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el nye, kumpen mellom jpdekRpital{'Jl og bolsjevismen
den ene side' ognasjonaL<;osL-dismen og retten på den
andre, er rykket oss inn på Bvet på en

på

lojalitet

passivitet.
og som også i førsle rekke ."knl gi oss
den ~0ralske retl til å fpre folket, fordi
vi ved vår egen innsats reddet landel
uten fl tenk-e på' egen personlig fordel
eller vinning - fordi vi åpent og ærlig
våget å stå fram som politikere.

- vi behr~vdc ikke å krumme en finger,
skjebnen ynde nok holde sin hånd over

og ut fra den går vi ,til kamp for folkets

oss .. I sannhet skjebnen ikke bare holdt

eksistens og framtid.

flertall elle!" folkeopinion. Landets fri·
het skal berges. Og det skal skje med

sin hånd over oss, men med hele sin
tyngde har den lagt ·sovjets griske klo
OVel" deler av vårt land.
Man skulde ha ventet at i Europas
kamp for å frigj~1re seg fra det engelske

Det står i dag bare en ting fast, og det
er at landets eksistens var i fare for å
bli strøket av rullene, og dette var også

LnHsal~ 25 ore

egne int(!l'esser på bekostning av Nasjonal Samling.
A være positivt politisk innstillet er i
dag en faglig kvalifikasjon uten hvilken
det ikke el' multg å gjøre virkelig godt
<lrbeide. Vi har allerede kvittet oss med
det gamle systems verste utvekster. l
dag går vegen oppover - i dag skal det
nye Norge tøm res opp til tross for krig
og vanskelil.dwtel" til tross for alle
pasivc og srtkalte lojale.
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den forra~derske kohtske politikken
vi 1 Norge trukket inn l begivenhete;entrum ptt en langt annen måle enn

-».

,.---------------~

Norge. er politikere - og hvis vi fOl'ne]{.
ter dette, da er vi blitt forretningsmenn
i gammel· demokratisk stil.. Norges framtid bygges i dag av politikere - og ikke
av forretningsmenn. Vi er Hlle forkjempere for en ny ide - fanebærere for en
ny tid. Vi ser ikke fOITetnlngsmesig på
kampen, men idealistisk hva tjene~
folket og landet. Det er vår rettesnor,

slik måte at vi ikke lenger kan spille rollen som pas.sive tiLskuere. Som en følge

«Fred er ei det heste

0,10, lordag Hi. des(,llIher l 9,11,

Il

et store OPPf~jØret mellom det gamle

Julehflytiden og vi selv.

I

KAMPORGAN
Il.

Ungd{!rn I(jcmper for Norge.

kunne flnsket. Vi lullet oss inn i søte

VI

drømmer og tenkte al vi fikk leve i fred

fonnyndeTSk[\pe~~

,(ra verdenserobreren
krig.<::.'itirtcren gjennom hundrer av
år, der skulde vi nordmenn ha stått på
frihcL"kjernpcrnes side. Og i enda ster--kere-grad -skulde' man ha ventet. at det
rrihelscbkende norske folket hadde inn_o
setl faren fra bolsjevikene noe som
det gav helt. tydelig tilkjenne under vintcrkrigen mellom Finnland og Russland
og at det i overensstemmeL<;c med
den vilje det den gang gav uttrykk for,
mobUL<;.erte alle krefter til kamp og vern
mot den fare som alle her heime frykter.
Men istedenfor dette så vi hvorledes
o~~

ble styrtet inn i en håpløs kamp -

uvegerlig blitt gjort, hvis ikke Vidkun

Quisling var stått fram. Nasjonal Samling har gjennom sin Fører fttlt en historisk oppgave å løse - og denne oppgaven
skal vi også makte å løse til tross for
både aktive motstandere, passive og
lojale elemente:r. Vi skal løse vår- opp~
gave som politisk enhet, hvor· hver en-

kelt er politisk soldat.

Vegen vi skal gå for å nå målet, er
tydelig oppstaket både fra norsk og tysk
hold.
Vegen går gjennom Nasjonal
Samling. V!:tr misjon blir derfor å lede
folket inn på denne vegen, få folket til
å forstå silt eget beste. Vi har ikke fått
noen bestemt. frist til å gjennomføre
denne oppgaven, men det er en selvfølge

en tåpelig krig for England - mot
at den blir løst hurtigst mulig. Krigens
for den internasjonale jøde- harde lover har vanskeliggjort vår oppkapital - mot ·'Europa, for utsugerne og gave, men ikke desto mindre er det nett·
undertrykkerne mot sin egen frihet . opp dise· harde lovene som herder oss
og framtid.
. og gjør oss istand til å makte oppgavene,
'..1....,

~rdand,

, Storparten, av 'det norske folket har i
lne tiden mistet evnen .til selvstendi.e:

,=ning, og enda verre, de har også
~t evnen til å kunne handle unaer

ansvar overfor seg selv og sitt folk. De

er blitt lydhøre slaver under London.

kringkasterens bannstrå'er. Ikke desb
mindre påstår disse forledede og viltledede landsmenn at de representerer
folkeopinionen. En gruppe av dem er
aktive motstandere - den gruppen er

klar, og behandlingen av den slags eIe·
menter er innlysende. Men vi har 2
. andre grupper som kanskje kan være
vel så farlige, nemlig de passive og de

lojale.
Den første gruppen, de pasive, el' de
som «aldri har befattet seg med politikk»
og som derfor holder seg utenfor. Den
andre gruppen har den ene eller annen
grunn for ikke å være aktivt med, men

de påstår at de står, fullt på vår side og
bøyer seg for alle bestemmeber som
kommer fra myndighetene. Den som lever j dag, må være politiker. Han kan

hverken være pasiv elle!" lojal. Da Iig.'
ger det et eller annet under, noe fordekt,

et mål som ikke tåler dagens lys.
A være politiker i dag er nemlig ganske,.. enkelt å. «ville det gode», det er il.
være med på å bygge det nye opp etter
de retningslinjer som er angitt.
I det demokratbke Norge var det å
være politiker et forretningsforetagende
og ikke et nasjonalt foretagende. Vi

I en slik situasjon som landet er oppe
i-idag, kan vi ikke sp~~ne elter stemme-

eller mot opinionen: Man kan ikke ta
hensyn til opinionen i delle tillcde. Opinionen Cl' ff~rt bak lyset av den engelske
propaganda i vårt land siden den første
verdenskrigs dager og helt fram til i dag.
A la opinionen få noen innflytelse på
politikken i dag, vil si det samme som å
la vår utenrikspolitikk og innenrikspolitikk forlsatt bestemme fra London. ~- ,Det hlir --i ;del hele tatl ikke
spørsmf,l om hensyn når Norges framtid
skal sikres, men kun om hensikt. Hvis
et tiltak er hensiktsmesig for dette store
formål, da har slaismak,tene ikke bare
rett, men hellig plikt til å gjennomføre
det, uten hensyn aven hUken som helst
art.

Vi har i dag innen stat og kommune
og også ellers i næringslivet menn som
er pasive eller lojale. Under begrepet
«lojah skyter ... mange seg i dag. Det
hevdes. at de er gode fagfolk. Det el'
imidlertid ikke nok bare å være «gode

fagfolk>. Vi kan ikke i lengden trekke
rundt med gode fagfolk som utnytt;r

Nål' Norge bygges, da hjelper det ikke
å være lojal. Norge bygges nemlig ikke
med lojalitt~Lserkla-,yingcr, det bygges
ved positiv innsats, arbeide og offer,
med hjertet fullt av tro og begeistring
for det nye. Vi krever at folk har i seg
viljen til sannheten, sannheten om det
gamle demokratiske systems bankerott,
sannheten {)In den 9. april 1940 og den
virkelige sannhet om Vidkun Quisling
og hans overmenneskelige kamp for
Norge. - Da vil de også tro.
Tenk ove l' sp~1rsmålel om hva det er
som driver de norske gutt~ne 50m i Qug
ofrer sitt liv i kampen for Norges fr~m
tid, i kampen mot Europas fiender. De
er ikke nødt til det. Grunnen er at de
har sett sannheten, Det er drivkraften
til deres hegeistring. Og når kampen der
ute Cl' slutt, du vil de komme heim.
Skal de da møte et splittet og uenig
folk? Tro ikke at disse folk som har sett·
døden i øynene for sakens skyld, vil
finne seg i at små intrigante mennesker·
som har sittet på .sin krakk med skylapper for øynene, saboterer det samme
som de satte livet inn for! Tror noen
at disse karene vil synes at det er nok
å være lojal eller passiv?
Mange av disse passive- og· lojale, er
ofte farligere fiender enn aktive motstandere. Vi finner dem i alle deler av folket. Enkelte av dem går omkring i fåreklær og innarbeider seg hos de ansvarlige og bestemmende myndigheter og
opparbeider seg posisjoner, hvorfra de·
mener å kunne fortsette sin nedbrytende
og hemmende sabotasje og. virksomhet.
Disse må være oppmerksomme på at det
ikke er deres evne til ii gi falske bilder
av seg selv og andre som er det· avgjø.rende. men deres virJ<.e og innstilling
mot det nye Norge;
De som i den ene eller· annen egen-'
skap blir gjenstand for d" pelskledtes
oppvartning. må være på vakt, slik at
opposisjonen ikke premieres. Det er av
større betydning for saken å ba en fast
overbevisning og en ubrytelig vilje til å
kjempe saken igjennom som aktiv politiker i det nye Norges tjeneste) eim å ha
et behagelig og sleipt ·vesen. Det er ikke
ved hjelp av disse passive og lojale, men
på tross av disse at det" nye Norge og det
nye Europa skal seire i denne kampen.
Vi kjemper for Norges sak - og vår
stilling er klar og konsis. Som aktive
politiske soldater står vi fremst på barrikaden - vi lurer ikke omkring i bakgrunnen i den ene eller annen hensikt.
I vårt forhold til Tyskland er også vår
stilling klar. Som germanere er vi likever.
dige - og ut fra den synsvinkel vil samarbeidet føres på kameral,lig basis. Det
~..
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Målet for ungdommens organisasjon i dag ligger i at den, tar opp alle
de krav og fordringer som de unge
ogs" i tidligere tider gjennom et utall
uv foreninger og forhund, stilte til et
ordnet samfunn. Ropene fra dette
mangehodede uhyre lfikk tidHgere
bare sitt eget forkortede ekko til svar,
og resultatene sorn den enkelte kunde
telle, hadde liten eller ingen hetydning etter som de spredte tiltakene
førte i forskjellige retninger. No blir
tingene behandlet og får sin løsning
etter hvert som de viser seg å være
nyttige og hyggende for etterslekten,
sjøl om de da i mange tilfeller kommer på tvert· av våre egne krav til
makelighet og personlig velvære.
Til denne oppgaven må enhver som
IC'rigsjlll. -"Ordet er hlitt s.å l~l~nin. skal lede og føre ungdom i framtida
nclig og ,vclkjcnt. ncgrcpcnc cr vcd være parat. Det nye Norges ungliegivcnhclens galig hlilt knyllet sam- domsbevegelse legger derfor stor vekt
.på i\ finne fram til de rette føreremmen - Icrigcn hnr satt sine spor på ner ira ungdommens egne rekker, og
oss allc.
en søker f, dyktiggjØre disse gjennom
Julen er' imidlertid fa;niliens og skoler og kurser.
fredens Iest framfor noen nnnen. Vi
På Sognsvatn ved Oslo har 'det no i
pnsl,er og h'.pcr alle sammen at det 8 måneder vært igang en skole for
vordende gutteførere. Det er første
må kOl'nmc iilhnlcc' - snart.
gangen en skole som denne har vært
Med Ønsker og håp går dct ikke,'
forsøkt, idet en i pensum har kom hii\fed ,d c t 'vinnes intct.' Oct cr hand- nert aI:mene og førerdannende fag.
ling som teller - og tidens J<rnv er Dvs, at elevene har anledning til å
handling. Det cr vi sclv SOm avgjør være med i en linje for handelsfag
hvorvidt og hvor snart vi skal kunne og få gjennomgått et alminnelig halvnrig dagkurs i disse fagene. Skolen
feire fredsjulen som familiefesten
har hatt rett til å ta eksamen, og
uten å heh,lve it sende triste tanker denne er blitt avlagt i disse dager. De
til dem SOln må feire julen ved fron- unge guttene som for de flestes vedkommende allerede i lengere tid har
ten.
Det cr i d n g det avgjøres, og dct praktisert som lagførere eller lik
nende, gjorde dette ofte på bekostning
cr v i som avgj,lr. Ungdommcn gar av sin egen utdannelse, og et stort
fornn. Vi sellcr ,.Ilc krcftcr inn til ansvar var det for NSUF å se på
denne innsats, vi tnr på oss de st1Jrste delte. No trenger de imidlertid ikke
ofre, når l'i hare vet nt det lean tjene lenger å føle seg på har bakke, gutsalcen. Og Norgc er tjent mcd var tene har fått sin opplæring og har noe
å falle tilbake på om de ikke lenger
)nnsnts og; vårt offe~) ,dag., Fram av, kan gjøre nytte for seg i Ungdoms:linmpcn;vIfører, og ofrene vi },ringer, fylkingen.
'skal en' ny, tid, hlomstre,-, ungdommens.'tid, skapt av og for ungdom som
kjenner sin tid og vil' det gode.
Vi vil alltid minnes de av våre kamerater som hviler."der ute i fremmed jord. Vi sender, all ti ri vilre tanker
lil dem som 'står der ute. Deres offer
Hvem av våre lesere kjenner ikke
og innsats Corplikter oss 1:1 & gjøre Otto C. Olsen, eller onkel Otto som
alle de unge kaller ham? Onkel er
det samme.
jo i grunnen et fullstendig malplasert
Norge kaller"":' vi f,llger.
navn på denne karen som alltid og
Heil og Sæl.
hvor som helst i sinn og gjorning er
den yngste hlant de unge. Itiktignok
Sverre Tidemand Ruud.
hnr han Iilt bredere skill enn de
andre, ja det er sogar onde tunger
har alltid vært nordmenns vis il handle som hvisker
at han har fullmfme,
åpent og ærlig - og derfor foraIde,' vi
- men dette er ting som ingen legger
like mye .. den mann som kryper for ty- nlerke til når en er sammen med den
skerne ,Car li vinne personlige laurbær firtiul" gamle gutten. Jo, mine lesere,
,: 30m, den mnn'n, ,som "passivt saboterer
dere hørte riktig. Otto C. Olsen fyIte
" ;Nasjonal; Samling ellel' lur seg forlede den 17. novemher 40,år,
,,: til terrorhandlinger mot land,rnenn, '
Allerede som gutt var det ungdoms, ,Det ærlige; kameratslige .amaroei,fe arbeidet som fanget Otto's hele jnter. med tyskerne'må' til" Vi trenger hver- esse. Del vil si den gangen var del
undre uten tyskcl'ne vilde Europn særlig ski1Øpningen han stelte med.
"være dømt til, undergang'. I denne hltrde Han satt i skikluhb-styrer, han var
()g avgjørende knm pen er det en selv- med å hygge bakker, og han var domfølge ut, al1e, nordmenn er med som mer og aktiv skiløper, Det er vel ikke
aktive elementer i gjenoppbyggingen av så svært mange av landets skiløpere
vort land. NasjQnnl Sumlng er elet stals, som ikke før eller siden er kommet i
bærende parti. - anEl'kjent som sildunt kontakt med Otto C. Særlig nød man
av det stortyske rikes fprer, Adolf Hitler: i mange år godt av hans ivrige arbeid
' - og da har det' for kumpens endelige ute i Ullern Skikluhb. Satte man sine
utfall like lite betydning om, noen stritter ben ute i Ullern bakken om vinteren,
mot 'eller pr,J~er å gå bukveger. Vegen det være seg under renn eller under
'~r klur. Den. kumpen vi CØrer er ikke trening, - I ,alltid var Otto C. der. Ble
utelukkendcten kamp fo;' Norge, men det spurt' om hjelp til et eller annet,
like meget en kamp for 'Europa, en s" stod straks Otto C. parat til it yte
kamp Ior retten mot uretten. D'et er sin hjelp. Det fantes aldri nei i hans
nettopp den ting at Tyskland i kam- munn;
pen for, sin, eksistens har retten på
Vinleren 1940--41 var en vanskelig
sin side, som hul' gjort oss til nasjo. tid for skisporten, Idretten vor blitt
nalsosialisler .. Og det. er .. det at vi nyorganisert, og mange av cle gamle
vet at Vl har retten pn Vr\!· side i vrir falt Ira. Det nye idrettsforbundet så
kamp ,mot j,lssingmentaliteten som 'gir som en av sine første oppgaver å sette
oss uen moralske ryggrad,. som er den i gang treningsleit"o {or de nklive og
nødvendige betingelse"for, vill" 11tholden. å utdanne dommcl·C'. Man så seg derfor .om etter steder for il legge slike
het.:oc .. endelige seier., .: / ,. :"~.'
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K.urset tok til i mars i flr, og som en
sIcjlJnner har arbeidet for gultene
vært allsidig. I Førerganlens feltuniform fikk en til å begynne med gjennomgå en regulær rekruttuldannelse.
I det harde felles slitet fant guttene
hverandre i denne tiden, og det dannet seg et kameratslmp som har holdt
siden og vært til uvurderlig hjelp når
det gjaldt å nå de heste resulLater.
Siden har det gålt slag i slag, på
skolen og i' teltldrer på forskjellige
steder i landet har guttene fått den
praktiske foslringen som er nødvendig for en ungdomsleder å være innforstått med. Resultatet er at igjen
står et nytt kull førere ferdige til 1\
ta fatt der de får sine oppgaver. Men
å legge seg ned og hvile pa sine laurbær har en i dag hverken lov eller
tid til, og det er derfor allerede forbec
redt et nytt kurs i samme sjangre fra
februar av. Skolen hlir da forlagt til
et annet sted, men vil slort sett bli
drevet elter de samme prinsipper. En
gjør dette kjent såvidt tidlig fordi en
venter stor SØkning også denne gangen, og man må ha søknaden inn i god
tid da en denne gangen vil arrangere
en opptakelsesprØve før skolen tar til.
De som ønsker å være med, må være
mellom 16 og 20 år, og snarest sende
beskjed til opplæringsavdelingen i
Ungdomsiørerens Stab.
!(ravene er store, men de ITHlnge
oppgavene' er interessante og vil gjøre
den enkelte sterk og dugelig for sitt
'arbeide som leder av fremadstrebende ungdom.
Ditt unge uforfalskede syn og din
kraftige vilje er det som skal garantere norsk ungdoms interesser i vår
nasjonalsosialistiske stat. Lett var
saken om en skulde forme et nytt
samfunn uten il være nødt til å skjære
vekk så mye råttent fra et foreldet
system, og den i dag oppvoksende generasjon er 'Bet eneste som helt fordomsfritl., allikevel vil makte denne
oppgaven,

"OnkeL Otto" 40 år.
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Ell ,'r c'r lorhi .::.. eAI: ,(y'i(' (ar til.
Aret SOIll gilde har satt store krav !il
oss alle, det har lærloss hva motgang
og vunskeligheter vil si. }{rigcll er
rykket oss nærlllcrc inn ]lå livet, også
vi hur Ciltt røle dens alvor. Men nell0PI' delte har Cålt oss li! f. forslå II\'a
kumpen i dag gjelder - at det i dag
sp11rrcs O1n ,'ære eller ikke va.~rc for
oss ulle. No r,lrst forsl"r vi kanskje
fullt ut al vårl land er i fare - hva
vårl fedreland i del hele fatl het yr
for oss,
Skal da ild(c og-s:t vi gjclllcr vise ni
vi er heredt til il kjeml,e - lil fl ofre
noe for delte landet v:lrl'! I dag SI' Ilrres det i1,ke om gjente eller gutt,
lnann eller l{vinllc. I (h'1~ SJlfh'rcs det
OIn en ting - å redde "ii.rl land og
Ellrol'" Cru IIIl.lergang.
Ingen av oss vet hva det nye '"' vil
hringe. Men ett vet vi sild«'
l hva
som cnn skj.,. - for oss gj" _~I' def
bare å kjelllpe og holde III fil sch.ren
Cl' vunnet!
De norsl,c ),villl1cr'har gjcllnol\i l,i.
storien vist at de Imnne utr,lre mangen en dåd for silt fedreland La oss
gjenter i dag fjlre denne tI
jonen
videre. La (ISS vise ut vi cl' verdige til
å kalles norske!
Aret SGm Iwmmer, vil forlange meget av oss alle - men motgang og
vanskeligheter slenl bare stålsette oss.
La oss gå inn i det nye år med viljen til ~, l(jClnpc og nted troen på en
stor og rik fram lid for Norge og Eul'opa.

,Heil og Sæl.
Alfhild Schneider.

Kamp fil' ylf~rsle'
,

konsek~ris.
,

Enhver som kjemper for den nye
lids ideer, Iean i1dce stille seg likegylleire, Straks meldte Otto C. seg og dig overfor de ting som skjer" dertil
stilte ,sin hyggelige gård med tiI- star ror meget p'\ spill.
I 'fysIcIand har folket ta~
ln av ..
h~1rende skibakke borte ved Jevnaker
gj,Jre),e idet tilslutningen til Folleetil disposisjon til en ski treningsleir.
Kort tid etler stilte Otto C. Olsen stormen har anlatt uaned", høyder.
seg til tjeneste i Ungdomsfylkingen, Alt er avgjørende (or denne Ierigens
hvor han gjennom årene har' nedlagt utfall - om Europas folk i Cramtida
et stort og verdifullt arbeid. Da den skal bestå i sine ,nasjonale enheter
tidligere Landsidrcllslecler Gust Jo- og hevn re sitt ,·asellTeg. net tyslee
nassen drog ut til fronten, overtok rolket 1",1' forstått dette og
, konOtto C. dennes verv i Ungdomsføre- se}tvenscnc.
rens Stah,
Vi venter at også det norske folleet
sle al f"rsti; dette, og særlig da de menAlle de som har deltatt, eller på 11(~skcr snnl bekjenner SC~ til {len nye'
noen måte har hatt med Ungdoms- tids ideer. Vi vel nt hvis Tyskland
fylkingens idrettsarrangementer de tal,er krigen, vil vår store sak foresiste år fl gjøre, vet hvilket uegennyt- 1,lbig !,Ii slanset og dens forlejempere,.
tig arbeid Landsidrellslederen har likvidert. Det gis ingen gylden midnedlagt. lIan hur forlnngt mye nv ddveg. Det gis hare en ting: il I<jempe
sine mednrbeidere, men de hardeste eller d,J.
,
takene har han tatt selv.
, l dag m/\ vi I,jempe til ytterste
For noen tid tilbake sendle Ung- konsekvens. Vi må s)tyve nlle I)crsondomsføreren ut el opprop om total lige hensyn til side og kjempe Cor Colk
innsats. Straks var Otto C. der og og land, for Europas beståen i dag og
meldte seg til frontinnsals. På tross i morgen.
av sin alder, og på tross av gård og
Vi appellerer derfor til alle anstor familie å ta hensyn til, gikk han svarshevisste nordnlCnn om å melde
også foran denne gang.
seg til innsats.
No er onkel Otto ute som rekrult
Henvendelse slejer til Frivilligleonog sliter med eksersis og åling som toret, Il. Ileyerdahlsgate l, poslboks
alle de anelre gutta på sytten og atten' liM, Oslo.
år. Vi vet at han liker dette. Det har
alltid vært hans store Ønske å få være
karnerat med de unge guttene, han hardt, men onkel Otto vil nole vite it
vil de være gutt selv. Kjenner vi få humØl'et pil toppen igjen.
ham rett så henger han i og sfil'ger for
Alle vi ~()m kjenner onkel Otlo,
at ungguttene ikke OVCJ'gth· ham i vet at han Cl' gått inn for ungdomnoen av Øvelsene. De kan være lyk- mens sak, for Norges sak, med tro<-bg
kelige disse guttene som skal ha onkel begeistring. Vi fjnsker ham alt godt
Otto blant seg n"r de skal gi, til al- under i1insatsen med våpen i hånd og
vorligere oppgaver ved fronten.
Ønsker ham vel mfHt -til nye tak for
Der kan det nok mange ganger hli ungdomsidrettell i viir!, land.
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promis.<;lfht og uten tanke på egen vin-

- Til hvilken formasjon har du
meldt deg?
~ Jeg har meldt meg til Skijegerbataljonen. Skisporten har jo vært
vår n0.sjonalidrett, en idrett som passer så utmerket for norsk tereng og
for norsk ungdom, og gjennom vål'
inn.sats i Skijegerbataljonen vil vi fa
høve til å vise at vi virkelig har clrev~~t
i·drett for fedrelandet. S<.-erlig no etLer
at finnene er falt ut, er det vi som rna
ta opp tradLsjonene på vinterkrigens
områdt"', og da skulde vi som hele tiden har vært verdens førende skinasjon, ha alle mulighpter fur a hevde
oss p[l beste måte. Den norske ungdom har nemlig godt to i seg, og n{ir .
den no våkner til forsttlClse av sin
oppgave og sin plikt, da er det ikke
tvil om at Skijegerbataljonen fortsatt
vil bli en 'avdeling som det står respekt av.
-- Hvorfor er innsa1sen viktigere j
dag enn noensinne før?
- I dag har vi fått bolsjevikene
like inn P~l Evet, og hva denne faren
vil bety for vårt land det har vi tallrike eksempler på fra de folk som har·
bodd under russisk, okkupasjon, og da
er det innlysende at vi rnobiliserer
[dIe krefter for å forsvare oss mot
denne dødelige fare.! dag hjelper det
ikke bare n1ed snakk og skriverier,
det har vi hatt 5[1 altfor meget av, og
det har ikke på noen lnåte hindret
bolsjevismen i dens frammarsj. Det
eneste som i dag kan stanse bolsjevismen, det eneste som kan redde vårt
land, det er innsatsen med våpen i
hånd.
- Hva mener du med arbeidet her
heime no nå'1' du reiser ut?
- Det er klart at arbeidet her
heime ikke plt noen måte må hvile no
når vi reiser ut. De som blir igjen,
vil få større oppgaver og større ansvar. Hver av dem må arbeide for to,
og med oppgavene og ansvaret ville
også vokse og forstå il fylle sine plasser. De vil ved arbeid og innsats her
heime vise at de ikke på noen måte
skal stå tilhake for elem som er dratt
ut. Det er en soleklar plikt. Det kreves meget av hver enkelt i dag om
man står ute eller heilne. Men vi som
reiser ut, vi krever iallfall at alle ele
som er gått inn for ideen, for nasjonalsosialismen, gjør sitt ytterste for fl
fremme bevegelsen, vekke nye folkefeller for forståelsen av tidens alvor
og tidens oppgaver, vekke nye folkefeller til å forstå at det å kjempe for
landet sitt og folket sitt, det er ikke
en plikt bare for medlemmer av Nasjonal Samling, men det er en like
stor plikt for alle de menriesker som
bor innenfor våre grenser, og som
gjennom tidene har kalt seg nordmenn.
Norge kaller i dag, og vi følger kallet.

ditt alminnelige arbeide og melde deg
til fronttjeneste'!
- Jeg syntes ikke at jeg som hirdjente kunde sitte heime og holde på
med t~1rt kontorarbeide nlH' det virkelig gjelder være eller ikke være for
Norge, Enhver må da no innse at bolsjevikene vil oversvØmme Europa, og
derrned vårt eget land, hvis germanerne ikke frtr sloppet dem. Noe så
forferdelig kunde jeg ikke tenke meg.
Vi vet jo hvot"<Ian bolsjevismen «virker» i andre land. Riktignok finnes
det folk. sonl tror det bare er <propaganda», n1Cn jeg antar at frontkjemperne som har sett q:bolsjevi.:;mens
panlClis», kjenner bedre til forholdene
enn slike SOin aldri har satt sine ben
der.
- Ja, du har vel hørt en del om
dette. Har ikke du hrødre som har
vært ved fronten?
- Jo, hegge mine brødre har vært
ute, og da vO naturligv'is jeg også
gh';re min plikt, og det kal1'"'ikke være
annet enn - enten melde meg til hel
innsats hCI" heilne eller til fron linnsats. Da vil jeg helst ut som sykeSf}ster til fronten.
- Men hva sier dine foreldre til
at du drar heimefra og vil gå inn for
et slikt krevende arbeide?
- De synes nok det er litt vondt
å slippe meg avsted, men de er heIt
enige i at jeg også må gjøre en innsals. De forsUlr at jeg som hird jente
ikke kan være tilfreds med bare å
gil på m~Hcr, strikke og sende pakker
og brev til fronten, mens norske
kamerater kjemper på liv og død for
oss. Jeg kan ærlig talt ikke forstå de
hirdjenter som i dag slår seg til ro
med il hare være medlem og ikke
gjøre noe positivt. For det første
burde alle forstå at de ikke lenger
bare kan ta hensyn til seg selv, men
at de no ntå arbeide, må ofre for, rett
og slett å Ul leve videre som norsk.
For det annet kan vi ikke la andre
kjempe og ofre for oss uten selv å
gjøre noe. Når utallige norske frivillige drar til fronten, skal vel de
nor.ske jentene også gjøre sin innsats
på de områder hvor de i høy grad
trenges, Ingen kan eller må sitte rolig og se på at Norge blir tatt av bolsjevikene.
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ning stilLeT seg tiL nasjonens tjeneste.
Vi eT også fOY1Jisset orn at de trofaste
>npere i Nasjonal ')(l"Inling er besje~v den (r'TliUe OlJ opprilctige viljen
1 ei gj~1Tr sin innsats eiter disse prinsipper. A1 en det ler ogs(1 å vente at
disse prinsipper er livsnul1 for den enkelte kjemper, og at liv og lære mel
'være ett. l(nn gjennom dette lean vi
opprui folkets respekt.
Som et utslag av' viljen ti! å gjøre
dennJe innsatsen, har alle avdelinger av
Nasjorwl Samling m.obilisert sine krefter tir den siste Of} største kraftan.'ltrenaelse - til en kraftutfoldelse som vil
bli kronet 7ned den endelige seim'. Stadig er de fors/cjelLige formasjoners
7nedlcTftmrr inne til kortere eUer lengere kurser, hvor d,~ ujennom, fysisk
opppving Of! ideolouis/c opplærina får
det n{jdl)cnc1i[Jc gTunnUlf}C't fOT å mestre
de oppgaver S07lt innsatsen vil 1creve
av denl. Til velr st{jrste forl)attselse har
vi v~rt vitne til at dis,~'e idealistiske
kje7npere har vært utsatt for påvirkning som tol;:. silctr på il forene deres
idealis"rne med en flod shnnp 7nateriali,'lme, {'ller rettere sagt yjpre .et mate'stisk velvære til forutsetning for
'deali.·;tisk livsinn .... tiUing.
,let er klart at alle ledd i og for seu
er lilee viktige, m.en .en illojal lconleurTan.'le 1neUorn de forskjellige forrn.asjoncr må. ildec forekom'mc. Den slags
jislcin(J må være bannlyst
Her forleden var en bataljon f'erdig
l et kurs, og det korn en høyere
'csentant fra en annen organisasjon
,.
cl holde en appell i denne anledning.
Guttene hadde ventet en appell i stit
7ncd kampen og innsatsen i dag. Med
en fri O1'n..<;krivning skal vi gjengi et ut
fprlig utdmg (LV denne .historiske» appellen: <Det er klart (Lt vi alle må
tenke litt på oss selv Of} de goder vi
]~an skaffe vår egen person. Den oruani.,,"asjon sonl jeg representerer, trenaer solide og idealistiske mannfolk.
Jeg appellerer til dere Om å overvcie
de fordeler dere får ved å gå over til
oss. Dere får så og så 'meget i grunnlønn pluss .... pluss .... pluss ....
i tilleUg til lønnen, og ikke å for-'
glemme titleggsrasjone1Ve på alle matvarer. Og sist, ·men iklee rninst vil jeg
ujøre dere oppmerksom på at dere
får en hel flaslee trestjerners elestra pr.
rnåned.»
'
Reflelesjonene sleulde gjøre seg selv.
Vi erkjenner JuUt ut at ved/comme7Ule
tr<'nger folk - men de skal ikke h(L
jolle på slilce betingelser. Det s/cal ~'ære
den indre trang i mennesket s.e~v til å
gjøre en innsats for ideen som skal få
de7n til å Uti over. Det skar være vcr"Ding på id('uUs(isle UTnnnlag og ikke
som i dette tilf('LLe på det rene s1cjære
7Haterialistis1c(>. Vi 7Hå Hvil1cårUu sp~lrre
oss selv: Er det for dette vi er gått inn

Ntll' bolsj0vikenp st~\r i landet nytter det ikke å prate om sympati "lIer
antipati, no gjelder det ganske enkelt
framtiden vår. Skal hele landet bli
tatt av bolsjevikene og den norske
ungdommen etter hvert bli oppdratt
til kommunister?
Nei og atter nei!
NS Ungdomsfylking forstår faren
som truer landet. Guttene drar ut
som soldater og jentene melder seg
no enten til hel innsats her heime
eller til frontinnsats.
Vi har foran oss ungtroppfprer
Oddmund Aalberg fra Malm i NordTrøndelag. Han har arbeidet som
propagandaleder i Fylkesungdomssta hen i Nord-Trøndelag.
- Hvorfor har du meldt deg til
total innsats?
- Det har alltid vært mitt inderlige og oppriktige ønske å få lov til å
vise i gjerning det som jeg har levd for:
det som vi har oppfordret våre folkefeller til, at det ikke er hare tomme
ord, men at det ligger virkelig vilje
til innsats, til reaUteter, bak.
- Du er jo trønder. Hvilket inn(rykk har du av trøndernes reaksjon
i dag?
. - TrØnderne har jo alltid bevist at
de i farens stund forstår sin plikt.
Historien har vist tallrike eksempler
P'I dette, og jeg tviler ikke på at
denne gamle ånd, denne galnle viljen
fremdeles er levende i folk der oppe.
Jeg har del inntrykket at de fleste
trØndere fullt ut forstår den fare som
truer, men de har alltid og er fremdeles et rolig folkeslag som reagerer
seint, men når de kommer, da kommer de godt, og jeg vil gjerne her før
avreisen få lov til il appellere til trønderne, da i første rekke til den trønderske ungdom, om å melde seg til
total innsats for folk og land.

L ..

i rekken av aktive kjempere? Er det
for lpnningene, tilleggene, tungarb-eiderrasjonenc og brennevinsflasken vi
skal være med å kjempe Nasjonal
Samlings syn fræm i det norske foUeet?
Nei, en sUle innstilling har så visst ingen av de aktive kjernpere hatt, og vil
vel heller aldri få det. En slilc tilsmussing av vår idealistiske innstilling og
kamp for de høye mål vi har satt oss,
kan ikke tåles, likegyldig fra hvilket
hold det måtte komme.
Vi er gått inn i bevegelsen for å
kjempe og ofre, og ikke på noen -nulte
for å tilegne oss materialistiske fordeler. Vi vil stå soli<:larisk med ane ærlige og oppriletiae folkefeller - og vi
skal nettopp gjennom vårt liv og vå,'
lære vise folket at vi ikke et Øyeblikk
lar oss fiske med den slags midler. Vi.
må på det sterkeste beklage at det i <:lag
- i det 6. krigsår - virkelig finnes
representanter for det nye syn som
ikke har forstått nasjonalsosialismens
lære og grunnprinsipper.
Vår veg må være klar og ren. Vi
har ett måJ og
Fører. Ingen m..a.kt i
verden skal få oss til å vike bort fra
vegen eller svike vår Fører. Det å
Icullne virke for hans ide, lære folket
nasjonalsosialismens kraft og betydning, det å kunne være 7ned på å bygge
VlITt folies framtid og sikre det en trygfl-ere og større posisjon i et samarbeidende Europa u"der uernumsk førerskap, det er vår lønn for strevet. Ou
det er lønn nok.

en

Slik taler og tenker norsk ungdom
i dag. Men det er ikke bare- med tale
og tanke, men også handling. Norsk
ungdom samles i dag under fanene.
Din plass er også der. Meld deg til
Frivilligkontoreh,
Ungdomsførerens
stab, H. Heyerdahlsgate 1, 3. etasje,
Oslo.

Blant virkelige menn er ikke ord, men

gjerninger det overbevisende og avgjøn~nrle,

Jiinger.

En av dem er den kjente idrettsjente
Kari Hektoen fra Hamar som istedenfor å kjempe for de norske farger på
idrettsbanen no vil gjøre sin innsats
for Norge som sykesøster.
- Hva fikk deg egentlig til
oppgi

'I

Den som ikke tenker på fedrelandets
redning nl/I" det Cl' i nød, er ikke verd å
leve i ct fl'itt larv.l.
Klinger.
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og
Rundt om i verden stnr en lengtende
menneskehet og ser lram til den dng
da lreden skal I<omme. ':Dc.' mnnge
spådommer vi har lått hprc \!tover
hp.ten soin kunde lorutsi en fredsjul,
hle det altså ikke noe nv. Selv om vi
ikke trodde så meget på dem, så lot
vi kanskje tanl,en dvele litt v"d
drømmen om klokkeklemt og stille,
, hvitt snrldryss nedover en 'opplyst og
fr"deEg verden. - Men 'sm, hle det
altså ikke. Kanonene og homhene
skal isfedet 'fortsatt
,tale sit! harde
.~ 'og ulmrrnhjcrtigc ·'språk.
,
Krigsjul.No skal vi oppl~ve den
'sjette- i rekken;., Mer enn, noen: gang
vil den hli preget av krigen. ,Igjen
"er' trripper i' leamp på norsk område.
Vi 'aner, l,nns1cje liare svakt hvilken
',tragc,lie dette innenhrer., Tusener av
Innrlsmenn står uten, heim og fast
tilholdssted i, julen, og oppe i den
svarte, lcalde'polarnatten ligger ,gut'ten'e v,ire og sU.ss, .. ~. 'Vi, sitter trygt
'i vår stue og hØrer slcriket om knos
,og, krise og hvor håp'Øst ullting er,
,vi"savner kanskje selv enkelte ting
'som vi hilr sett på som 'ulrlselig forhundet ' med 'julen, 'og sl.' trckleer vi
'oss inn 'i oss selv og synes uhyre synd
pfi. oss' selv' son1 er hnm nv 'denne
vilr, 'fid. ,,,
" " :
, Selvm~dlitlcnheien vår l~an vi roIii: spare., Intet hlir J,edrc av det,
tvert "om., Og "skal vi, ikke nettopp
.være 'gJad' lorrli vi er tlUge, no, og at
.. ivi' kan få 'Være med å bygge opp en
, nyog,hed're verden?IIvor meget mer
.. " ::;lorstemmentle må det ikke Være lor
'. de eldre å sitte, og, se på dette, her,
og leanskje vite med seg selv nt de
nIdri' lår se noe nnnet verdenshilde
enn;!et 'len os det hyr på ,i dag. Vi
som
t;nge, vi mil vise de eldre nt
vi sleal, evne il hygge lramtiden, og
nt, vi skal gjøre VllTt for å skape det
'"
best~ ut nv det.
,'-"La oss begynne'meddct lprste krav
'dagen i, dng s'tiller:'os!;: Julen. For julen ka'n:gi ois nllesnmmen så uende-,
. ',:lig, meget; :.nen det er vi selv som må
::,' 'skape julen, fredens' hrlytid ..
, ", . .,;', Vi vet at' vi har aldri sil god an. " '. ~·.:ie;lnirig 'ti)":å: I,jelpe' .. hverandre 'og
.' .·..':·komme·h;,e~a,,;dre i mifte somn,;r jll-

selv.

len er der. Vi blir, no tross alt
litt mer forsonlig stemt, glemmer
hverdagens kjas og mas, og knn lettcre kom';ler hvernn,lre i mpte. Og
nettopp julen er det vi skal henytte
til å strekke hånden vår ut til et
åpent handslng til alle som vil ta
hnot. Da blir julefreden noe vi selv
skaper i og omkring oss selv, og så
kommer tross alt våpnenes harde tale
ikke til/å synes så grusom og håpljlS.
.. Vi lengter alle ~tter freden og ser
fram til den som til et fata morgana
da vi' skal kunne leve lritt og godt' i
overflod og herlighet. Men la oss
ikke glemme at lreden er noe· ganske annet og mer. Derfor er det ikke
likegyldig ror oss hvilken fred det
blir. Vi vil en fred som kan bringe
oss frnnlover, en, {red som cr en virkcl;g lred. ,Det er i lprste rekke vi
som sitter heime som skal legge
grunnlagct lor den. Vi skal. i ord og

"Fred er

el def

«Fred er ei det heste, Inen at _nnn
noe vil .. , lyder vår store dikterhpvdings manende ord til oss. Det gis
pycblikk i et folies liv da det gjelder å
se ut over hverdagens grå, snevre
ramme, og leste bliklcet på de sto r c
linjer. Øyeblikket da ens eget lille
jeg må vike pInssen for en stor lellcs
interesse, hvor det gjelder il samle
nlle disponible og, gode krefter til
den hovedoppgave som ;tilles. øyehlikk da vi kan si med vår storc dikter: "Fred cr ei det lJCstc _
lIva er så i dag den store hovedoppgave, det store krav som gripcr
så dypt i alle sinn?
I dag må alle disponible og gode
kreftcr samles 0111 dette ene: uA redde fedrelandet fra bolsjevismen ... '
Det er det primrere _ alt, annet
h:ollullcr i annen' releke. 'Det avgjfirentle Øyehlil,k i vår Jolks liv niermer
seg, det pyehl:Jdc' da valget er enten
_ eller.
,

handling vise at vi 110Ider de idealer
hrlyt so~ våre. soldater kjemper og
lr
dr lor.
Derfor må' vi nytte tiden no og arheide ~ på' oss selv og med oss selv.
DH blir stilt store krav til oss i dag,
men vi ml' i1,ke tro at våre krav og
plikter blir mindre den dag fredsIdoIcIcene kimer. Det er også da ungdommen skal gå foran og vise vegen
til det nye. Den kommer, da, til li
stå midt i det skarpe og avslrlrende

Det hnr så ofte vrert brul,t og misbrukt dette enten _ eller, dette avgjrlrende valget man er stilt overfor,
men i dag har det sin absolutte og
ubetingede gyldighet: Enten velger
vi nasjonalsosialismen og livet _ eIler vi velger bolsjevisme og dpden.
Valget er vårt liv eller dØd. Velger
'vi så livet, da uer fre,1 ei det hes(e»,
og da' er kravet' greit' -A red d c
fe d r c Inn d c t fra h o Isj c v i sm c ri •. '

,spkelyset. Derfor må vi arheide på
oss selv. Derfor må vi aldri slappe
av, men stadig stille I,rnvcne til oss,
selv hpyere opp.

,Denne kampen lor lolkets eksistens
må lpres av alle lcamJ,feller ,gamle
og unge, på alle områder og med nlle
midler.

'er

alle være soldater i denne
"

Og når vi går inn til julens hpytid,
dn skal vi ikke sette oss ned selvtilfredse mer! hva vi har gjort. Over nlt
hvor vi ferdes disse dagene, heime og
ute, skal vi gjpre hva vi kan for å
skape lest og glede. Vi skal åpne oss
for julen og julens tanlcer. Vi kan
kanskje slå det hort med at det er
noe gammelt sentimentalt sllldder,
men julen er hva vi gjrlr den til, og
la oss gå inn for å gjøre det beste ut
av den. Vi trenger det aJle sammen.
Julen i år skal ikke hnre vrere preget
av krigen, nlen også av (reden og
{ranltiden.
ne.

vi' må
tiden, n;ed solrlatens enkJe dyder,
hardhet, tapperhet og trofasthet.

Vi må i1c1ce være veike, men lylle
den oppgave vi hlir !,etro,ld og den
plass vi hlir stilt på. Det vi no trenger, er ikke hverken tro og håp alene,
hverken ,bare hjerte eller ånt!, men
en lust, jernhard vilje. Vilje, til det
gorle, vilje til innsats. -Viljen frigjrlr eller feller». Oss skuI den ikke
felle.
N,\r det spprres etler gjen ter og
gntter som er villig til å gå i bresjen,
s.\ sleal NSUF~ltngdonunens svar være enkeH og leort:
Jn, vi vil.
Vi ljller alle nt vi står' ve,l terske:
Jen til en ny tid, men at dette store
i tiden mrHer hard motstand og krever store offer. Men når vanskelighetene i dag tårner seg opp rundt oss,
så skal vi vite at det ikke er norsl,
"nrl og vilje å knpitulere lor -lisse
vanskelighetene: luen at jo'
rre
vanskelighetene' er, desto mer kraft
nlå vi sette inn på å overvin~e. dem.
Det er i en slik vanslcelig tirl som
den vi no gjennomlever a't 'det gjelder å ha karakter og' vilje, og ~"~lUSke ut vi slenl være margen,
~en ,
i den nors]ce ungdommen.
,
"
net er i en slik !arlig tid som denne
nt vi skuI huske at det iklce er' meng-'
den sOIn er elet nvgjlSrende, men l{va~
liteten. At det avgjrlrende er om' den
Iillt; flokken av trolaste kje~p<:re pil
kampens dag og i knmpens . hete har
vilje til ii gå gjennon:! ild og vann for
sin store ide.

r
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Når fienden idag hnnker på fedrelandets port, la oss da samle oss; i
innsats og offervilje og slå ham, og
så stormende åpne portene til en ny
og bedre tid for vårt lolk.

,-.~~
J~<'

..

. ',;
~,

~Visetter søkelyset

på:

:', ' l<ort~lllingen og Tøyklngen blant unge gut-.,
Hedmark,gård ca, 200000 som utbys til
~ ter på våre forstadsbaner. !:lær-lig vil vi frurn- ' bytte mot forretning elIer leiegård og kjøpe. heve jernbanestreknIngen Oslo-Lillestrøm
ren får produsent kvote,
!!lom er veldig plagd Elv. denne oppvok!!ende
ungdoms utskeIelser.' Kommer, mun· inn 1 en
Ja, produsentkvoten verdseHes høyt l dag,
kupe "hvor det ·er samlet en tre---fire gutter
og kapitullslen lever høyt. Men vi foreslår at
så er kortleIken frammc'og spillet i full gang.
folket tar seg av kapItallstene før kapitalistDrøye eder og VitS<.T avløser kortenc!j slag 1
ene tar seg av folket,
bordet eller det som. tjener som bord. Ved
siden nv dette· blir tobakken trukket fram og
de unge nikotinslaver innhulerer denne for
ungdommen sa [u"rUge gift som fullbefarne
røykere.
.
. Har ikke konduktørene ansvar for hva det
foregltr i .,kupeene Ol:!' er det ikke, disses plikt
å gripe Inn overf'" slike" tllfeller'! Og hvorf~r
blir det ikke gjort? Det er jo Norges framtid
det gjelder.

pengflåerlet so~ foregår l form av "b~'sarer
og utlodnInger og lignende rundt i vårt lund.
Det er ikke måle ph alle de markedsløyer
man byr publikum for llt de skal punge ut
med de sårt tjente penger l en vanskelig tid.
Særlig trekker man ungdom tilhuse for li
presse dem for lommeptngcne de har fått
de tldllger' omtalte brevklubber. ' Denne
he.ime- eller tjent seg selv. Angivelig stØHer
bl~~eskjeften som, får vedkommende .brevman et edelt formål, men hvilken garanti har
klubbdirektøren, tll It tjene masse penger på,
man for det" La oss få slutt på uvesenet, det
folks, dumhet. J~r det Ikke på tide at man fltr
skader mer enn uet gavner. Særlig vil vi
offentlig kontroll med slike foreta~endel"! Det
framheve private klubber som med offenllige
er jo faktis]c en form for .. hvit slavehandel.
basarer og· utlodninger trekker lommepenhvor man på ekte kremmervis ,blir tilbudt
gene ut nv uigdommen og holder den i ånde
slanke og, tykke, unge ,og gllmle kvinner for .til langt utover kvelden med sine markedsen spottpris· DV,JO kroner, ""
,. ;.,'
'løyer.
", ,-.
"'/
.~ ...... , I
( (
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C h u r c h i Il: - Endelig Idarte jeg å lcomme inn, _ men hvordan jeg skaI
",' komme helskinnet ut av dette ,er ror meg en 'gåte. '

