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. Proklama si on 
Til def norske folk. 

Efter at 'England hadde brutt Norges nøitralitet ved å utlegge 
minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand 

I enn de vanlige, intetsigende protester fra regjeringen Nygaards. 
vold, tilbød 'den tyske regjering den norske regjering sinJrede. 

!' lige hjelp ledsaget aven høitidelig forsikring om å respektere 
vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som 
svar på dette tilbud om løsning a'v en for ,vårt land helt uh'old. 
bar' situasjon. har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminde. 
Hg mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske 
stridskrefter ei motsette sig den tyske hjelp med væbnet makt. 
Selv har regjeringen flyktet efte~' såfecll!s lettsindig ei ha saff 
landets og dets innbyggel."es skjebne på spill. 
Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlings be. 
vegeises plikt og rett ei overta regjeringsmakten for å verne 
om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og 
selvstenqighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og 
vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre def te og 'derved redde 
landet, ut av den desperate situasjon SODt partipolitikerne har 
{"rtvårt fo'Ik op'i. , .. ' , .. .' " 
'Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale re' 

gjerin2" har overtatt regjeringsmakten" med Vidkun Quisling 

som regjeringschef og utenriksminister og med følgende andre 
medlemmer: professor Birger MeidelI, kirke. og undervisnings. 

minister; politichef Jonas Lie, justisminister; dr. Gulhrand 

Lunde. socialmillister; direktør Albert V: Hagelin, handels. og 

forsyningsminister; arkitekt Tormod Hustad, Jandbruk8mini. 

ster; professoc ,R. Skancke, arbeidsminister; godseier Frederik 
Pry!:t. finansminister; major R. Hvoslef, forsvarsminister. 

Alle nordmenn opfordres til å vise ro og besindighet i denne 
for vårt land så "\'an~kelige situasjon. 
Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge 
fritt og frelst gjen nem denne svære krise. 

0510;9.-4. 1940. 
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