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Oslo, august 1942.
Situas'onan.
av vår stand har riatt tilVår motstand mot tvangsorganiseringen
slutning av praktisk talt samtlige kolleger og har hittil forløpet mel
at vi erdnet,vår
godkjenne
måttet
godt resultat. Justisdepartementet'har
og dor er ikke gjort
utenom Norges Advokatforbund,
sikkerhetsstillelse
forsøk Då å avkreve oss kontingent. Forbundets kommissær og primus motor
SELMER har søkt sig andre virkefeiter og er reist
Høyesterettsdommer
til østfronten.
har gjort
Også innen andre yrker og samfunnsklasser hvor
fremstøt, har motstanden vært fast og virkningsfull. Lærernes og
utholdende kamp er vel kjent. Kirken har fullført sin fullstendige-7:-srivelse -fra det nazistiske statsstyre ved at der på bispemøte i Oslo i
et n-itt kirkestyre "Den midlertidige kirkeledelse"
juli måned er valg
. bestående av Biskop BERGGRAV ( med Domprost HYGEN som vikar), Eiskop
(midlertidig formann), LUDVIG
Biskop HILLE, Professor HALLSEY
HOPE og Pastor H.E. WISLOFF. Den midlertidige kirkeledelse har se:Jdt ut
hvorav hitsettes :
en redegjrelse
fortsetter sin gjerning enten de blir avsatt
"a) Meni hetsrådene
eller ikke, idet de sørger for at alt det kirkelige arbeide i menigheDe står i forbinde,1se med sin rette prost og biskop.
ten går sin gang.
fortsetter i rådet selv
De prester som er medlem av, menighetsrådet,
er avsatt,
eller
om de har nedlagt sitt embete
om de har
selv
fortsetter sin gjerning i menigheten,
b) Prestene
embete eller er avsatt. Sålenge kirken ikke har fratatt
sitt
nedlagt
å bære
til
dem den tjeneste de mottok ved ordinasjonen, har de rett
som en ikke-embedsprestens drakt og utføre alle de handlinger i kirken
til sine
mann kan utføre. De vender seg i alle tjenstlige.anliggender
overordnede, de rette proster og biskoper.
sin vanlige gjerning i forbindelse med
fortsetter
c) Prostene
sin rette biskop,
d) Bisko ene leder det kirkelige arbeide innen sitt bispedømme,
og orclinasjon
visitaser
utfører
bispekontir,
es har aitt
de fremde
idet
og i det hele fortsetter sin vanlige gjelming. De har Kirkens fullmakt
til å bære bispedrakt og bispetitel.
e) Når det nå også er oprettet en kirkeledelse som skal ta-sig av
spørsmål som angår den hele kirke, har Vår kirke hele .sitt arbeidsap"
igang.
parat
seg ut av Noregs Ungdomslag
Un domsla,ene over hele landet har meldt
ef er at dette fikk nyordnet sitt styre. Som følge. av lærernes,.firkens
K.S.
og ungdomslagenes holdning og den -W.slutning de har i folket,De få steier hvor N.S. har forsøkt å se-tte
lammet.
ungdomstjeneste
ut i livet, har bare et.fåtall barn møtt frem.
ungdomstjenesten
var kornmet 19 mars iår, sendte
Efterat loven om Norges Rederforbund
praktisk talt alle rederier den 25 april følgende brev til Sjcfartsdepartementet
"Da de av vårt firma disponerte selskaper ved Ministerpresidentens
Rederorbund,
"lov av 19 f.m. er pålagt å sta tilslu/tQt det Nye Norges
få frewholde at det opløste rederforbund
departementet
vi overfor
vil
utelukkende hadde næringens saklige og faglige interesser å vareta.
Med sine lover og de av i-ederne selv valgte tillitsmenn ga Forbundet
som er nødvendig for et frui,~tav sikkerhet,
den følelse
medlemmene
bringende og landsgavnlig samarbeide rederne imellem.

" Da dette
grunnlag
nå er borttatt,
n de!; .A.
" ikki3 ansees
som representierEnderedernæringen,
hvorfor
me4 å ta ansvaret for forbundets virksomhet. "

vi

4fix.,
ikke

bet
q'
kan være

Denne faste motatand fra en stor næringsorganisasjon må antagelig
sees
som grunnen
til
at vi ikke i mai fikk detNorges
Arbeidssamband"
eo var planlagt oprettet på ruinene av Norsk Arbeidsgiverforening t Arbaidernes Faglige Landsorganisasjon, NorgS.Håndverkerforbund,
Norges
Industriforbund, Norges Handelsstands Forbund, Norges Rederforbund samt
jordbrukets, skogbrukets og fiskernez (Nrganisasjoner.
juni måned- fikk No es Industriforbund
fra N.S. krav om at na•zisten Chr. A.penes skulde anse es som dire ør i Forbundet. Kravét blev
medenstemmig avvist av Forbundets hovedwtyre, hvis 53 tilstdeværende
lemmer uttalte'at de vilde nedlegge eine hverv hvi.c3 Apenes blev innsatt.
Samtidig blev rederne
innkalt til et møte hos Reichskommissar,
men fastholdt
tross—f=r
ikke å ville samarbeide.med okkupasjonsimkten.
På grunn
av denne faste motstand mot N.S.s bestrebelser for å
slå organisasjoner og samfunnsklasier under seg, har QUISLING hittil ikRIKSTING,
som
ke kunnet
- )prette
sitt
ved stats,akten 1. februar bebudede
tyskerne :"Nu har jeg dnt norske Iolk
skulde gjøre bara_det mulig å si til
bak meg", som skulde.være hans redskap til å slutte fred med fienden,
erklære våre allierte krig og mobilisere vår ungdom. Men vi må ikke tro
at dette mål er opgitt. Det synes som omH.S
Gfter .lærernes, prestenes
og sakførernes
motstand
har opgitt
de planlagte forordninger om legert
tannleger, dyrleger, apotekere, ingeniører, arkiteter
og kunstnere.
•Derimot ex det sikkert at aksjonene mot næringsorgailisasjonene fortsettes OM enn efter endrede signaler. Der foreligger et P,M. fra "Ombudsmannen for næringslivet" direktør ALF WHIST av juni d,a., hvorav hitsettes :
" Etter den vending saken har tatt, vil det være hensiktsmessig å
gjøre visse modifikasjoner i den arbeidsplan som der er satt opp.Jeg
har forstått
det slik
at noen større
aksjoner,
som kan innebære en
viss
risiko
for nye konflikter, på det nåverende
tidspunkt
ikke
ønskes.
For at vi
tross vanskeligheterne
allikevel skal komme fremover og på kortest mulig tid få reist
det organisasjonsapparat
for
nArings_Livet som både næringslivet selv og samfundet
nå trenger,
blir
det ette. mitt skjøn nødvendg
å fremme inngrep overfor og omorganisering av en rekke organisasoner
enkeltvis, når de nødven,lige forberedeler
er gjort'ng
inngrepene kan skje uten risiko for større forstyrreler.
Helt å la næringsorganisasjonene
i fred i så lang tid sOm
det nå even-cu_elt
kan bli tale om 1 vil virke uheldig for partiet og
forsinke
arbeidet
med omorganiseringen i alt for stor grad.
Arbeidet bør derfor legges an etter følgende retningslinjer :
Ifølge retningslinjqnel, skal der gis en blankolov som gir 'adgang
til ethvert inngrep overfor nærinsorL,ani_sasjonene, ssom opløsning,
sammenslutning, inn-.og avsette tillitsmenn, forandre vedtekteX, forby
utmeldelse, gi enerett til å representere viSse interesser og instrukser
til medlemmene m.m. For at inngrepene sa1 skje efter en viss plan
skal der utarbeides nærmere bestemmelser som ikke.offentliggjøres. Ombudsmannen foreslår i sitt P.M. at man begynner med handel og bank,"hvz
risikoen for vanakeligheter epr minimal."
1

Soin det vil fremgå av vår oversikt, har motstanden vært fast
overallt hvor en organisasjon eller gruppe er blitt gjenstand fr angrep
av N.S? Forståelsen av at motstand måtte ydes, har vært klar og det har
hittil vist Seg at hvor en gruppes medlemmer holder saMmen, der kommer
N.S, ingen vei.
Det har i. de sisste måneder hendt at et tilfeldig utvalg av personer fra de forskjelligste yrker og samfunnslag er blitt arrestert som
gisler eller "sikret", og at det som betingelse for løslatelse er blitt

3
avkrevet ,deinen erklæring, hvprved de på ære og samvittighet forplikter seg til'ikke i tale
eller handling å motarbeide N.S., den nasjonale regjering eller nyordningen:. Der har hersket nogen uklarhet om hvorvidt man skulde gå med på å underskrive en slik erklæring, og dette er
.forståelig,når personer fra
forskjellige yrker, uten felles ledelse og
uten fdlelse av å være i kamp for en konkret bak.er blitt utsatt for
press.
Uansett
atS14ks
erklæringer etter rett -og moral ingen forpliktelse medfører, mener vi det er uriktig å skrive under,
Det vilde
ha en.megat, uheldig virkning for vår nasjonalefrqnt
som ellers er så fast„ om pt større antall personer lot seg fotlede eller tvinge til å avgi slike.erklæringer.
Og selv om erklieringen kun
forplikter til passivitet, vil den ikke bli uten•betydning for .den
keite. S.om skriver under. Hvad skal han gjøre hvis•han opfordreS til å
blinedlém
aV en .av de tvangsorganisasjoner
Som-vi bekjeMper
Og hvad
,skal han gjørehvis
han får beskjed om å•sende'Sine barn til undomstjeneste for å opdras j den nazistiske tro ?
Farolen må være
Ingen erklærin
om assiv eller aktiv lo alitet overfor N.S.
,Dette Må gjelde ennver nordmann og, ikke mindst pss praktiserende jurister. Vi haddealle'vore
kolleger med oss da:vi i Vår:parole i
Mars d.å. skrev omfdet ansvar som påhvilte oss som rettens forsvarere,
og det,er vår-trO at også vår stand-vilde. ha klart en reise tilJørstadmoen og Kirkenes. Det, bør ikke være änderledes om nogen av oss skulde
bli sat fast uten
annen Påviselig
grunn enn den at han -er en god nordmanr
Vi er ikke så mange at var front bør svekkes ved at nogen erklærer selv en passiv loyalitet overfor N.S.
Det er uten betydning om kravet kommer fra N.S. eller -fra deres tyske herrer.
.
Tilslutt: Vi har god grunn til å tro at overalt hvor en advokat blir.frata t sin beVilling, arrestert
eller
utsatt
for noget annet
overgrep
Vil hans kolleger stå bi med råd og dåd.De,sørger
for å holde hans forretning gående og for at de pårørende
ikkelider
nød. Ingen
skal derfor behøve å kapitulere -±'()
rdi .han nærer engstelse for sine pårørendes rådløshet eller deres utkomme,

SVERIGES

Advokatsamfund
ar i juni vedtatt nedenstående resolution som er publisert i
presse og radio :
" Gemensam kultur och rättsbegrepp binder Nordens folk samman. I den
" hårda kamp, som under skakande omstdndigheter
føres av de norska juristerna till førsvar før landets rättsordning, ha de gj r)rt de størsta offer. Det svenska advokatførbundets
styrelse vill genom denna
resolution ge uttrykk før de svenska juristernas solidaritet med sina
norska kolleger och sin beundran før det mot, den styrka och villighet att offra sig, som de visat genom att førsvara grunden før vår
gemensama uppfattning av rätten.
Styrelsen hoppas, att den tid icke
må vara fjärran, då samarbetet kan återupptas på grundval av den gemensama nordiska uppfattningen av rätt och rättfärdighet."

Det er for tidlig å si noget om det nordiske samarbeides fremtid, I tilknytning til de mange svenske resolusjoner fra den sisste tid
kan det ha interesse å gjengi et .avsnitt av en rapport fra pålitelig
norsk hold i Stockholm :
" De svenske arbeidere har hele tiden vært blandt de mest på"litelige støtter for en fast demokratisk kurs.
Det samme gjelder ganski
store grupper av de intellektuelle, som reagerer sterkt mot de forskjellige utslag av unnfallenhetspolitikken.
Samtidig er det imidler-

tid andre intellektuelle l
som er Temmelig reaksjonære med mer eller
mindre utpregcde
telldenser. Le-ktorene besluttet seg f.eks0
fst
etter
press iii en 3,)22,ken
u-6talelse etter de øvrige
lærerorganissjeflers
solirtetsork3eing
overlor
Norge. Læge- og
juriststanden har oså et betydelig innslag av strpete
elementer.
Blandt bOrgerskapet c); sfåhorgerakapet er Tysklands-sympatiene
på
retur, men :,:msseskrekken si tcr ijen
selv om den direkte nazistiske innflyt's)ls(-3
er blitt
everdre'vet,
så fins
det dog en tydelig
reaksjonar
grunninnstilling
blandt
office.cerne,
politiet og den mek:
tige embetsetanden.
Socialt sett or nokk bwndene, særlig de større
bønder Y de lg som tenderer mest i prcinaziptisk retning. "
Dødsfal1 ,L arestasjeneL,

-øs.±atelser,

AdVokat
BERNHARD LINDVIK døde den 17 juli
Grini
fangeleir
Ved OS1O0 Advokat
.RGNAR SOLiEM,
Oslo,
og Advokat,:Kaptein
OLAF KULLMANN, Oslos
er død2 i fangenskap
i Tyskland,
Advokat
BIRGER HAFTING,
Bodø, Advokat
RA:MMy Oslo
og By-fogd BJARNE DIDRIKSEN, Sarpsborg,
er arrostert av tyserne.
Advokat EINAR CORNELIUSSEN og:Advekat
PER
NORGREN, Oslo, er
Diverse.
Ifølge dagspessen
har Advokat 012 OVERN fått en stilling
Idrettsdepartementet,
hvor han skal utføre et specielt oppdrag.
Overn
har før han gikk
inh i N.S.
leve
av -11111isser
fra kolleger og studiekamez.ater.
Advokat THOMAS THORSEN
er avskjediget fra sin stilling i 0s1,-)
Kommune på grunn
av fyll
efter
to måneders
virke, hvorunder han har
oppebårot
9.5oo.i gasjo
og honorar,
Riksfullmekti
W.2,K,
OHRISTIE
E4om ti.dligere er utnevnt som
byfogd (efter Byfogd.Fill.u) i Oslo, er nu også utnevnt til auksjonsforvalter'i Oslo ( efter Byfogd Gram ), Ifølge N.S.' program, .post 12,
skal misbruk ved dobbeltstillinger
og ansettelse ved bekjentskaper
hindres.

Norsk Vaktselskap
og formodentligandre
vaktselskaper.
er
0-7ertatt av politiet.
Huseiero., gårdsbestyrere
og leieboere:som har
utleVc.rt nøkler til vaktselskapet, må2derfor være Opmerksom på mulighaten av hemmeligo nattlige huE3undersøkelser.

