
Tysklands kamp mot England, Europas evige uro- og krigsstifter, går 
mot sin avgjørende seierrike slutt. England, som også trakk VART 
land inn i krigen, er fortrengt fra det europeiske fastland, og det nye 
Tyskland er blitt kjernen for en nyordning av Europa under germansk 
førerskap. Tysklands kamp for tyskernes samling og frigjørelse har, 
ved den krig som England påtvang Tyskland, utviklet S3g til en almin
delig europeisk frihets- og uavhengighetskamp mot det engelske ver
densdespoti, en kamp som MA ende med Englands nederlag. 

Vi som klart har forutsett den fremtidige utvikling, vil nu gjøre vårt 
for av fri vilje å kjempe med på Hitlers og Tysklands side for de ger
manske folks FELLES sak og for det nye Europa • 

.. Tyskland vil seire i denne krig uten VAR hjelp. Men det strider 
mot den æresfølelse og trang til likeverdighet som bor i hvert nordisk 

. menneske, at vi ikke SELV gjør en innsats, når det gjelder vår EGEN 
sikkerhet og vår egen skjebne. Uvegerlig blir vi deklassert som nasjon, 
hvis vi ikke selv er med og med våben i hånd våger noget, når Euro
pas og Norges skjebne avgjøres under stålhjelmen. 

Jeg opfordrer derfor alle unge nordmenn, som føler ansvar for frem
tiden, til å tre inn som frivillige i REGIMENTET NORDLAND for skul
der ved skulder med de tyske kamerater å gå åpent og aktivt inn for 
nyordningen i Europa og for det germanske forbund. 

La oss ikke gjøre skam på våre fedre, som i sin tid erobret England 
og grep nyskapende inn på så mange steder i Europa. 

Tyskland har ikke bedt oss. Vi føler oss SELV forpliktet til FRI
VILLIG å gå konsekvent til siste slutt den vei som skjebnen har stuk
ket ut for vårt folk. Norges og Tysklands interesser er blitt solidar
iske. Tysklands kamp er NORGES kamp. Tysklands seier er NORGES 
seier! 

Derfor kaller jeg de nasjonalbevisste nordmenn til kamp under våre 
tyske brødres seierrike faner. 

oe NORMANNAKRAFTEN ER ENNU IKKE DØD I NORSKE HJER
TER! 
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