for
sitt folk.

Disse våre samtidige vil framtiden automatisk kaste på nasjonens søppel-

dynge.

De menn, derimot, som i Norges vanskeligste stund arbeidet like uthol-
dende som urokkelig for sitt folk, vil Norgeshistorien en gang sette i høgsetet.
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Derfor er det også i det vesendige d.eres fortjeneste når jeg no med hjerte-

lig og oppriktig glede kan meddele det nårske folk at Nasjonal Samlings Fører,

Vi.dkan Quisling, fra og med i. d.øg bar o,uertatt embetet som mini.sterpresid,ent.

Han vil selv straks danne en nasjonal norsk regjering.

H err Ministerpresi.dent !

Ao pliktfølelse overf or Deres folk bør De på nytt påtdtt Dem en stor og

viktig - rnen denne gd,ng tror jeg samtidi.g å kanne si. - en takknemli.g opp-

gd,ne. - I d.enne anled.ning ozterbringer jeg Dem der Fiihrers bjerteligste øns-

ker, og slutter meg sekt a,u bele mitt hjerte til disse ønsker, både for Dem per-

sonlig, for Deres beaegelse og for hele det norske folh.
Måtte forsynet også i. frarnti.den bi.stå Dem i Deres store aerk. Jeg er oaer-

bevi.sst orn a.t De zti.l føre Norge inn i en stor og stolt frarntid. Ja, - det

norshe folk oil, enet og styrket i. nasjonalsosialismen, bli en avgjørende og

uwnnoærlig del aa det germanske fellessbap. Under dette gerrnanske felles-
skøps sterhe ledelse ail så det bittil fredløse og forreone Europa - i. uløselig

forbwnd, rned det fascisti.ske ltalia - gå inn i. en æra med, århundrelang fred,
f or beskyttet og aelsi.gnet aa denne fred. å utztikle en sosial, økonomi.sk og køl-
tørell blomstri.ng sorn ald,ri før i. hi.stori.en.
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NS medlemmer og kamPfeller!

Kamerater [.raharde kamper og hardt arbeid!

Denne dag er for alle oss som gjennom dager og år har kjempet tor

Nasjonal Samlings sak under solkorsmerket og under Vidkun Quislings føret-

skap, den lykkeligste i vårt liv!
Alle vi som i dag marsjerer i Nasjonal Samlings rekker, hva enten det er

yeteranene fra de tunge sliteår eller det er alle de tusener som i løpet av det

siste halvannet år har sluttet seg til - og de har så visst også gjennom hardt

arbeid og hard kamp med ære gjort seg verdige til å kalles kampfeller - vi

samles alle i begeistring, i oppriktig glede og med stolthet om den historiske

begivenhet i det norske folks liv, som i daghar funnet sted på Åkershus slott.

Yår Fører Vidkun Quisling har overtatt makten i land og rike.

En norsk og nasjonal riksregjering er dannet, en regjering utgått av Nasjo-

nal Samling, som bygger på NS' Program og som uten kompromiss og til

siste bokstav vil gjennomføre det Program vi har kjempet for gjennom

mange år.

Norges frihet og selvstendighet er gjenreist i den utstrekning krigens jern-

harde nødvendighet' gjør det mulig 
vi sett hen t'. Det varDenne dagen kjemper vi for. Denne dagen har

løfæt om denne begivenheten, løftet om Qui.slings Norge, som holdt oss opPe

gjennom de lange og tilsynelatende håpløse slitets og kampens år. Vi visste

at den vilde komme, denne dagen. Vi visste at i en eller annen form, på en

eller annen måte, vilde vår Føret overta makten i dette land og dermed åpne

muligheten for gjensreisningen av vhr frihet og selvstendighet, for gjennom-

føringen av virt program og oppbyggingen av det nye Quislings Norge' Det

var dette håpet, og troen på" vilt Fører, som stålsatte oss i kampen, som skapte

vår jernharde utholdenhet og vår kompromissløse vilje'
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Da Nasjonal Samling ble grunnlagt den ry. mai 1933, skjedde det i en

tidsbolk i det norske folks historie som var preget av oppløsning, partikamp
og revolusjonært marxistisk omveltningsarbeid.

Vårt land var splittet i partier, klasser og særinteresser, med et veikt og

vinglet styre. En gjeng partipolitikere sjakret med landets dyreste interesser

i sin håpløse kamp for å" bygg. under og stive av sin egen maktstilling og et

system som arr utviklingen selv var dømt til undergangen. For disse partipoli-
tikere var deres egen makt og lederstilling det avgjørende, folkets dyreste

interesser ble skjøvet i bakgrunnen. For å sikre sin egen personlige maktstil-
iing var de - når som helst - rede til å. ofre folkets eksistens og framtid.

Og bakom disse representanter i vårt eget land for et råttent og ut-
levd system sto de internasjonale, okkulte krefter - den internasjonale
jødedommen med marxismen og den internasjonale storfinans, som nett-
opp i oppløsningen, i innbyrdeskampen og i splittelsen så midler til Z n1t

sine måL, verdensherredømmet, fullbyrdelsen av profetiene, makten over
ail verdens folk og all verdens rikdommer.

Summen av disse kreftene, våre hjemlige maktsyke partipolitikere og de

internasjonale krefter som sto bakom, var oyerveldende, det var vi klar over.

Makten i staten, pengemakten, makten over presse, litteratur, kringkasting,
film, teater og kulturliv, makten over næringslivet og en hensynsløs vilje til å

utnytte disse maktmidler til å nå egne mål og dl å knuse dem som vå,gde å,

trosse de planer som her var lagt. Det var kjensgjerninger som de menn måtte
regne med som her tok kampen opp mot disse krefter som ledet utviklingen,
og som gjennom utviklingen håpet å, erobre makten i folket og dermed for-
dømme det til undergangen. Tusener av ærlige og rettenkende menn og kvin-
ner i dette land var allerede den gang mer e1ler mindre ubeaissl klar over
forholdene, men de anså, kampen som håpløs. Selvoppgivelsens og defaitis-
mens ånd truet med å maktstjele selve livskraften i det norske folket og sikre
dets ødeleggelse.

Det var Nasjonal Samiing som alene og fornektet ay alle tok kam-
pen opp. Men vi hadde hva disse våre motstandere manglet, tross alle
sine materielle maktmidler. vi hadde en idå og en rndnn, en Fører.

Og om denne id6 og denne Fører samlet det seg allerede fra starten en
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økende flokk av unge, begeistrede og offervillige kvinner og menn, som var
rede til å sette alt inn, krefter, evner, personlig karriåre, ja, selv livet om det

trengtes.

Partiet ble skapt gjennom kamp og savn, men allerede det første året

vokste det fram til en organisasjon som strakte seg fra landsende til landsende,

og på en begeistringsbølge ble det båret fram til stortingsvalget 1933, som ble

den første bitre valgskuffelsen vi skulde oppleve.

Etter den første stemningsrusen fulgte de harde og runge kampens og sli-
tets år. Fra valgskuffelse til valgskuffelse gikk vegen, og ofte så det håpløst

ut. Det norske folket ailde ikke våkne, det oilde ikke forstå sin tid og sin

redning. Men på tross av dette vokste partiet i indre styrke og fasthet f.ra Zr

til år. Det kostet utrolig av slit, offer og savn, av forkjetring og utskjelling,
av latterliggjørelse og forfølgelser, av terror og hat for den enkelte å kjempe

i Vidkun Quislings fylking den gangen som vi også har sett det no i de seneste

halvannet år.

Men fo ting bar verket videre fram, stålsatte bevegelsen gjennom neder-

lag og skuffelser - troen på idden og troen på. Føreren.
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Og den lille, men hundre prosent aktive og innsatsberedte bevegelse, vok-

ste fra år til år i indre styrke, nådde fram til stØffe klarhet, ble gjennom-

syret arr stØrre vilje og pågangsmot nettopp gjennom de ytre vanskeligheter

og nederlag.

Vi hadde nok av og dl våre mørke stunder og våre svake stunder, vi

som sto oppe i denne kampen, og enkelte var det nok også som brøt sammen

og f.alt fra. Men vi som fortsatte kampen, vi kunde ikke overfor vår sam-

vittighet vise ansvaret fra oss. Vi hadde self sannheten. Skjell var falt fra
vire øyne. Yi så f aren, vi kjente de krefter som arbeidet, og vi så vegen som

f ørte ti! frelsen og gjenreisningen. Yi måtte ta pZ oss kampen og ofrene.

Og framfor alt var det 6n ting som hjalp oss gjennom alle vansker og

alle tunge tider, det strålende eksempel på rettlinjethet og ærlighet, på hard

besluttsomhet, på aldri sviktende vilje og aldri sviktende seiersvisshet som vår

Fører viste. Ingen var utskjelt som ham, ingen var forfulgt som ham, ingen

var som ham gjenstand for en slik nederdrektig og systematisk nedrakking

og tilsmussing. Men han ,tar Føreren, ikke bare i navnet, men i gagnet, og

skuffelsene, motsranden og terroren skapte i oss denne fantastiske vilje til aldri

å soikte ham og aldri å svikte saken. Der han gikk foran, vilde vi følge, uan-

sett om det gikk til seier eller til nederlag. Og aldri en dag har ai angret på

den beslwtningen.

Gjennom disse år vokste vi som var unge til menn, og malmen i partiet

ble herdet til ståi. Nasjonal Samling ble skapt.

Den 9. apri! r94o brøt stormfloden inn over landet vårt. Vårt folks

korrupte styremakters forbryterske spill kastet inn i en håplØs og unvttig

kamp, ikke for Norges sak eller f.or det norshe folkets interesser, menfor Eng-

land,s sak og for den internasjon ale 1ødedoms interesser og som det siste fortvi-

lede forsøk fra vhre partipolitiske lederes side på å opprettholde et system i

landet vårt og en personlig maktstilling, som vilde ha betydd undergangen for

det norske folket.

Vårt land ble styrtet i ulykken og måtte friste den bitre skjebne som et

hærtatt land stilte under krigens jernharde lov, berøvd vår frihet og med

fare for å lide en beseiret nasjons skjebne.

Yår Førers forsøk på i den tolvte time å ayverge denne bitre skjebne ble

møtt med uforstand og tåpelig reaksjon fra det norske folkets side og med

lysskye intriger og undergravningsarbeid fra resten av det råtne partistyre i
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allianse med de engelskorienterte plutokratkretser i oslo. Den nasjonale regje-
ring som alene kunde hindret det fullstendige sammenbrudd, ble drevet vekk
den r5' april rg4o. Det betydde den bitreste skuffelse i vår bevegelses histo-
rie, men også innledningen til den siste og avgjørend.e kamp om det norske
folk, dets eksistens og framtid.

*

I dag, den r. februar 1942, som for alltid vil være risset inn i det norske
folkets historie, som den dag da v&r Fører på ny overtok regjeringsmakten i
Norge, kan vi med sannhet si at vi er kommet sterke igjen. I den tiden som
er gått siden 9. april r94o er bevegelsen undergått en rivende utvikling.

vi er nådd mektig framover. Fra de små grupper er partiet vokst til
en rtirkelig rnassebeaegelse, hvis makt ikke minst demonstreres ved masseopp-
budet i dag, og enda omfatter sroroppmarsjen bare en brøkdel av v&r med-
lemsstyrke fra de øsrnorske fylkene.

Om vi virkelig mobiliserte aår rnakt - om vi virkelig mobiliserte
tyngden av vår medlemsmasse fra Lindesnes til Nordk app, fra stadt
og til grensen i øst - da skulde jøssingene i denne by flt r. ., oppmarsj
som det aldri tidligere er sett maken til i dette land.

og til disse jøsisnger vil jeg si: vær forsiktig, så vi ikke en dag virke-
lig mobiliserer vå'r makt og bruker den! Jeg tviler på" at jøssingene vil finne
den dagen hyggelig. Trekk derfor ikke for store veksler på vår tålmodighet.
Den rekker ikke ubegrenset.

Men til dere kamerater og kampfeller, vil jeg si: vårt samhold er vår
styrke. og det skal hver og en av dere vite i d.ag, at vi, er sterke!

Den makt finnes ikke lenger i dette land som kan stå seg mor vår styrke.
Men av vår styrke springer vår 1angmodighet. vi har råd til, medlemmer og
kampfeller, & være overbærende og være langmodig e, men bare til et aisst
punkt!

Men nettopp i dag rekker vi en hånd ut til alle ærlige norske kvinner
og menn som er fylt av virkelig fedrelandskjærlighet. Med det som er skjedd
i dag må det no endelig stå klart for alle, at NS seirer og NS har rett. Det
var ikke tomme ord når vi hevdet at vi vilde oppnå vår frihet og selvstendig-
het. vi har i gjerning vist, i hand.ling gjennom mØysommelig, oppofrende og
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utskjelt arbeid, vist at vi på bare vel ett &r har nådd så langt når det gjel-
der sikringen av Norges interesser som våre partipolitikere og jøssinger aldri
vilde nådd, om de så slet i menneskealdrer. Vi har brakt vårt folk opp fra
dets dypeste sammenbrudd og fornedrelse og fram til frihet og selvstendighet.
Vi er i ferd med å gjenreise dets ære, vi har sikret det muligheten for en rik
og stor framtid, materielt og kulturelt.

Om disse store mål skal nåes fullt ut, om verket skal fullbyrdes slik
mulighetene tilsier, det betinges av hver enkelt kvinnes og manns innsats og
standpunkt i dag. Derfor rekker vi hånden ut, derfor appellerer vi til alle
gode nordmenn! La oss samarbeide - det er Norges sak det gjelder, Norges
ære og Norges framtid. og om den sak og de mål kan vi alle samles. Møt
oss med lojalitet og ærlighet, og vi viser ærlighet og lojalitet igjen. Men møt
oss med kamp, med uærlighet og snikvåpen, og vi tar kampen opp og gir oss

ikke før vi har tynt hver motstand.
Her gjelder det Norges sale i den mest skjebnesvangre utviklingskrise vårt

land har gjennomlevd. og da lar vi oss ikke sranse eller hemme i vår kamp.
Det er vi som har hatt rett hittil. Det er vi som har rett i dag. Det er vi som
bedømmer situasjonen riktig. Den vegen vi peker på., er vegen - og den eneste

- som fører til det norske folks frelse og til en stor og rik framtid for lan-
det vårt. Ingen kan derfor vente av oss at vi skal vise en godfjottet tålmodig-
het mot våre argeste fiender som arbeider, som agenter, for fremmede interes-
ser og fremmede makter, og mobiliserer alle de midler og krefter de rår over
for å bindre det som alene betyr redningen for folk og land.

!S

Det er også" en dnnen ting vi alle i NS må være klar over når vi står
overfor den historiske begivenhet som har funnet sted i dag. Det er ar denne
begivenhet, så betydningsfull den enn er for Nasjonal Samling og for der nor-
ske folket, så innebærer den dog likevel ikke en fullbyrdelse av NS' mål og
oppgaver. Vi står enno ikke ved det endelige målet. Vi har enno ikke sei-
ret fullt og helt.

Den kjensgjerning at vidkun Quisling i dag har tatt makten i landet
vårt, den kjensgjerning at der er dannet en nasjonal riksregjering, og at det
norske folket derved har filtt sikret sin frihet og selvstendighet, betyr for
partiets arbeid og Partiets millbare at vi er nådd et veldig og avgjørende skritt
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framover mot sluttseieren. Det betyr at alle de ytre forøtsetninger for å nå
dette måi no er til stede.

Men ztårt endelige mål ligger i navnet p& vårr bevegelse - Nasjonal Sam-
ling. Vårt endelige mål omfatter samlingen av hele det norske folket bakom
den nasjonale riksregjering som i dag er skapt. Vårt endelige mål er erobrin-
gen av hele det norske folket for Nasjonal Samlings program og Nasjonal
samlings id6, og gjennomføringen til siste bokstav av det progra.nT som vår
bevegelse bygger på.

Først når vi har nådd dette mil er seieren vår. Først da har vi fullbyr-
det det verk som NS Fører ia grunnsteinen til ved grunnleggelsen av partiet
den 17. mai 1933.

Da er det norske folkets framtid sikret, ikke bare som en fri og selv-
stendig nasjon, men som en sterk, en stor og en enig nasjon.

Når dere som er her i Oslo i dag er blitt oppfordrer ril å samles her fra
alle østnorske fylker - nå"r våre øvrige kampfeller samtidig er samlet rundt
høyttalerne og på mØtene i det ganske land, da skjer ikke dette bare fordi
dere skal ta del i den stØrste og mest betydningsfulle begivenhet vårt land har
vært vitne til i generasojner, da skjer det ikke bare for å feire den gledens og
festens dag som denne dagen er for alle oss som kjemper i NS, rekker. Det
skjer langt mer fordi dere gjennom opplevelsen av denne dagen og deltagel-
sen i disse historiske begivenheter skal hente ny kraft, nyrr mor og ny styrke
til Z føre kampen ztidere t'ram, til å øke arbeidet, øke innsatsen, øi<e ener-
gien og kampviljen i den avgjørende sluttkamp vi no står oppe i.

tr den tiden som kommer gjelder det at vi i alle grener og alle ledd
aY partiets organisasjon folder ut en energi, en kampvilje, en fanatisme og
en innsars som aldri før i vår bevegelses historie.

Det er de enkelte medlemmers og tillitsmenns innsats som tilsammen be-
stemmer seieren og seierens størrelse. Med innbitt energi og fanatisk glød
skal vi no hver enkelt av oss sette alt inn til den siste seier, til d,en avgjørende
seier er nådd. La oss sverge dette, f.ør vi i dag går fra hveranclre! Dere som
er samlet her i Oslo i dag, og a1le dere tusener og atrer rusener som i denne
stund er samlet om høyttalerne rundt om i landet. La oss sverge at, pi ald.ri gir
oss f øt vi har vunnet vår siste seier, nådd vårt siste mill, f.ør vi har fullbyrdet
verket, fullt og helt og avgjørende.

93



La oss sverge at ingen vanskeligheter, ingen motstand og ingen farer skal
avholde oss fra å fullbyrde den sak som vlr Fører,Vidkun Quisling har reist.

Når vi legger vårt sverd og vårt, verktøy ned, da skal vi ha skapt en grunn-
mur som er så solid, så sterk og så grunnfestet at ingen krefter i denne ver-
den skal kunne rokke den. Og når vi legger verktøyet, ned, da skjer det for
at den slekt som kommer etter oss kan ta det opp, og kan fortsette verket på

den solide grunnmur som vi har skapt, kan reise det strålende byggverk som

heter framtidens Norge.

NS medlemmer og kampfeller! La oss huske de ord v&r Fører har skre-
vet i vår kamporganisasjons medlemsbok:

Våre prinsipper:

r. Ingen kompromi.sser med folkeforførerne og folkeforderverne, deres lære
' og deres virksomhet.

z. Strenge krao til oss selo og våre egne. Verden og folkene lever og for-
løses ved de bestes og uselviskes og offerviliges handlekrafr og tro.

3, Den som. tkke er rned oss er intot oss.

Vår framgangsveg:

r. Arbeid systematisk og saml kreftene mesr mulig om det vesentiige.

2. Oppby til det ytterste alle disponible krefter for den bestemte hoved-
oppgaYe som skal løses.

3. Vær alltid på offensiven og tap ikke tid.

4. Vær utholdende i fattet forsett.
j. Utnytt en seier til det yrtersre.

Henrik Ibsen:

Norge .var et rike, det skal bli et folk,

La oss til slutt, hver enkelt av oss i sitt indre, sende en takk og en

hyldest til vår Fører. Uten hans innsats, hans offervilje, hans viljestyrke
og framfor alt hans strålende intelligens og helstøpte karakter, vilde vi
aldriha opplevd noe r. februar 1942.

Han er det norske folkets f.ører og høvding. Yi følger ham i ubryte-
lig troskap og lojalitet. Med vår Fører ved roret vet vi at vårt land går
en stor og rik framtid i møte.
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II{-4/l;^;nr," DR. GULBRAND LUNDES TALE

Kampfeller!

Norske kvinner og menn!

Jeg er sikker på, at, vi enno alle sitter her helt overveldet av inntryk-
ket av den store begivenhet som har funnet sted i dag, og ikke mindre over-
veldet av Førercns kraftige og manende tale. Det er for så vidt ikke heller
lett å si noe etter de taler som nettopp ble holdt ved statsakten på Akershus
slott, for vi har i grunnen alle førelse n av at det som skurde og burde sies
allerede er sagr.

Og enda tror jeg at de fleste nordmenn, ja, til
som står i Nasjonal Samlings rekker, likevel ikke i
og størrelsen arr det som er skjedd, helt til bunns.

Føreren sa selv at denne dag, søndae r. februar r942er en stor dag i Nor_
ges historie. større enn 17. mai rg14. srørre enn 7. juni r9or.og hva har ikke
disse to dager og det som skjedde den gang betydd for vårt folk og ,rå, historie?

På Eidsvoll i r8r4 ble grunnlaget ragt for ny indre og yrr. frihet. De
nasjonale krefter i folket som var blitt holdt nede av fremmedvelde i flere
århundrer, de sprengre no alle bånd, og skapte grunnlaget for selvstendighet
og ny nasjonal vokster. Hva betydde ikke ry. mai rgr4 for hele vårt nasjo_
nale liv, for vårt næringsliv og for vårt kultur- og åndsliv? Fra Eidsvollsver-
ket hentet nordmennene inspirasjonen til ny innsats og ny dåd i næringslivet
og i kulturlivet. Og etter r8r4 sto det fram en hel rad. av rro.. -.rr.r. Det
var en åndelig blomstringstid i landet som aldri før. og våre store skalder
har diktet om dette storverker.

og så vokste folket fram til 7. juni-beslutningen, da Norge etter århundre-
langt politisk formynderskap igjen kom til å stz pl egne ben.

For oss har disse to merkedagene stått som de største i vårt folks senere
historie. og likevel har v&r Fører sagr at døgen i dag er større. De kom_
mende begivenheter og senere historieskrivning vil nok vise at euisling fikk
rett også i dette, slik som vi allerede har sett at han hittil har fiæ rrtr i 

^tt

og med de fleste ay dem
dag forstår rekkevidden

--l+-æ'.--::-
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hva han har holdt fram, selv om det oftest bare var en liten del av oss som

helt ut forsto ham, og oppfattet rekkevidden av hans tanker. Hvor mange
var det som forsto rekkevidden av og den dyp. sannhet i de tanker og
id6er som Quisling trakk opp for oss i sine avisartikler i 1929, de som kom ut
som bok i t93o med tittelen .,Russland og vi".

,,1 Soviet-Samveldet a,tgjøres den earopeiske siailisasjons skjebne,,
skrev Quisling allerede den gang, og han fortsetter: .,Europa står i for-
bindelse med den russiske revolusjon overfor to muligheter: undergang,
eller en ny og avgjørende landevinning, som vil føre den europeiske sivi-
lisasjon utover hele det ellers vanskelig tilgjengelige eurasiatiske konti-
nent, og bevirke en gjenfødelse av den europeiske sivilisasjon som holder
på å forkomme i sitt gamle, no for trange hjem. soztjet-Samoeldet og

Europa køn ikke i. lengden skilles. Spørsmålet er bare om det blir Earopa
som f orener Sovjet-Samoeldets nasjoner med seg, hvilket forutsetter bol-
sjevismens nedkjempelse. Eller orn det blir Soojetforbwnd.ets grenser sont.

t'lyttes ,uestooer.»

Han så allerede dengang klart hva som måtte komme. og han uttrykker
seg enda tydeligere:

.,IJnder alle omstendigheter har Europa i vente enda mer alvorlige
vanskeligheter med Sovjet-Samveldet enn det hittil har hatt. Men like-
som Roma til slutt etter mange kriser ble ferdig med Mithriadates, således

vil Europa på sin måte bli ferdig med bolsjevikene. Til slutt vil Euro-
pas høyere sivilisasjon seire over de mindre utviklede naboer og oppløse
dem i seg. Det har vi all grunn til å tro."
Og han forutsier også helt klart bolsjevismens undergang i Sovjet-Sam-

veldet:

- det er god sjanse for at bolsjevikene i Sovjet-Samr.teld,et

fortsetter så lenge at de ved. sin reoolusjonspolitikk som blir rner og rner
atf ordrende, får Soojet-Sarn,teldet opp i alvorlige konflikter med utlandet.
Det er iallfall det a\ternativ som bolsjevikene selv regner med, og som
også verden gjør klokt i å innretre seg emer. og det er også bare det
som kan bringe en ordentlig opprydning i Sovjet-Samveldet.,,
Alierede for tz år siden la Quisling fram de tanker som vi i disse dager

ser blir til virkelighet. Det er kommet nøyaktig slik som Quisling forutsa.
Når Quisling beskjeftiget seg så inngående med Sovjet-Samveldet og bol-
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Fro møtet i Notionoltheotret.

sjevismen, så var det fordi løsningen av dette problem vilde være avgjørende
for det norske folks, ja for alle nordisk-germanske folks skjebne. Han holdt
fram allerede den gang at bolsjevismen betydde den dødeligste fare for vår
nordiske kultur og dermed også for den europeiske sivilisasjon. Hans kamp
i alle år gikk derfor ut på i første rekke F,, Lpne ØyrLene på det norske folket
for denne dødelige fare og vise oss hvilken veg vi måtte gå for å redde vår
kultur og sikre vår framtid som folk.

.,Men denne innføræ og fordervelige lære, som ikke stemmer med
nordisk egenart og i seg selv er grunnfalsk og av det onde, kan derfor
ikke effektivt bekjempes med partipolitikk. Men vi må gå helt til bunns
i saken. vårt politiske syn og vår politiske gjerning må være grunnet på
og gjennomtrengt av det sanne nasjonale og av en dyp og moralsk ver-
densanskuelse; må likesom bolsjevismen være en politisk-religiøs bevegelse.

Og det eneste brukbare grunnlag for en sådan har vi i en religiøsr bestemt,

nordisk bevegelse. Nasjonal nyreising i nordisk ånd; fredelig og rertfer-
dig løsning av de sosiale spørsmål, altså en nasjonalsosial nordisk beve-
gelse og et verdensomfattende samarbeid mellom aIle nordiske folk for
verdens organisasjon og fredelige utvikling. Det er ikke bare en antibol-
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sjevikisk, men først og fremst en positiv politikk som bygger på. realite-

ter og med et stort og edelt mål å strebe etter, noe som er virkelig verd

å leve og dø for, langt mer enn det gudsforlatte marxistiske hjernespinn."

Fra disse Quislings ad'tarsler og fra hans positive id6er som kom fram

allerede i 1929, går det en klar linje fram til dagen i dag. I sitt opprop dtr

"Nordisk Folkereising" i t93r ble de samme tanker ytterligere dypet ut:
oVårt politiske syn og vår politiske gjerning må være grunnet på

og gjennomtrengt av det sanne nasjonale, og av en dyp og moralsk ver-

densanskuelse, må likesom bolsjevismen være en politisk religiøs beve-

gelse. Og det må oære en t'olkereisning. -
Nasjonal gjenreisning er fåt'engt bois n'ran ikke gjenopplizter den nordislee

ånd. Vårt folks fremgang henger uløselig sammen med bevarelsen av

det nordiske blod, og tar vi ikke vare på, vår nordiske egenart, taper vi
den. - -

Skal denne krise kunne overvinnes, er det en hovedbetingelse at de

forskjellige nordiske og nordisk innstilte folk finner hverandre og nhr

fram til et redelig og forståelsesfullt samarbeid for verdens organisasjon

og fredelige utvikling."
Det er dette samarbeid mellom nordisk innstilte germanske folk som vi

i dag ser begynnelsen til ved håndslaget mellom det tyske og det norske folk,
etterat vi igjen har fitt en norsk, nasjonal regjering. Det er begynnelsen til
det stornordiske samband, som skal sikre den nordisk-germanske kultur og

Europas framtid.
Derfor er dagen i dag ikke bare arr stor betydning for vårt folk, men

for alle de nordisk-germanske folk, ja, for hele Europas framtid.
Men for vårt folk er det naturlig i første rekke å se på den betydning

denne dag har for oss. Vi bør igjen f ått en norsh, nasjonal regiering. Det er

no bare en etappe som skiller oss fra full frihet og selvstendighet, og vi har

fitt et grunnlag å bygge på som lover rik framgang for det norske folket, ja,

som oarsler inn en ny norsk storbetstid. Det er begynnelsen til den storhetstid

som våre stØrste åndskjemp er har forutsagt og diktet om, hver på sin måte.

"Jeg forkynner dere den næste stat

Vår vei heter nordveien, Norg., ,,.i-,
(Erling 'Winsnes.)
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;;Tlil;,ruå: :r,?,l::ff;T- 
v'rde'

(§Øelhaven.)

,rDa er det sket, hvad dronning Ragnhild skued.

Da f.ørst mit land, du yder højsind ly.
Da er din gamle stortid vorden ny,
og spådoms-gåden herligt løst i nuer. -
Jeg ser dig træde tidens åbne spor
imod et frit, et helt, et mægtigt Nord."

(Henrik Ibsen.)

«og med gufs og glans att rann
morgonsoli over store,

ville, fagre Norigs land!"

or tid,ens rytde er det,)71),,:::;,"';',rse igjen tråd,t ktart og

kraftig fram,, som Quisling sa i dag.

Men vi skal ikke glemme at det er en mann som vi i første rekke kan
takke for at vi har fått oppleve denne dag,og det er vilrFører Vidkun Quis-
ling, med sin enestående evne til å se historisk på tingene, til å bedømme en

situasjon ut fra en større synsvinkel, med sin evne til å se sakens kjerne og de

store muligheter tvers gjennom alle øyeblikkets tilsynelatende srore og dog så

små ting. På tross av manglende forståelse hos sine egne landsmenn, på tross

av motstand, båkvaskelse og direkte overfall, og på tross av det som vel kan-
skje var det verste: tvil og frafall blant sine egne, har Qøisling holdt ut.
Aldri ga han tapt i kampen for det som han mente var det rette, for det som
var vegen til folkets framgang og lykke, selv om det mangen gang så aldri så

mørkt ut.

"Fremad! fremad!"
hvær der ælsker frie hjem,

;.TH',::"',;r:*; f rem,

Skal den også prøves i tvil og nederlag,
hvem tæl\er vel de tapte slag

på sejrens dag."
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Våre hjerter er i dag fulle av takk til ham, til denne Norges største sØnn,

som viste oss vegen inn i framtiden til folkets lykke. Og den beste måte vi
kan vise vår takknemlighet på, den største gave vi kan gi ham i dag, det er å
stå trofast og uten svik bak ham i hans videre kamp for folk og land, og med

alle våre evner stØtte ham i det store, nasjonale nyreisingsarbeid som no skal

ta til.
For Quisling trenger no mer enn noensinne alle gode og sterke kjempere

for den nasjonale sak. Yårt Land og folk kan ikke frelses bare med en sterk

nasjonai regjering.

.,Kva skal ein med politisk sjølvstende dersom ein vantar åndsmakt

og karakterstyrke til å liva eit nationalt liv?" (Rasmus Steinsvik.)

Vi må være klar oyer at det som førte oss inn i ulykken ikke bare var
det liberalistisk-demokratiske og marxistiske systemet, men det var det indre

nasjonale og moralske forfall i folket.

"Du kalde gyger som stendigt står her

og kastar skugge på tunet vårt:
du er den u-norshe år,d som rår her.

Eg veit ei onnor som lengtar sårt.,

Det var denne unorske ånd som herjet som en farsott over landet vårt.

Så lenge ble vi tutet ørene fulle med falsk fredssnakk til store deler av folket
vårt til slutt syntes det var helt i sin orden at vi tii forsvarsminister hadde

fått en mann som hadde sagt at hans mål var å ødelegge forsvaret.

"Går vårt folk til grunne, fordi det har lagt ned alt forsvar, er det

en død i skjønnhet,>> sto en prest og sa fra prekestolen.

oEr det nokon som trur at det kunne finnast ein svensk prest som

sa det same når det galdt Sverik?" skriver professor Nikolaus Gjels-

vik. ..Nei, 3, kalla den mest vanærlege endelykt eit folk kan få, for ..en

død i skjønnhet", det er me aleine um.',

"Ei fedrelandslaus uppseding kann ikkje strafflaust drivast den eine

mannsalderen fyre og hin etter,>> skriver Gjelsvik videre. "I beste fall
- gjev folket seg dl å. drøyma um fred og ingen fåre, og vil ikkje høyra
på andre enn skravlarar som forar det med iliusjonar."
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Den nasjonale egenart er den eneste si.kre grunn et folk kan bygge på.

Vår viktigste oppgave må derfor være å vekke de nasjonale krefter i folket,
blåse nytt lizt i. d,en gamle norske, i den norrøne folkeånd, Likesom ethverr
menneske har sine spesielle evner og anlegg som han må utvikle og nytrig-
gjøre til gagn for seg selv og hele folket, for på denne måten å. være seg selv

og fylle sin misjon i livet, så har også ethvert folk sine spesielle evner og anlegg,
og ved å utvikle og odle dette særpreg, ved å nytre de evner som er lagt ned i
folket, fyller også folket på samme måte sin misjon På samme måte som en

kan tale om et enkelt menneskes karakter, så kan en tale om en folkekarakter.
Og det er disse særpregede norske evner og karaktertrekk som gjør at vi som

nasjon slriller oss ut fra andre nasjoner. Det er ved å sette alle krefter inn på
å styrke denne norske folkeånd og frigjøre dens skapende kraft at vi som folk
kan utrette noe stort og fylle vår plass mellom nasjonene.

.,Dette Folk tilforn har kunnet
slaa i Nød et Kjæmpeslag!

Jeg vil se, om den er svundet

Fædres stærke Aand idag."
(Jacob B. Bull.)

Men den første betingelse for til bunns å kunne forstå den nasjonale

sak, er at vi blir klar over den ting at vi alle sammen, hver enkelt av oss

tilhører det norske folk som igjen er en del av den germanske folkestamme. I
våre årer ruller forfedrenes blod, ættens, rasens blod. Dine trekk er dine
fedres trekk og din sjel er en fortsettelse av forfedrenes åndelige liv. FIver
eneste en av oss bærer en liten del av den norske folkesjel.

Derfor har vi alle et stort ansvar,ansvar likeoverfor dem som gikk foran
oss, og ansvar for dem som kommer etter oss. På samme måten må også den

slekt som lever i dag føle seg som ett folk. Alle våre landsmenn er deler av
det norske folksamfunn hvor alle må få sin plass erter evner og anlegg.

Folkets interesser må gå foran den enkeltes interesser, og den enkelte frem-
mer også best sine egne interesser ved å fremme folkets.

Ethvert arbeid er like nødvendig i samfunnet enten det er et håndens eller
åndens arbeid. Alle ledd i samfunnsmaskineriet må funksjonere, for at ikke alt
skal gå i stå.

Vårt mål er å skape et solidari.sk norsk folkesarnfunn, bygd opp organi.sh
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på yrkesli.eets grnnn og med sosial rettferd, slik at alle landsmenn får del i
de økonomiske og kulturelle goder. Enhver må settes på den plass i samfun-

net som han best kan fylle, og enhver norsk gutt og gjente må ha mulighet til
en utdannelse etter eyner og anlegg, ikke etter økonomisk evne.

Bare på denne måten vil alle de rike krefter som finnes i folket kunne

komme til sin rett, og nyttiggjøres til gagn for alle. En slik politikk som byg-

ger på det norske og nasjonale, og som vil skape sosial rettferd, det er den

eneste sanne sosialisme, det er nas jonalsosi.alisme. Det er den nor-

ske form for den nye tids tanker.

For å kunne gjennomføre dette store og byggende program, for å kunne

nyttiggjØre alle åndelige krefter i folket og alle materielle rikdommer, som

råstoffer og kraftkilder, trenges det en ærli.g og of f erctilli,g i,nnsats fra alle gode

nordmenn, som vil, og som har troen på en stor framtid for Norge.

Først og fremst kreves det i dag offervillig innsats av alle NS-folk. Vi
må også -være et forbilde for våre landsmenn. Vi har pitatt, oss de stØrre

plikter som følger med å. være medlem av det statsbærende parti, men vi
trenger også alle andre nordmenns hjelp og støtte, ja, vi ikke bare trenger

den, men vi har rett til å kreve den.

Vi representerer t'olbets vilje fordi den veg vi går er vegen til frihet og

lykke'for folket.
De som enno bevisst motarbeider den nasjonale bevegelse, de står mot seg

selv og mot det norske folket, og forråder den nasjonale sak. Men det har no

engang alltid vært slik i Norges historie, og vi bør alle i denne tiden dra

lærdom av historien: at der alltid har vært nordmenn som har stått imot Nor-
ges nasjonale kamp, og motstanden fra disse har oftest vært sterkere enn fra
landets ytre fiender.

oFra dem kan vi vente oss den hardeste strid,, sa Olav Trygvason

før slaget ved Svolder da han hørte at Eirik Håkonson larl l& der med

sine skip, "for det er nordmenn, som vi." Før slaget på Stiklestad opp-

fordret biskop Sigurd bøndene til å stille seg på kong Knut av Englands

og Danmarks side mot Olav Haraldsøn oFor støtt det nordmenn lyt
vera med, når Norigs merkje skal hoggast ned.r,

Og det er ikke annerledes i dag enn det har vært tidligere, men vi vet

at det er oi som seirer: "Thi vi har liv til sag, og de har døden, de har kong

Køtves måI, vi morgenrøden.r,
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Vår rett er selzte liztets rett. (Jnder Vidhun Quislings merke reiser
d,et norshe t'olhet seg no ti.l ny storhet.

.,Det er en Spådomsevne

i Folkeåndens Trang:
Norrønastammen stevne

i Stordåd end engang.

Den Festdag, som vi fejrer,
er og en Løftets Dag:
den synker ej, den sejrer

vort Blods, vor Stammes Sag.,

(Bjørnstjerne Bjørnson.)
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-41;^;ntu, A X E L S T A N G S T A L E

Det som i dag er hendt og som vi i kveld er kommet sammen for å feire
betegner en viktig milepel på vegen som fører ut av den fornedrelse som vårt
folk og vårt land er kommet i. Vi var på" historisk grunn oppe på Akershus

i formiddag. Det var den siste norske riksstyrer som bygde borgen og salen

hvor vi var samlet.

At denne handling foregikk på dette sted, understreker at båndene no

knyttes mellom Norges tidligere stolte historie og vår dds avgjørende begi-

venheter.

Interessen for vår gamle og ærerike historie har stadig vokst i det siste

hundreår, og likeså forståelsen ay vlre gamle nasjonale minnesmerker. I lange

tider forfalt det stolte Akershus, og folket glemte borgen og dens historie, men

etter hvert våknet interessen også for denne nasjonale helligdom og man be-

gynte litt etter litt å sette den i stand igjen og gi den dens opprinnelige form
og utseende. Det er som om de som i mange Zr har syslet med å sette borgen

i stand, rent ubevisst har sett fram til den dag da den igjen skulde spille en

rolle i landets historie. Dagen er no kommet. For første gdng på ozter 6oo

år er det en nord,marn ,b* oaertdr siyret i Norge.

Som så mange av våre store menn og førere i gammel tid, har også Vid-
kun Quisling levd mange og lange år i andre land, og der gjort en stor inn-
sats før han tok fatt ph sitt kjempearbeid her hjemme. Og som så mange av

våre store menn i den senere tid, har også han under sitt opphold utenlands

f&tt økt sin evne til klart å se problemene i sitt eget land. Og dertil ga det
lange opphold i Russland ham et utsyn over Europas sdlling i vår tid og et

enestående seerblikk inn i framtiden fordi han forsto at Russland og bolsje-

vismen var hele Europas største problem. Kjensgjerninger som jo zo noen hver
er blitt klar over. Flans klarsynte bedømmelse, på et tidlig tidspunkt, av vårt
lands indre og ytre problemer, hans vurdering av europeisk politikk og vår
stilling til denne, viser at han er en av vår tids største politikere og person-

ligheter.
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Mowinckel hadde en Annen oppfatning av Quisling framsyn. Jeg vet ikke

hva dere mener om hans uttalelse i sin tid om at Quisling ikke skjønte noen

ting av europeisk politikk. Uttalelsen gir jo et verdifullt bidrag til forståelsen

av den gamle tids politikere og deres fullstendige mangel på klarsyn.

Det er-i dag en merkedag ikke bare i Norges historie, men også i Vidkun

Quislings liv. På en slik dag er det sikkert mange som spør seg selv: Når var

det du så ham første gang eller lærte ham å kjenne.

En av de første ganger jeg s& Vidkun Quisling var fra galleriet i Stor-

tinget den dag han holdt sitt berømte historiske oppgjør med våre hjemlige

marxister. Han hadde da allerede talt og satt taus på sin benk, men man mer-

ket på uroen i salen og på det de andre sa at det ikke var noen dagligdags tale

forsvarsministeren hadde holdt for folkets representanter. Dette -var Quis-
lings første alvorlige advarsel til det norske folk, men det han la fram var

ubehagelige sannheter som de fleste lukket øynene for. Det virket som om

han var kommet inn i et vepsebol hvor han ikke var særlig velsett, og det lyk-
tes da også dem som egentlig hørte hjemme der, både å stikke ham, og snart

også å få ham ut. Men han fortsatte med sin utrettelige kamp og med sine

advarsler gjennom aIle år. Utallige er de taler han har holdt i de største loka-

ler og i de minste,fra Trysils øde skogtrakter i øst til de golde strøk på vest-

kysten.

For oss departementssjefer som no i snart et og halvt Zr har søkt å

arbeide for Norges sak, og som fortsatt skal søke å, gjøre det, er det en stor

begivenhet, - oB det gir en trygg følelse, - at vilr Fører no er blitt sjef for
en norsk regjering og således det faste midtpunkt i vår virksomhet. Han har

naturligvis også hittil væfi til uvurderlig stØtte for oss i vårt arbeid, men vi
har savnet ham som den naturlige leder av statsapparatet i denne for vårt
folk så vanskelige tid. Og desto mer har vi savnet ham og sett fram til denne

dag fordi vi har fått erfaring for hvilken evne han har til å. være midtpunk-

ret ved rådslagninger, og til å legge fram for oss de store og viktige saker. Det

er alltid hans klare og skarpe blikk inn i framtiden, hans kjærlighet til Norge

og tro på landets framtid som preger hans framstilling og løsning av proble-

mene. Disse møter og forhandlinger løftes opp på et høyt nivå ved denne

Førerens grep på tingene og hans evne til å se det vesentlige og de store linjer
i det som foregår.

Det er vel ikke nødvendig å si til den nasjonale ungdommen av i dag at
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Frq møtet i Sogo.

dere må være takknemlige fordi dere lever i denne tiden da vi har ett FØrer
hvis idder og mål vi kan gjøre til våre. Det var en tid etter forrige verdens-
krig som -var trØstesløs for den som hadde en alvorlig interesse for landets
framtid og som så og oågde å se hvor galt det bar av sted. Slik var det helt
dl vidkun Quisling trådte fram og smker opp vegen for oss. siden har jeg

aldri øpt troen på, at før eller senere kommer det en bedre og lysere tid for
landet selv om det mangen gang så mørkt ut.

Det er utrolig hvor forskjellig folk har det og føler det i denne tiden,
ettersom de tror på det gamle eller på det, ny,e. En del av folket går rundt og
hater sine iandsmenn, de klager og besværer seg over manglene og vanskelig-
hetene og de hårde kjensgjerninger, det hele synes å vokse dem over hodet.
Men vi som tror på en framtid for landet og på en ny tid, vi føler ikke hat
mot noen, og vi har en arbeidsglede og en tro på framtiden som aldri før,
uten på noen måte å" være blinde for vanskelighetene. Tvert imot, vi erkjen-
ner dem, men vi glx på med den overbevisning at de må overvinnes og at de

lean overvinnes. Og med den tro at det er bare en slik ikdv og positiv linje
som har livets rett og som fører fram.



Måme det norske folk no kunne vise at det ikke bare kan ta de bekjente

skippertak, men at det har evne, kraft, vilje og utholdenhet dl å gjennomføre

det seige og langvarige arbeid som må til for å. føre folket ut av den tilstand
det ved forsømmelighet har brakt seg selv opp i. Det er ikke hat mot lands-

menn, knyttede never og passivitet for øvrig som kan redde landet, det er

bare aktiv innsats og hardt arbeid til soning ay tidligere synder, som kan
hjelpe oss, og her er det ungdommen og de som har med ungdommens opp-
dragelse og utvikling å. gjøre, har det største ansvar og den største oppgave.

Vidkun Quisling har no lagt det til rette for oss slik at vi har et solid grunn-

lag, et utgangspunkt for det kjempearbeid som venter oss. Og det er nettopp
ungdommens innsats og dens muligheter som gir Føreren og oss alle vår faste

tro på folkets og landets framtid. Det er allerede utallige eksempler p& at
ungdommen for tiden reagerer sunt og riktig, og med begeistring er rede til å

ta på. seg sin del av kampen. Vi må love at Føreren ikke blir skuffet, men at
ungdommen med stadig økende kraft og voksende skarer slutter opp om det

arbeid som i sin nye fase begynner idag.

Noe av det som mest har imponert alle dem som har fulgt Quislings virke
er hans fantastiske evne til å forutsi tingenes utvikling, til å se inn i fram-
tiden. Uhyggelig var det ofte når han varslet om de rystende hendelser vi
siden ble vitne til og fikk føle. Men den gang vilde de fleste ikke høre på

ham, eller ta lærdom av advarslene. Det er nettopp dette geniale klarsyn og

framsyn som har gitt oss vår urokkelige tro pZ vlr Fører. Og det som no gir
hans kampfeller tro og håp er at han spår vårt folk og fedreland en stor og

lykkelig framtid, bare det norske folk vil forstå sin tid og sin sjanse.

Det som vir Fører mest av alt trenger også etter denne dag, det er tro-
fasthet og utholdenhet fra sine kampfellers side, utholdenhet både på fronten
der ute og her hjemme. Og som han sa i sin tale i dag, er det nødvendig at
vi alle sammen er mØnstergyldige forbilder på politisk disiplin og lojalitet mot
saken. Og mer enn noen gang må NS-ungdommen være gjennomsyret av den

rette ånd. Vi lover aår Fører å følge banl med utboldenbet og trofasthet, og

zti ail gjøre alt CIi kan for øt han så snart som malig kan nå de mål for land
og f olk som han har satt seg, og slik at slutningsordene i hans historiske tale på
Akershus i dag kan gå i oppfyllelse: Norge rrar et rike, det skal bli et folk.
Leve det nye Norge og Norges Fører, Vidkun Quisling.
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N orn" hor igien en nosionol regiering.

Bore en siste etoppe skiller oss no frq

vår fulle nosionole frihet og selvstendighet.

Vidkun Quisling
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MINISTER HAGELIN

Sjefen for Innenriksdepartementet, minister Albert Viljam Hagelin, er født i Ber-

gen i 1882. Han har studert arhitektur og nasjonaløkonomi i utlandet, hovedsakelig i

Tyskland og i det tidligere Østerrike. Hagelin har i en årrekke ledet forskjellige bedrifter

utenlands. Han har vært sterkt interessert i den politiske utvikling og har i lengere tid på

nært hold studert forholdene i Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. Siden 1939 har

han vært bosatt i Oslo.

I Quislings første regjering i april r94o yM Hagelin forsynings- og handelsminister.
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Sjefen for Sjøfartsdeparten.rentet, minister Kjeld Stub Irgens, er født i Kvinesdal i

| ,825. Han ble sjøoffiser i 1899, styrmann i rgoz og skipsfører i r9o3.

I , Norsk Skipsførerforening var Irgens formann fra r9r3 til r9r t, og pe konferansen

I "rn 
sikkerheten til sjøs i London i ry29 var han rådgiver for den norske delegasjon. Han

I tar \ørt tilsyn med byggingen av Den Norske Amerikalinjes båter *Bergensfjord,, ustav-

I 
,ngerfjord, og .Oslofjold», sorr han senere førte fra r9r3 til r94o. Irgens har utgitt

I 

tlere bøker av faglig innhold.
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F
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MINISTER FRETHEIM

Sjefen for Landbruksdepartementet, minister 7h. J. O. Fretheim , er født på Harnar i
1885 og utdannet som yeterinær i København med eksamen i r9ro. Fra rgro til t9;15

praktiserte han som dyrlæge i Drammen. I ry29 ble han utnelrnr til distrikts dyrlæge i
Land. Hans store interesse for bondeyrket gjenspeiler seg i de tallrike offentlige tillits-
verv han har hatt og har. Han har vært forrnann i Norges Skogeierforbund, og er siden

1939 f.ormann i Den Norske Veterinærforening.

Da Fretheim den 25. september t94o overtok Landbruksdepartementet, var han sterkt

knyttet til Nasjonal Samling. No er han forlengst gått inn som aktivt medlem av beve-

gelsen.
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MINISTER HUSTAD

Sjefen for Arbeidsdepartementet, minister Tormod Hustad, er f ødt i Nord-Trøndelag

i 1889. Han studerte ved Norges Tekniske Høgskole og tok ehsamen på arkitektavde-

Iingen i t9r4. I rgzr ble han ansatt som bygningsfører ved Høgskolens Fysiske Insti-

tutt, og i t9z3 ble han leder av Bøndernes Bygningskontor i Oslo.

I Nasjonal Samling har Hustad vært med fra sommerefi 1933. Fra høsten

har han vært medlem av rådet og hovedstyret. I Quislings første regjering i april

var han sjef for Landbruksdepartementet, og den 2t. september samme år overtok

ledelsen av Arbeidsdepartementet.

r934

r940

han
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MINISTER SKANCKE

Sjefen for Kirke- og Undervisningsdepartemenrer, minister Ragnar Sigvald Skancke,

et født i r89o i Ås, ble student i r9o8 og tok diplomingeniøreksamen i Karlsruhe i t9r3.
Samme år ble han assistent, senere dosent, og i r9z3 professor i elektroteknikk ved Nor-
ges Tekniske Høgskole. Fra r9t8 til ry4 var han overingeniør ved Elektrisk Bureau i
Oslo' FIan er medlem av Det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondheim.

Skancke har skrevet en rekke vitenskapelige avhandlinger i innen- og utenlandske
tidsskrifter.

8
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M IN ISTE R R IIS NÆ.S

Sjefen for Justisclepartementet, minister Sverre Parelius Riisnæs, er født i Vik i Sogn i

Åg7. ]Han er student fra rgrS og juridisk kandidat fra rgrg. I r93o studerte han

strafferett og kriminalteknikk ved politipresidiet og universitetet i \Øien med eksamen ved

Kriminalistisches Institut, og i r933 politivesen i Berlin. I årene r92r_r934 var han

politifullmektig, siden ry25 i Oslo og f.ra ry34 statsadvokat i Buskerud og Opland. Han

har vært medlem av flere utvalg til forberedelse av lover og komiteer med offentlige

oppdrag og har skrevet en rekke avhandlinger for innen- og utenlandske faglige publika-

sjoner.

Riisnæs er formann i Partiretten og president i Nasjonalhjelpen for de skadelidte distrik-

ter. Ffan er sveitfører i Rikshirden og deltok viren r94t som soldat i \Øaffen SS i felt-

toget i Jugoslavia og Grekenland.
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MINISTER LIE

Sjefen for Politidepartementet, rninister Jonas Lie, er født i Oslo i Å99. Han er stu-

dent fra 1917, yernepliktig offiser fra t9r9 og juridisk kandiclat fra t924. I r93o ble

han politifullmektig i Bergen, i r93z nestkommanderendc ved Statspolitiet og i 1938 sjef

for Utrykningspolitiet.

Han har hatt flere internasjonale oppdrag, bl. a. son politisjef i Saarbriicken under

folkeavstemningen i r934_193t og som delegert under avsremningen i Alexaldrette i r93g.

Under forrige verdenskrig var Lie krigskorrespondent på den tyske øst- og vest-

front. Han deltok som frivillig i felttoget på Balkan vå.ren r94r og ble tildelt Jernkorset.
Han er SS Standartenfi.ihrer og fører for Norges SS. Minister Lie har utgirt flere bøker.
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MINISTER DR. LUNDE

sjefen for Kultur- og Folkeopplysningsdepartemelltet, minister dr. Gulbrand Lunde,

er født i Fana ved Bergen i r9or. Han ble student i r9t9, studerte kjemi ved Technische

Hochschule i zirich og ved universiteter i Freiburg, og tok doktorgradeni 1925. | ry27

ble han universitetsstipendiat i kjemi i Oslo, og i r9z9 direktør for Hermetikkindustriens

Laboratorium i Stavanger.

Dr. Lunde har skrevet tallrike vitenskapelige avhandlinger. Særlig er hans navn knyt-

tet til hans arbeid som biokjemiker og vitaminforsker. Dr. Lundes vitenskapelige innsats

har vært av stor betydning for vår hermetikkindustri'

Dr. Lunde hører til Nasjonal Samlings eldste og iherdigste forkjempere' FIan var

{ra ry34 medlem av bysryrer i stavanger og var med i Quislings første regjering r94o.
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MINISTER LlPPESTAD

Sjefen for Sosialdepartementet, minister J. A. Lippesrad, 
rer 

født i rgoz og er stu-

dent fra r9zt. Etter eksamen ved handelsgymnasiet sruderte han ved handelshøgskoler i
Tyskland og Frankrike. Han arbeidet så, etter tre års bankvirksomhet, i det ungarske

generalkonsulat og i den landskjente bedrift Røwde 6c Co. I t3 Zr har Lippestad vært knyt-
tet til A/S Askim Gummivarefabrikk, først som kontorsjef, siden som sousjef og prokurist.

Lippestad var Nasjonal Samlings kretsfører i Askim og er no Partiets riksorganisa-

sjonssjef.
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MlNISTER STANG

Sjefen for Departementet for

er født i Oslo i t9o4. Han tok

Arbeidstjeneste og Idrett, minister Axel Heiberg Stang,

artium i tgzz og gjennomgikk Oslo Handelsgymnasiums

studentkursus.

I r9z9 overtok han sammen med sin bror farens jord- og skogeiendommer i Sør-

Odal, hvor brødrene etterhånden har grunnlagt de bekjente Maarud Bedrifter.

I sin egenskap av Ungdomsfører er Stang landsleder for NSUF. Etter sin del-

takelse som soldat i Europas frihetskamp sommeren r94r, ble han tildelt Jernkorset.
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MINISTER FUGLESANG

Nasjonal Samlings generalsekretær, minister Rolf Jørgen Fuglesang, et født i Fre-

drikstad i t9o9. Han tok realartium i ry28 og juridisk embetseksamen i 1933.

Fuglesang er medlem av Nasjonal Samling fra Partiets stiftelse. I 9l+ overtok han

det nyopprettede verv som NS generalsekretær og har siden uten avbrytelse innehatt

denne betydningsfulle stilling'

I forbindelse med nyordningen den zy. september r94o, overtok generalsekretæren

stillingen som statsrådssekretær, og den z;. september r94r ble han utnevnt til minister'

Ved ministerpresident Quislings nasjonale regjeringsdannelse den r. februar t94z overtok

generalsekretæren stillingen som partiminister.

åG.4ås;:={ilra#'.
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MINISTER PRYTZ

Sjefen for Finansdepartementet, minister Frederik Prytz, er født i Oslo i 1878. Han

ble student i Å97 og fortsatte på krigsskolen og på den militære høgskole. Fra r9o8 til
r9o9 tienestgjorde han ved Viborg regiment i Novgorod i Russland. I Arkangelsk opp-

arbeidet han trelastforretningen Prytz k Co., og var norsk konsul samme sred. I r9r8

ble han handelsråd ved den norske legasjon i Leningrad. Senere arbeidet han i en årrekke

med spørsmål vedrørende norske borgeres fordringer på Russland og deltok - som lJten-

riksdepartementets representant - på en rekke internasjonale konferanser.

Fra ry33 av har Prytz drevet Stor-Fosen gods i Trøndelag. FIan var med i Quis-

lings første regjering og var senere, fra oktober r94o, konstituert fylkesmann i Sør-

Trøndelag, inntil Ministerpresidenten den r. februar r94z kake ham ril minister.
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MINISTER BLEHR

Sjefen for Handelsdepartementet og for Forsyningsdepartementer, minister Eivind

Blehr, er født i r88r og tok juridisk embetseksamen i r9o3. I r9o5 ble han sekrerær i
Utenrilrsdepartementet , i r9o7 legasjonssekretær i Haag og i rgro legasjonssekretær i
Paris. Fra ryr3 til r9r8 arbeidet han som byråsjef i Utenriksdeparrementer og vidde seg

deretter til bestyrelsen av sine landeiendommer.

Som Norges rePresentant i utlandet var Blehr medlem arr en rekke internasjonale

kommisjoner, og i t934 til r93t var han generalinspektør for folkeavstemningen i Saar.

I tiden før utnevnelsen til minister den r. februar 1942, .var Blehr fylkesmann i

Oslo og Akershus.

--4 e+-,{"iltlF
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Norionot Somlings Progrom

er regieringens Progrom.

Vidkun Quisling
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NASJ O NA L SAM L !N GS ,4ål E R'

Nasjonal enhet uten klassemotsetninger og
folkesamfund bygget op organisk på yrkeslivets
dig styre:

Et faglig folkestyre!

partier, ct solidarisk norsk
grunn, med et sterkt og stø-

I.
1

Ut fra dette grunnsy, vil bevegelse, gjennemføre følge,cle

PROGRAM

L Staten og samfundet.

En handlekraftig nasjonal riksregjering uavhengig av partipolitikk.
Nasjonens kuitur- og næringsliv organiseres i selostjtrend.e, legaliserte
yrkeslag (løug) som danner bindeledd mellem de, enkelte og sraren,
trnder starens kontroll. Et riksting av yrkeslagene organiseres og gis inn-
flytelse på rikets sryre.

,9tatst'oraaltningen rasjonaliseres med sterk øking av fagkyndiges innfly-
telse av den e,kelte embeds- og tjenestemanns personlige ansvar og myll-
dighet, og med skarpt skille mellem den almindelige forvaltning os srarens
forretningsdrift.
Det leommunale selztstyre legges onx og kommunene undergis effektiv srats-
kontroll. Fylkesmennenes stilling som organ for regjeringsmakten styrkes.
Grundig oprydning i de kommunale gjeldsforhold. Skarpt skille mellem
staten og kommunenes opgaver og ansvar.
Lov og rett båndbeves uavhortet. Staten overrar alt politi. Korrupsjon
og uhederlighet bekjempes srrengr. Det skapes vyrdnad for domstolene.
Legfolks deltagelse i rettsavg jørelser innskrenkes. Kriminal-reform og
mer nasjonal civilrett.

6. De offentlige finanser ordnes efter en flerårig finansplan med srreng

3.

+.

t.
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høiere utdannelse av særlig begavet ungdom. Forskningsinstitøtter og

fagskoler utbygges.

24. Fritt åndsliv med organisert selvstyre under staren, tilsyn og kontintrerlig
økonomisk stØrre.

zt. Presse, teater, kringkasting, film og ardr. kulturformidiere skal t'remme
nasionems interesser. Samfundsfiendtlig propaganda og utbredelse av
klassehat forbys.

26. Den naturlige sammensmeltning av de w mllf.ører ril ett norsk skrift-
sprog fremmes, men uten tyang.

V. Forntaret og utenrihspolitikhen.

27. Forsvaret s4trkes, særlig sjø- og luftforsvaret.Hær,flåteogluftvern orga-
niseres til sterkt samarbeid.

28. Utenrikstjenesten gjøres praktisk og effektiv. Det stakes op klare lin-
jer for en m.ålbersisst nasjonal handels- og utenrikspolitikk.

zg. Handelspolitikken skal især arbeide for å skaffe folkehusholdet fast grunn
og for å holde oppe utførsel og skibsfart. Varer som kan frembringes
forsvarlig og tilstrekkelig innenlands, skal ikke hentes utenfra. Lltenom
denne selvberging arbeides for øket varebytte med andre land, om nød-
vendig på grunniag ay gjensidighet. Norske tiltak i fremmede land skai
ha aktiv og målbevisst politisk støtte. Norges interesser i polarstrøkene
hevdes våkent og sterkt.

3o. Utenrikspolitikken skal søke tilknytning til rase-, kultur- og interesse-
beslektede folk verden over for særlig på denne fellesgrunn å. gjøre vir
innsats i folkenes verdensfellesskap.

Oaeralt må gield,e at hensynet til bele landet går forøn enkeltpersoners,
partiers og landsd,elers særinteresser.

E gennfite gjennont folkenytte.

VI ER ET RIKE - VI SKAL BLI ET FOLK

Dette Nasjonal Samlings program er lagt frem på NS' landsting og god-

tatt ay Rådet 28.-29. januar 1934, samt stadfesrer av undertegnede Fører
ry. februar 1934,efær athensyn er tatt, til bemerkninger som er kommet frem.

Vidhun Qøisling
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