
Til alle N S folk 
på 8-årsdagen for stiftelsen av Nasjonal Samling, 

17. mal 1933. 

Av rikspropagandasjef, statsråd dr. LUNDE 

Kampfeller! 

Vi kan idatg se vil:bake på 8 års avbeid for Na
sjonal Samling og det er da naturHg å tl1ekke frem 
forholdene den gang, som førte til dannelsen ,av 
Nasjonal Samling som politisk parti. 

Det er nu 8 år siden Vidkun Quisling s'endte 
ut sin 'bekjente «Opfordring tit! Nasjonal Samling». 
Denne opfordring vekket mange ansvarsbevisste 
norske menn og kvinner som så dannet den førslJe 
kjerne i Nasj,onal Samling. Den kom Slom en utløs
ning :lior de mange som mer eller min'dre klart 
hadde sett at vårt folk ikke på noen måte sto rustet 
NI å komme gjennem de kriser og nyskapninger 
som nødvend1gvis måtte komme. Quisling sier selv 
at følgende kjensgjerninger var fOl'anledningen til 
denne opfordring: 

1. Den økonomiske, socia,le og poLitiske utvikHng i vårt 
land gir ,anLedning til alvorlig hekymring, berører di
rekte enhver nor,drnanns eksistens, og kan bli arvgjø
ænde :for hele vårt ,folks fremtid. 

2. Hver dag som går m€ld det nuværende styre og sten 
Ibety.r en videre Æararm.else ~\IV vårt samfuud og av den 
enkelte, med en socral 'og økonomisk lm:tastrofe, joa 
politisk utslette1se, som endelig resu1tat. Og dog har 
rVIi. i virkelighetenanle1dning Itil å -le'§ge om vårt sam
,fundssystem på en sådan måte at nettop de nuværende 
vanskeligheter klan danne gl1unntaget for en snar over
gang ti:! fremgangSl1i:k utvikling. 

3. Med det nuværende parbi:V'esen er ~midleDtid uteluk
ket å opna den kursendl1ing i politikken som er en 
nødvendig JioDutsetning 'Lor dEn Øko""om~ske og sodale 
gjenr,eisning og nyol'dning som må komme. 

4. De store gam1e partier har uttømt sin opgave i for
,ga'nlgne liorhold. De er ~lle, mer el1er mindl1e, ldasse
partier. Ingen av dem har evnet å samle vårt ~olk om 
spøl"lSrmllet om socia,l ening, som er det Vliktigste spØrs
mål i vår ,tid. De er ved hele siTl opbygning og sine 
tradisjoner og gjennem sine rti-Hitsmenns innslats hittil, 
så innkapslet ti det 'garrn:le a t en tilstrekkelig OIllileg
ning innenfra er ugjørlig. De bærer dessuten aUe sin 

dell,l'V skyLden for vår nuværende misere. De har også 
,alV den grunn ikke .forutsetningen f.or å anv1se veien 
tor den reformasjon som nu kreves. 

Efter å ha gjennemgått de borgerlige partier 
og vistaJt disse ikke lenger har evnen til å gå inn 
for noen positiv nasjonal politikk, sier Quisling 
videre: 

I sLike stormfulle ti:der som vii nu er gått irul i, er det 
nødvendig å ha ,en kampdyktig politisk org,anisasjon med 
positiv,e \ideer, som i slagkraft kan måle sig med marxis
men og er i pakt med fremtiden. Slik som det nu er mo-
11IO-po.liserer rcv>o1usjonspaDuiene folkets .trang til fremskritt 
o,g til politisk og sodal nyorientering. I den borgerlige 
cløgnpCllitikk :fiinnes ikke engang antyclning til forsøk på 
å&c problemene li salmmenheng og overenEIStemmelse med 
t1dens og nødens krav. - - -

Når ,situasjonen er s11k, er 1iolket nødt til å finne til
bake UiJ. sig selv 'Og Itil gnunn1ag,øt for sin kmft. Den 
enesLe iarbar,e ve,i ut av ufør,et er resolutt å opta al1beidel. 
,tor en åndelig .og nasjonal vekkelse og samle alle de kref
ter som har den samme positive \innstilling, i en aktiv na
sjonal og eodal bevegelse på tvers av partiene. 

Denne bevegelse skal ~kke være noe parti i samme 
betydning som de pal<tipolHiske partier. Men en 'bevegerse 
utenom partiene, en ol'g,anisert reisning, hvor 'bonde, ar
beider og horger kan f,inne hvenandre og samles cm løs
ningen av de ,felles, nasj,on:ale opgaver. Det gjelder en 
nasjonal konsentrasjon alV spredte 'viljer og krefter. 

Qu~sling går der<efter over ,m å omtale det na
sjonale samlingsprogram og sier: 

For å skape et maiktgrunrr1ag og dedgjennem mulighet 
for organisCisj.on aven regjer,ing sOIm arbeider gddt, må 
man v:ite Ihvald man vil. Det kreves et helt gjennemtenkl. 
og !roonsekv,ent program som Jiolket vil eller må anerkjenne. 

Utgauglspunkttet for et ,sådant frigjort program kan 
bal'C være dette: På den ene side alt det norske folk sk'al 
skjønne at det må bygge på .folkeætt og jord, på vår nor
diske forkeætts kulturbæænde og skapende ideer - ære, 
fDillet og plikt - og på et åndelig, nasjonalt og soo1alt livs
syn med fors~åelse ,av hver enlkelts v'erd og muligheter in-
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nel1lEor saanJiundebs rt<lJmme. Vi må' .Linne ligjen 'røttene .til 
vår kraft og gi dem nytt 11v. Folkeå~den må reises og 
renses. 

På den annen sitle er det hensynet til de endrede livs
V'ilkår som er skapt ,ved videnskapens utvikling og den 
ano,deITle teknikks enorme ydeevne. På dette dobbelte 
grunnlag må vi stake ut de nye politiske fremgangslinjel'. 
Bare en slik bevegelse diavner så vtdt og dypt aJ!; den kan 
føre vårt folk velberget gjennem d~sse nøds- og fødsels
dder. 

Tils1utt . satte QuisHng op følgende 5 hoved
iJunIkter Ifor Nasjonal Samlings program: 

FØTste hovedpunkt. 

Et nasjonalt TiksstYTe. StatspoLitisk fontyelse. Sl"tt pcl 

{agfoTeningstYTanniet og anslags omveltningskommunisme 

i Norge. 

En sterk og stabil stYl'emakt (en nasjonal regjering) 
som lmvkiortet håncLhevter lov og rett, opretthoh1er rikets 
beståen og :anseelse, og setter alt inn av Vinje, makt og 
midler ·for å gJenreise landet .og skape en rettferdig sodal 
og øJmnomisk nyordning over alle k1æssdnter-esser, m2n 
som er avLastet f.0ll: wle ikke-polilltiske gjøremål som ligger 
uLenfJor statens komp€itanse og hvor overdrevne statsinn
grepp bare hemmer utvrk1ingen. 

F.orkererpresentasj-onen utfylles med direkte målsm·enn 
(or ,organisasjons- og nær,in~s1ivet som gis l'hnelig innJly
telse på ri'kets styre (næl1ingsting). 

Annet hov.edpunkt. 

Avvikling av gjeldskTisell" 

Pengene skal tjene arbe1dslivet, omsetning og produk. 
sjon, ~kke omvendt. 

Tredje hovedpunkt. 

Planlegging og samarbeid i næringslivet. 

Il ylining av den nasjonale produksjon og bedring ((1) mas

senes. kår. Arbeid fOT aLle. 

Vårt program går ut på at staten ~erner om retls
samfunwet, sikrer en Ultstrakt fJ)ihet for personlig tliHak 
og eiendomsrøttell's ukrrnkøHghet, friheit til arlbeid og 
indre &æd ti samfundet. - - - Ved statens fomnledning 
ulJarlbcides og 1verksettes en nlals<jlonal flerånig plan 1:'01' å 
gjenneanÆØre bestemte nasjonale arbeidsopg,av€r. - - -

Jordlavgivningen revideres i overensstemmelse med 
odels1oVeiUs prinsipper. Innføl~lee av arbe1d1stjenelste fOl" 
unge me= ~or å fremme 'Solicl:aritelsføle'1sen -o,g heve aktel
:':oOn &.01' ethvert ærUg arbeid. 

Fjerde hovedpunkt. 

OTganisasjonen av det so lidaTiske samfund. 

Klassekampens ophØl', social ening. 

Lavmessig innoronling av Æag- .og nærin~orgianisasjo
nene i forhold til staten, fastsette'lse av arbeidsgivernes og 
lpnnsanottag'ernes rettigheter og ,plikter mot hinannen og 
likeovertfor samfurrd€'t (en ørbdde'ts lov). - - -

Vmm om folkeretten, l'eisnillg av folkets åndelige, mo
l'alske og ,fysiske kra!ft. Ungdommen skal ha jeiVngode 

utviklingsVlilkår så 1angt råd er. En mer effektiv skole
utdannelse på kortere tid .og med mer tanke på kar-akter
dannelse og det praktiske Hvet. En samlet undervisnings
plan bygget på differ'errsiering og med det mål for Øie å 
bringe en!hver på den plass han i fOl'hold Itil sine evner 
har kr-aiV på. Lettere v.ei :lior dyk<tige og evnerike 1Jil å ta 
s'ig frem. LØnn efJter dueUghet. 

Femte hovedpunkt. 

En bestemt nasjonal vilje i Vå1' handelspolitikk og vår 

utenrikspolitikk og et effektivt fm'svaT, 

forenet med arbeide't for en ,bedre verdensor~sj.on og 
[or den fI'~deHge fremgang i verden. 

Den Ifolkeætt som vi :tilihører, er i EuI'opa sterkest re
presentert - :foI'uten ,i det øVl1ige S1rondinaVl1a - på de 
britiske øyer og i det tyske vike. En selV\føIgelig konse
kl",ens lav dette fOJ.iholdV'ilde det være om disse tre g~up
per, den nordLske, den bri'tiske og den tyske, SØIkte frem 

til tarmer ror en hlokkdannelse - et NORDISK FOR
BUND. 

Og ,tils~utt opfordrer Quisliing alle positi.vt tenkende 
mennesiker av aUe samfulldslag, i .og utenfor par:tiene, UT

be,idere, .bnrgere og :bØllder, til å gå ~nn for d~ fors'onings
og sam'l:illgsal,beid som her er foreslått olg å tegne sig S8ID 

medl~er laV Nasj,onal Samling. Således som sitUlasjonen 
utvikler sig, er det -pHkt ,f.o l' ,aUe -til å ta sbandprunkt til 
\,ideM poHtiske rprolblemer. Det krever både deres egne 
,interesser, hensynet ,til landet 'Og til kommende slekter. I 
alle nasjoners Liver der Øieblikk da nasjonen v~d samlet 
innsats kan legge grunnen for l,ange biders J'rerngangsr1k 
utv,ilding, ·ener ved likegyldJ1ghet og foorsømm·else for
skjertse muHghetene og øde lW1det for generasj.oner frem
over, j'a, :for ane ,tider. Det nUl·::;kc fulik Jliar en~ang frh- ,.,l11t 
op si.n kmft i indre str.id og politisk forsyndelse; hv:oreftzT 
fulglbeen lang tid, hele 500 år, ,full av nedgang .. Sådanne 
skjehnes,tunder gjennomlever vårt f.olk nu igjen. De t er 
for'bliirnlelse å tro at delte er noget som ordner sig av sig 
se1v. 

* 

Jeg har referert så utførlig disse 5 hovedpunk
ter og QuisHngs manende appell til alle nordmenn, 
slik som han rormet dem for 8 år siden, fordi 
disse punkter og denne opfoooring er akkurat like 
aktuelle idag som dengang. Retningslinjene og 
programmet er~dag nøia'ktig doet samme som for 8 
år siden. Utiklingen har vist at Quislings opfat
ning var dktig, og det er om mulig ennu viktigere 
i,dag å følge hans opforldring tir å slutte ap om Na
sjonal Samlings politikk enn den gang. 

Quislings ord om at det er en forblindelse å 
tro at disse ting ordner sig av sig selv, har idag 
større gyldighet for det norske folk enn noen
sinne. Densom vi v~l sikre vårt folk liv og frem
I:Ld i det nye EUl10pa som nu hygges op, må vi selv 
yde vår innsats 'Og gå positivt inn for nyordningen. 

På tross av wmskeligheter, motstand fra de 
gamle parHers silde, frafall i våre egne rekker o.s.v. 
har NaSljonal Samling alli'kevel vært i stadig vekst 
og øvet sin innflytelse i disse år. 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



Men Nasjonal Samlings største betydn1ng var 
at dette parti var det eneste faste holdepunkt i 
folket da vårt land blev dradd inn i krigen og de 
store omveLtningel' og det gamle system brØt sam
men, Vi kan klag utelukkende takke Quisling og 
de kvinner og menn som samlet s1g om ham ror at 
Norges fremtid i den europeis1ke nyordning er 

sikret, 
Den 8, a1?ril iår kunde Quisling uttale, at den 

kommende fred hverken vilde finne Norge som et 
t;ysk protektorat eller som en del av det stortyske 

rike, 
Og Reichskommissar Ter,boven uttalte den l, 

mai iår i, sin tale: «En ting har det norske folk 
(tllel'ede nu all grunn til, nemlig å yde Quisling og 
hans menn i Nasjonal Samling anerkjennelse og 
(;alde, Riktigheten a1) deres politiske verdensbil
I,ed, er blitt bekreftet med en klarhet som ikke 
kan overtreffes av begivenhetene i det ål'et som er 
gått, Dermed står samtidig det patriotiske i dm'es 
handlemåte hevet over enhver mulighet for tvil. 
Og sluttelig er det, og det er det som er avgjø
rende, alene dem og deres politiske kamp og tros
bekjennelse som vi kan takke for at det norske 
folk fremdeles har mulighet for med rette å tro 

på en lykkeligere fj'emtid til tross for det gamle 

systems forbryt.erske holdning,» 
Disse historiske ord ,av Quisling og Terboven 

har g1tt det norske fol'k nytt håp og tro på frem
l:i:den, Utviklingen har vist at den politrkk som 
Quisling har ført har vært riktig, Med profetisk 
klarhet har han allti>d sett den riktige linje i de 
mange pohtiske situasjoner som opsto i de 8 år 
sonl er gått. Og selv om hans avgjørelser og ret
ningslinjer for de enkelte kampfeller mange gan
ger kan synes uforståelige så har vi allikevel all
t:iJd efterpå kunnet fastslå at det var dktig. Dette 
har da gitt ass den trygghetsfølelse som gjør at vi 
al1ti'd rulh 'ut kan følge ham også i fremtiden. 
Hans innsats, hans utrettelige og uegennyttige 
kamp ,for 'land og f.olk skal mane oss til hver på 
vår post, å yte vårt beste f.or å fremme Nasjonal 
Samling og bringe bevegelsens ideer ut til folket, 
slik at vårt store mål så sna'rt som mulig kan vir
keliggjØres, da Nasjonal SamHng med Quisling 
som FØrer kan 'overta den fulle l'egjeringsmakt i 
NOl'ge, og da vårt fork som en fri nasjon kan tre 
inn i rekken av Europas nasj.oner i samarbeid med 
vårt tyske frendefolk og delta aktivt i opbygnin-

gen av det nye Europa. 

Heil og Sæl! 

Oslo, 17. mai 1941. 
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