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Til def norske folk .. 
Efler at'England hadde brutt Norges nøitralifet ved å utlegge 
minefeIteri norsk ferrifodalfarv'ann ulen å:~,'øte 'annen motstand 

'I e~n de va·nlig~. intetsig'ende prote~te~ fr.i~~gieringen~ygaards. 
/. vold, tilbød 'den fyske.regj"ring den"norske regjering sinJrede • 
. l1ge hjelp ledsaget av en høHideJigforsikr~ngom å respektere 

!;r vår nasjonale' selvstendighet og no.rs.Kliv.og eiendom. ~om 
~. svar på dette tilbud om løs'ning a\' enforvårt land helt uhold. 

bar 'Si{uAsjon', har regjeringen Nygaards~old iverksaH alminde • 
. Hg mobilisering 0l~ gitt den hensiktsløse' ordre til 'de norske 

5tridskrefter å motselte sig de'n tyske hjelp llled væbllet makt. 
Sek hai-·. regjet'ingell flyktet eftct''' ~ål~d~s lettsindig å ha' satt 
landets og dets inllbygget'esskjehne på.~piJl. 
Under disse· omstendigheter er det den nasjonale' samlingsbe. 
vegeises pIiktog t'ett å overta regJeririgsmak.ten JOl' å· verne 
om de~ Il<;lrske folks. livsinteresser .og . Norges' sikket'het' og 
r;elvs!.en4ighet~ Vi.er, d~ ~neste som i kraft av forholdene og 
vår bevegelses nasjonale mål kan ~jore dette og'derved redde 
landet. ut av den desperate situasjon sornpartipolitikerna har 
ført'vål:t'fo'lk op"i;"" 'c"": :: ' ,,:.,:.... .... .. ,.. ... 

: 'Regjeringen Nygaardsvold 'er lrådttilbake. Den 'nasjonale re' .. 

gjerinl! h~r~v~rtatt rei:jerings'maltteii' "?t'ed Vidkl1fl': QUislini i 

twm regjeringschcf og utenriksminister' og med følgende andn 
inedlemmer: professor Birger 1"leideII, kirke. og undervisnings. 

minister; politichef Jonas Lie; justisminister; dr. Gulbrand 

Lunde,'. sucialn;illister; dirckt;;:-Albert V; Hagelin: handels. og 

forsyningsrninister;' arkitekt Tormod Hustad, JanJbruksmini • 

. liter; pro/essoc .R. Skancke, arbeidsministh; godseier Frededk 
• • • J , • • 

Prytz,' finansminister; major R .. Bvoslef,' fOt'6varsminister. 

Alle nordmenn opfordres til å vise ro ogbesil1dig~et i 'denne 
101' vårt land så vanskelige situasjoll,.;·;(:· . 
Ved felles anstrengelser og 'all~sgodviljeskal vi berge Norge 
fritt. og frelst gjennem denne svære. k~is'e; , 

. ' .. ' 
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