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Riksorgan for Nasio'nal Samling. 

Oslo, mandag 7. mai.1945. Abonnementspris kr. S.OO pr. mnd. 
Kr, 9,00 pr, kv. Kr, 36,00 pr. år. 

tvert imot ved å holde fortsail fast og 
urokkelig ved vår hittil ubrutte linje 

egjeringen vi/opprettholde ro"og"bftl'~ 
Ministerpresident Quisl;"g holdt d I1 I le ed" I ,',', Fo~J~~:::;r;U~~:~:~r~:~~:~ m e a e o v I ri emI,,' ", ,:"e,', r, ~' 

pet ut O\'er verden at Adoli Hitler, ::; 

~~,:Im,~1~:'::~::,1:+:;fE; Ministerpresident Quislings tale en alvorlig oppt!Il til 
~trO:iS;eenk~~~~j;'~i~i:~~teØ~O~e~g~\~~ det norske folk om å vlee bee inda61bet,: o'g' ,IOI-Hagle" t.· 
av hans fedreland og aV Europa, a iij • ~ U li 

hist~~~~k:~~~~;;~~r g~~t e:or~\od; Nasjonal Samling er villig til samarbeid med alle', positive .' kreft~r, 
skaper epoker i menneskehetens hi- o ·kk storie, I denne tid h\'or limnskuel- men gar le' med på kompromiss når det gjelder. de nasjonale 
ser og verdensmakter utkjemper • I .. 
den bil reste kamp som også a\'spei- og sosla e pnnslpper. 
ler seg i de enkelte folk og menne
s~er, vil vurderingen av hans per
son og innsats ogsa stå i splittelsens 
tegn, ~ren h\'is Europa ikke går 
under i bolsjeyismen, så vil sikkert 
f!"'amtide~ erkjenne at den europe
iske kulturs og siyilisasjons red
ning skyldes fram for noen Adolf 
Hitler som gjennom nasjonalsosia
lismen gjorde Tyskland til et så 
mektig bolverk at det kunde bryte 
den røde slorrnflods kraft. 

Slpl sammellknet han gjerne sitt 
liv og sin innsats med :Martin 
Luthers. Men hans livs store trage
die som ble hele "år verdensdels 
tragedie, var at det trass i alle an-

ismen, Nord-Sverige er rødt, og 
ingen uhildet iakttager kan tro 
at Sveriges 10-20 divisjoner, selv 
med anglo-amerikansk stotte, vilde 
kunne dan...TJ.€ noe effektivt bo1-
,erk mot Russlands hundreder av 
divisjoner, hYis det først er anarki 
i Norge. At bolsjevismens mål er 
en skandinavisk sOYjetre ublikk in-
nen rammen av verdensre\'olusjo
nen, er det dessverre altfor mange 
sikre beviser for. 

:Mjne landsmenn, dette er den 
dystre bakgrunn mot hYilken "i må 
se situasjonen i cag også for vårt 
lands vedkommende, selv om tan
kene naturUg først og fremst be
skjeftiger seg med den tyske for
svarsmakts stilling og skjebne i 
N orge, og de ting som henger sam
men dermed, 

'strengelser ikke lykke des ham å 
skape grunnlaget for fred' og sam
arbeid mellom England og Tysk
land, et samarbeid som "ilde ha sik
ret verdensfreden og nøytralisert 
bolsjevismen. Han har med sterke L~eo\'erfor denne alvorlige po-

\ 

ord likeoverfor meg gitt uttrykk litiske og miUtære utvikUng er det 
for at dette hadde vært hans største min plikt å komme med en rede
ønske og oppriktigste \'ilje, , gjøreIse, 'og jeg finner ikke grunn' 

Hitler "ar også en opprikti,g til å be om UnnskyldniIig for at jeg 
Norgesvenn, Ingen beklaget' mer gir denne redegjørelse en ooe per-
enn ham at begivenhetenes utvik- sonJig tone. ' , ' 
ling t\'ang T:;'skland tilinngT~ i ' , Jeg harn'o i 15 år utøvet poUt
Norden, hvor han også mente at ~sk, virksomhet i dette 'land etterat 
Tysklands interesser ellers 'vllde 'ha leg}, mange år, hadde oppholdt me~ 

, ,:ært be.;i til;:ooesett med.N:~r~ei>"~~ L-~~ss.J,~ o!\,erv~rVet ~eg et g;, 
~orc';ns nøytra!i!eL, Det,va!:er.j,:S.0r ?lg,;J<:j~~a~.~,lli.{'~':l;,.la-?-<l,? , ' o: 
sk~else, for, ham at,'utvi,fcllIillen p?JsJ~~l~;;\~<;n<-" ~ål.,;'J'e~';, 
<b~tp hitterhet mot Tysl<lBl1d: idet ,v~,nd,te,~JJ?~~ :lJ.,~Fg~ fo"å~ gj~,i~, l 

bare .IIlldlertidig innskrenket ved en 
militær okkupasjon. 

På vår side har,' vi deo hele tid 
ansett denne okkupasjon som en fre
deUg og ikke fiendtlig besette loe, hvis 
erklærte 10rrna1 var å stlUe !reden I 
Norge og Norden mot angrep og der
ved yte de skandinaviske folk sikker
het for at deres land Ikke ble slagfeI! 
og kanskje skueplassen for de frykte
ligste krigshandlinger. VI oppnådde 
også okkupasjonsmaktens. såvel der 
Flihrers som den tyske riksutenrlks
ministers og Reicl.skornrnlssars gjen
tatte ganger avgitte offisielle erklæ
ringer om at når denne oppgave var 
uttØmt, skulde Norges sjølotendlghet 
gjenopprettes I videste omfang, 

De~e vår politikk har vært og 
er overens.stemm€nd~ med Norges na
sjonale interesser og v..,-etagelsen av 
folkets eksistens og også I virkeUg
heten I samsvar med hele det norske 
folks nøytralitet.svilje, som hverken 
ønsker krig eller bolsjevism p

• Den 
er også en logisk og naturlig fortset
telSe og konsekvens av Nasjonal Sam
lIngs therdige og vedholdende ksmp I 
åren~ før verdenskrigen for å redde 
Norge fra krigen 'og kommunismen. 
, ,Ved denne politikk og regjerin

ge' ' ,g Nasjonal S,' "'lgA. innsats 
,'-ro ril har,' fo1li~~' ,&to",:, ~~t 
, 'k1in:tJet' gå"slUaag!ige' g,.;i'g {krlg;~ 

~~~;tll*lll ,,' :hene; 'og iandets foriy"iD'ger k,.nnet 
al .;~""':' .• " hPMT'''''' ';'n":-. (rA" flest.e: kriu-

at vi i Nasjonal Sa'!Jllns kan opp
fylle vAr nllsjoil og bidra Ul å redde' 
land og folk. , VI er villig til eth~t 
~ som kan sikTe vart folks fr
ug, men vi er ikke ,villig til , gjør" 
oppofrelser og \nnrpn,zuelser 'som kan ( , 
sette dim frBJ1!tidige utvikllng ! bre. 
VI ~e å svikte vår sak' og 
heller ikke å rlsgl landet og våre 
landsmenn og ampfeller til lovløs-, 
het oS bolsje~., ' 

I et ekstn,ordinært' statsråd på 
Oslo Slott den 29. april gav regjerin
gens medlemmer sin fulle tilslutning 
til de synspunkter som leg ovenlar 
har framboldt. " 

Idet den nasjonale regjering såle-' 
des fortsetter å utøve regjerlngsmak
t.n og er rede til å samarbeide på 
bred basis og l videste omfang med 
alle andre posiUve krefter I dette 
land, vil jeg slå fast at regjeringen 
med alle lovlige midler vil OEprett
holde rOj!g or~ 0i f~tt vil gjøre 
sitt ylterste for å hindre at Norge Iilir 
skueplass for borgerkril:.-

J eg vet at denne politikk er J;.. 
samsvar med det overveldende ...11«
tall av det norsk~ Men like
overlor aen borgerkrigs- og nasjo
nale selvmordspolitikk sOm drives av 
visse elementer ute og heime, og som 
bare kan føre til ulykke 0& elendighet 
lar landet og den enkelte, vli leg på 
d~t alvorligste henstille til alle lands
menn å være besindlge og lo~ 
denne skjebnesvangre tig, Sliitilt det 
med alle gode kIeftera forente an
strengelo_r på tross av alle farer og 
vanskeligheter kanskje allikevel kan' 
lykkes å §l<åne Norge for å bU skue
p~for en borgerkrigs forban
neloe og for ødeleggende krlgshand-, 
linger og å redde det Dorue folk fr~ 
å bli bolojev!sIt'ens bYtte. " , ,. . 
--net!. ~ og bili vå~ flOvedoppgave, 
en <]ppgave som påd~ enkelte punk~, 

~r !~~r.~,~'ll~,!,ppg"~,v~, " 
""p l 'aliJoN l p!v=a.u::t0i 9>{S'<l "ao 
utstreJci:Ung denne bgsA:' hai'.on>'fo;:', . 
mål &, h91d_~ N,orgi ,~}.~t/:~(~:·< 
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enn ham at begivenhetenes utyik
ling, tvang Tyskland til inngrep , 
Norden, hvor han også mente at 
Tysklands interesser ellers vilde ba 
vært best tilgodesett med N.or~es ~ 
NOtCIC!n3 npyt!'alitcL Det var en stor 
skuHel.se for ham at 'utvikiins;en 
skapte. bitterhet mot Tyskland i det 
Dorske folk.. . 

sonllg tone. 

Ved sin heltedød har Adolf mt
ler no beseglet sitt store Iivsyerk og 
gitt det en uimotståelig livets kraft 
som VII nse sin styrke uto,er stun
dens vanskeligheter, 
.~ 

J eg har no I '15 år utøvet polit
isk vlrksOr:1het I dette 'land etter at 
jeg i mange år hadde oppholdt meg 
, Russland og erve,,;et meg et grun
dig kjennskap. til Ru!sland og ti} 

bolsjevismen. vesen.og mål, .J~ 
vendte tilbake til Norge f~e 
hva jeg kunde for å hjelpe til å ber
ge nut! folli og fedreland gjennom 
den verdensstorm. verdenskrigen, 
verdensre'volusjonen, som 'jeg IDed 
uhyggelig klarbet så ko=e, 

I alle disse 15 år har jeg urokke
lig fulgt en klar og ubrutt linje, 
nemlig å søke å redde det norske 
folk fra krig, kaos og kommunis
me, og å sikre Norges plass og inn
sats under de omveltninger og ny
dannelser som var under utvikling. 

hevde e~ sunn og sterk linje l nasjo- og skjebnesva';gre virksomhet, og 
nens livsspørsmål og organisere en hvorled';; Norges frihet og sjølsten
fast politisk kjerne somde .'positive digbet såled";; gikk. tapt, og landet 
kretter kunde samle seg om, når opp- påfØrt svære finansielle og materielle 
løsningen kom. omkostn~ngef·. . . . . Norske ~vi.ruler og menn. 

I syv år førte så vi i Nasjonal Sam- ~dette' intrigespill og d~D 
, De begivenbeter vi no gjennom

JFer, er den alvorligste krise '1 Eu
ropa siden vår europeiske sivilisa
sjon . framstod på Romerrikets rui
ner for over 1500 år siden. 

Allerede I 1918 i Petersburg 
hadde jeg I erkjennelse av den ver
densomve:tning som bolsjevismen 
innvarslet, t;tarbeidet linjene for et 
positivt nasjonalt og ~
~, som g}eni;'Omført vilde gjen
reise de nasjoz:a~e ~'erdierl skap~o
sinl relliud og gi ",!le arbeId, og 
d.ledes skuld,e kunne ry~
hetene vekk for en kommunistisk 
utvikling l Norge og i Norden,det 
seinere NasjonafSarnlings progrant. 

ling med all vår kraft en konsekvent ligere regjerings politikk 
kamp mot ko:r'TIunismen og for å bol- hatt mere ødeleggendejJllger 
~No.r,ge utenfor krigen, som vi Grt det enn det hittil har hatt, så er det 
og tydelig så kom nærmere år for 1tr, ikke disse menm fortjeneste, men det 
til slutt dag for dag. .Norge nøy- sk Id es utelukkende min o Na 'on 
tralt!, var -et av våre mest brukte amlines innsa~. hvorved et etter· 
slagord. h;\nden også lyktes å arbeide Norge 

Denne uttalelse kan synes over
dreven og unaturlig for dem SOlD i 
disse dager lp/er seiersglede over 
Tysklands og nasjonalsosialismens 
nederlag. Men den er ikke overdre
ven. Den er sann og selvfplgelig, 
Den fare, som for de fleste fortonet 
seg som en illusjon, faren for at Eu
ropa skuI de bukke under for bolsje
vismen, står foran sin virkeliggjø-
relse. . 

Bolsjevismen behersker' I dag 
ikke bare hele det tidligere russiske 
rike, Finnland og Polen innbefat
tet, og dertil ogsa Donau- og Bal
kanlandene. Deo har erobret halv
parten av Tyskland og har plantet 
den røde fane på rik.skansellie t l 
Tysklands hovedstad. Italia er gjen
nomsyret av bolsjevisme. De sLste 
valg i Frankrike viser at også den-
ne tidligere stormakt er fullrnoden 
for kommunisme, og i Spania har 
den rpde borgerkrigen etterlatt et 
åpent sår som lett kan bryte opp. 

Den harde kjensgjerning vi står 
overfor, er s~\ledes at av det euro
peiske kontinents befolkning på 
rundt. 500 millioner -mennesker er 
over 300 millioner ~nder Moskva; 
herredømme, og minst 10-0 millio;er 
til er halvveis behersket aY kom-
munisrr.en. 

<Det kommunistiske spøkelse> 
som l\larx og Engel i 1&47 manet 
fra m i det kommunistiske manifest 
er i sannhet i det Herrens år 1945 
bIlt' ti) en fryktelig realitet. 

Da jeg "su kom heim til Norge 
grunnla jeg den s. k. Nordiske Fol
kereismg, Den bygget på de sam
me rettningslinjer, og tok særlig 
sikte på at de nordiske folk l vide..,-te 
forstand, briter, tyskere og skandi
naver skulde slutte seg sammen i 
ærlig forståelse og samarbeid for å 
møte den verdens fare som truet 
dem alle, I 

Da jeg ble forsvarsminister i 
Bonderegjeringen, ble jeg imidlertid 
av partipolitikerne med herr Ham
bro i spissen, tvunget til midlerti-
dig å innstille dette arbeid. 

Imidlertid lykt"s det meg dog som 
forsvarsminister ved 11en::.tad i 1931 å 
stoppe i :ødselen det larsok på bol
sievrkrevolu.sjon som den ga!1~ ble 
.satt i gang over hele landet etter te
legrafi.sk ~."flvisni!".g fra Moskva av ~ 
samme l5013]'eYlkagent Fur u bot n 
som nO opererer her i ~m 
øverste leder av den kommunisti.5ke 
~:OrsbevegeGe, 

Vi var klar over at en krig mel_O opp aven ødeleggende og ulykkelig l-....;,=;....,.=:....,;~:,::::; 
lom Engkmd og TY3kland 'ikke bare stilling som det sålede.. var brakt ut L 
vilde være en ødeleggende broder- J eg antar derfor at bedre enn all 
hig mellom Europa.s to største kul- negativ'kritikk og bysterisk fordom
turnasjoner, men også vilde g'i Ru.s.5· melse' passer kanskje 'på oss ~n sats 
land og bolc:ievi.smen sjangsen til..J av den kjente danske folkerettslærde 
':lndertvirlge Europa. Under alle om~. Erik B." ti e ~ i en vitenskapelig fol
stenchgn;ter vt1a~Norge d.a 'bli truk- kerettslig avhandling for flere ·år si'" 
ket inn i krigen. den .i . eNordisk Tidsskrift f9~ L"1ter

Derfor arbeidet vi og.::å etter eVne nasjonal Rett;, hvo~ d~t heter: 

eDet statsoverhode, den regje
rlng l'e.spektive de embetsmenn 
som stiller seg til okkupanten.; dis
posLSjon, foi.!iener så l;"'gt fr .... ' 
denne anledning å b~gnes <Qve.r.-

for en forsoning mellom England og 
Ty.';;;kland, mens så mange andre kref
ter h~l' i lanGet gjorde sitt beste for 
å fo~g:fte forholdet mellom disse våre 
to frende foll., og de andre stod like
gyldige til dette så alt avgjørende 
spørsmå!. -

Da så k3~a5trofen for v~t lands etter om.stendlghetene er veseudlij 
ved~omme!1de endelig ble utløst den ~ - og ikke stiller· mm re 
8. og 9. april 19-10, var det en klar krav til mot ~Og personJJ...&h.et -7nn 
Kor..sekv€:r.s av vår tidligere politikk med våpen i hånd å motsette s7 
at vi med all kraft dkk inn for å av- en esette c:e, or slett ikke å tale 
v~~ at Korg: ble krig . .ss~ueplass, Vi '. om ved flukt å unndra se sine 
dannet en nasjonal regjering og god- f g _. og 

t k

' d .~ orpliktelser>, entledIges av MlIlisterpresldenten ik-

.2-..-det tY"r'i,e memoran rtJe av 9. apnl \ . ...:.----- k kk . • ~ som krevde en "e elig be3et- Uttrykket .til okkupantens di.spo- ,e:v 10d ~pasJonsmakten, og landets 1 .,' stFe e e, l samsvar med Grunn! 
telSe av ~orge for a opprettholde fre- SlSjon> er ikke det rette ut+rykk for d k o· d . N r1 d' • ven og en nors e regjering.s kw-..D 

en l or"en og mote e engeLsk· vart vedkommende. Men ellers tilla- g'o . 5 lb' -
Lac..ske angrep. De tidligere stats' ler jeg meg fullt ut å ta denne folke- J Drlngt abv d' e ruar 1942, , t ' l T kl l' e ur e være ganske klart lot 
:nu er rø:n:. ,og erK æde YS' and retl; 1ge anerkjenneLse til inntekt så- alle, at forsøk å å li d . 
h:ng, h vCl'ved aen tyske besettelse av vel for meg personlig, som' for den t d I Pli emdle ette rlk~T l cl' ;cl ' '. ,. , f . al .... syre me u ov ge ml er uvegerhg 
an e, en \ ~n,o" l~ngers~e ormer, n;-SJon e nor3ke regJefmg og hele viJ kaste landet ut l uoverskuelige 

noe som a.~ .et ~ .. ers k~ var nasjonale samlingsbevegelse. vanskeligheter o ul kk t"k s~r. V, Jn".sa klart. og det var Jeg' fpler meg sikker på at selv beid'løsh t, ult
g 

Yl e~ h aos, ar' 
av a,gjorenee be:ydning lor vårt om denne"oppfatning ikke i dag de- ansv'a be. \ og ~n g e~ 
standpu.n,kt, at det var umulig lor les av' alle mine 'landsmenn så vil b .edY1SS, e. no~ .' enn ~ no 

1 19..)2 avslørte jeg for Stortinget 
den lands forræderske virk.somhet til 
kommunLste!1€ og enkelte av Arbei
derpartiets ledere. ~l:d to I!'e,!!je
d<:;!ls fleliaU gav Stortinget ~ 
og massen av {olket var av samme 

C; l' ~ d d d d bl h ..'...- samar el og gJenSld,g forstaelse sø-
'. orge o~ ,o:"e~ un. er e ~væ- .. t· i istorier..s dom: over vC,r ke å lpse på fredeli måte d . 
l ende forno,3 a sta seg l en bmp mot vlrksomhet I disse fem lange og tun- p oble å ~ tIr .være 

mening. Tyskla"d. Ilele r.;orden og S'verlge ge krigsår.., .. f:r: mer som .v rt . an." over-

Men med den gamle ~olitikk n-:ed .vllcle blitt n~dkjem~t pg fått Vi h<lr alltid hevdet Norge~ og det I ~~~~rt~~~t~~~~~C 
var det ikke noe pOSItivt å utrette, dele Polens skjebne mellom: Tysk· norske lolk! interesser, o~ \i Iuir vært I-i 
ikke mulig å skape noe nytt og sterkt lar.d og Ru.s.sland . '. ... . i den stilling at vi har kWlllet vareta 
som kun,destoppe. den skJebn_:svan- Vi >.l også, og ~d r~tte, i Tysk- de norske 'ntere~r )lkeoverfor ·.JJk
~re .utYl~li,ng.'F,ertJmot, pa,,"Poll' Iland 'Europas og Norcens .boh:erk~t kupasJonsmakten :~ulil<e, bedre .e!l!J 
.'kken op.hssekampen .bare p~kyn- bOISJevLSmen. , ........ '.'.' ... 'j; . ',. 'i:~n '7en norsk 'myndighet ~ldø 

. '. 'Blcn~lj~a~tiden ; '.'.", .',~: ". ~et utgltdn!ngen. Jeg måtte. de~for ~e. bergå;:'':'n;'ere inn, vært 15 and ,tiVelVi 'har: også ·.alltid 
_ .' ". ryte overtver.s me<l partipolitI.~~rne ,på bvorl~des :·a.r apnl:eg)~r'f'g. e.tt.,,! sUit, fast ,pti det.sl.",:,dpJ..l:lll<t ~t Norge 

:, !or :.'9
d

J'.inliverninets· 'er. '0.« Ill' I og .dannet Na.sJonal Samhng for).det <papt en. uke~ ,tId qle st.Y",t.et,.ved .. e,o. '.' er .. : et ::.fritl,. '_sJø.1st ... e.n .. d,.l."g, .·.·u .. de.Jelig· .' .og 

h<;'::';' ,.,:..:., l' .' .. ar la~ ... ~\e e tf rse mtrlg~~$:,~ko.r~yot~ ::~~h~,!d;].ig .,~~t-.;Jv.)ss~\;eteDif 'r 

Hya særlig Norden angår, er 
Finnbnd oe Nord-Norge allerede 
prisgitt bols)t;vismen. Samtidig om
klamrer den Skandinavia langs he
le Ostcrsjveo, og er over Nord
Tyskland trengt fram til bare f~ mil 
fra Danmark. Mange kjensgjernin c 

ger .1. Sverige er tydelige tegn på 
hvor sterkt· også vårt· nordJske 
nabofolk' 'er ·.l;'li.sert av'kommun' 
l' .. ' - ',.: 

:_"'~Q":' .. ho!, 1t1 .21J\7 .til 1c.:L 4.3&." mln.ste å kunne kl t k t t kIk 
.,;.,' .. ~." ..... ::; '.~:-;.~, '~'.-
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