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

17. mal 1933. 

Av rikspropagandasjef, statsråd dr. LUND E 

Kampfeller! 

Vi kan idag se tilbake på 8 års al.'lbeid ror N a
sjonal Samling og det er da naturlig å trekke frem 
forholdene den gang, som førte til dannelsen av 
Nasjonal Samling som politisk parti. 

Det er nu 8 år siden Vidkun Quisling sendte 
ut sin bekjente «Opfordring trI Nasjonal Samling». 
Denne opfordring vekket mange ansvarsbevisste 
norske menn og kvinner som så dannet den første 
kjerne i Nasjonal Samling. Den kom som en utløs
ning for de mange som mer eller mindre klart 
hadde sett at vårt folk ikke på noen måte sto rustet 
til å komme gjennem de kriser og nyskapninger 
som nødvendigvis måtte komme. Quisling sier selv 
at følgende kjensgjerninger var foranledningen til 
denne opfordring: 

1. Den økonomiske, sodale og politiske utvikHng i vårt 
land gir anledning til alvorlig .bekymring, berører di
rekte enhver nordmanns eksistens, og kan bli arvgjø
rende for hele vårt folks fremtid. 

2. Hver dag som går med det nuværende styre og stell 
'betyr en videre 1iorarme1se av vårt samfund og av den 
enkelte, med en sodalog økonomisk katastrofe, j>a 
politisk utslettelse, som endelig resultat. Og dog har 
,vi i virkeligheten anledning Jtil å legge om vårt sam
. fundssystem på en sådan måte at nettop de nuværende 
vanskeligheter kan danne grunruaget for en snar 'over
gang til fremgangsruk utvikling. 

3. Med det nuværende partivesen er imidlertid uteluk
ket å opnå den kursendring i politikken som er en 
nØdvendig forutsetning for d€n Økonomiske og sod-ale 
gjenreisning og nyordning som må komme. 

4. De store gamle partier har uttømt sin opgave i for
.gangne forhold. De er alle, mer eller mindre, klasse
partier. Ingen av dem har evnet å samle vårt folk om 
spørsmålet om social ening, som er det viktigste spØrs
mål i vår tid. De er ved hele sin opbygning og sine 
tradisjoner og gjennem sine ti11itsmenns innsats hittil, 
så innkapslet li det gamle 'at en tilstrekkelig omleg
nJng innenfra er ugjØl'lig. De bærer dessuten alle sin 

del :av skylden for vår nuværende misere. De har også 
av den grunn ikke forutsetningen for å anvise veien 
for den reformasjon som nu kreves. 

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

I shlke stormfulle tider som vJ nu er gått inn i, "r det 
nødvendig å ha en kampdyktig politlisk organisasjon med 
positive ideer, som i slagkraft kan måle sig med marxis
men og er i pakt med fremtiden. Slik sem det nu er mo
l1iopoliserer revolusjonspartiene ~olkets trang til fremskritt 
og til politisk og social nyorientering. I den borgerlige 
døgnpolitikk finnes ikke engang antydning til rorsøk på 
å se problemene j sammenheng og overen.9stemmelse med 
tidens og nødens krav. - - -

Når situasjonen er sUk, er iolket nødt til å finne til
bake til sig selv og til grunnLaget for sin kraft. Den 
eneste farbare vei ut av uføret er resolutt å opta aI'beidet 
f.or en åndelig og nasjonal vekkelse og samle alle de kref
ter som har den samme positive !innstilling, i en aktiv na
sIonal og soci<ll bevegelse på 1rvers av partiene. 

Denne bevegelse skal i'kke være noe parti i samme 
betydning som de partipolitiske partier. Men en bevegelse 
utenom partiene, en organisert reisning, hvor honde, ar
beider og borger kan finne hverandre og samles om løs
ningen av de felles, nasj.onale opgaver. Det gjelder en 
nasjonal konsentrasjon <lIV spredte viljer og krefter . 

Qu~sling går derefter over tH å omtale det na
sjonale samlingsprogram og sier: 

For å skape et maktgrunnlag og derigjennem mulighet 
For organisasjon aven regjering som arbeider godt, må 
man vite hvad man vil. Det kreves et helt gjennemtenkt 
og konsekvent program som folket vil eller må anerkjennt;. 

Utgangspunktet for et sådant frigjmt program kan 
bare være dette: På den ene side at det norske folk skal 
skjønne at det må bygge på folkeætt og jord, på vår nor
diske fo1keætts kulturbærende og skapende ideer - ære, 
frihet og plikt - og på et åndelig, nasjonalt og soci:alt livs
syn med forståelse av hver enkelts verd og muligheter m-
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