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Dne 20. aprila je bila v Ljubljani velika slovesnost. Tega dne s poslopja pokrajinske uprave na
Bleiweisovi cesti prvikrat uradno zavihrala slovenska belo-modra-rdeča zastava. Ob tej
slovesnosti so bili udeleženi najvišji zastopniki nemških in slovenskih oblasti. Nemško vojaštvo
je skupaj z domobranci izkazalo čast razviti zastavo. Dopoldan ob 10 pa je na stadionu bila
slovesna zaprisega slovenskega domobranstva po nemškem generalu Rosenerju. Vse čete
ljubljasnke domobranske posadke so po maši, ki jo je daroval ljubljanski škof, slovesno prisegle
tole prisego:

Prisegam pri vsemogočnem bogu, da bom zvest, pogumenin svojim nadrejenim pokoren, da
bom v skupnem boju z nemško oboroženo silo, stopil pod poveljstvo velike Nemčije, SS četami
in policijo, proti banditom in komunizmu, kakor tudi njegovim zaveznikom, svoje obveznosti
vestno izpolnjeval za svojo slovensko domovino kot del svobodne Evrope. Za ta boj sem
pripravljen žrtvovati tudi svoje življenje. Tako mi bog pomagaj.

Po zaprisegi je general Rosener nagovoril slovenske domobrance z daljšim govorom, v katerem
je naglasil važnost prisege ter govor sklenil z besedami:

"Dal sem Vam ime Slovensko domobranstvo. Ime Vas obvezuje, da branite svojo domovino,
pred banditi in njihovimi pomagači. Vojna bo nekoč končana. Tedaj bomo brali v zapiskih
zgodovine in tedaj bodo vaših otrok otroci govorili o vas kot o hrabrih vojakih slovenskega
domobranstva, ki so se iz srca, iz srčne zvestobe borili za svojo domovino, svoj narod in svojo
družino.

Nastopite sedaj! Prisezite na meč, prisezite na orožje, ki nam je vsem sveto! Vojak potrebuje
meč, ker mora braniti svojo domovino. Vojak pa odloži meč, oziroma orožje šele takrat, če je
častno in zvesto izpolnil svojo nalogo, braniti in varovati domovino, narod in družine.
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Sprejemam vas tedaj v borbeno skupnost svojih vojakov in vas tovariši iz slovenskega
domobranstva in vas prisrčno pozdravljam. Dokažite, da ste vredni boriti se za svojo svobodo.
Vaša prisega, ki ima ozir na voljo Velike Nemčije, bo držalo zvestobo, ker kadarkoli bi bili v
stiski in nevarnosti, vedno se lahko zanesete nanj in njene može. Bodite pa potem tudi vi njemu
v bodoče zvesti."

Po govoru je stopil k ranjenim domobrancem in jim podelil spominske znamke. Nato je bil velik
pohod domobranstva skozi Ljubljano, kjer je domobranstvo bilo deležno velikih pozdravov.

Objavljen tekst v Domoljubu, 26. aprila 1944 leta.

Za vse tiste, ki izvirnika nikoli niste prebrali, ali pa ste prebrali na način kako je bilo to dejanje
predstavljeno v povojni zgodovini.
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