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16. de ember 1940

,.

Motstanden mot QUislingstyret i Norge h~ Ig1tt
seg et overorden~lig betydningsfullt utslag derved at ~e5treretts
_m~dlemme~ saf?let har. nedlagt sme emb~der. Dette vedtaket blev
g~ort etter at R~ich~kornm~sar Terboven i en skrivel~e aV ). ds,
t~l H0yesterettSJust~tiar1UShar forbudt domstolene i Norge - ogs~
~esteret~ - overhodet a przve .gyldigheten av forordninger fra
-Re~~hskomm1.sar eller fra de konstituerte stat-srader; H0'yesterett
har den 12'. desember sendt Justisdepartementet et brev der det -.
_hcter : ..

II Som det viI sees har Reichskomrnisar uttalt at
. h-yerke.n IW:rester~tt el~er andre norske dom~toler kan ta stilline; •
tl1 sp0'rsmalet om gyldlgheten aV de rettst:orskrifter som utf'erdigos
av Reichskomr,issar eller aV de konstituerte statsrader i henhold
til" hans fOY'Jrdning av 28. september 1940, da dCtt utelukkende ti~
kommer Reichskommissar a avgj0'rehvilke 'orholdsregler er tjenlige
til fremme av den offentlige orden og det offentlige Iiv i Norge.

Vi viI fre-mholde at domstolene otter norsk kos
~itusjonell rett har plikt til a pr0'Vc gyldigheten avlover og

. aaministrative forordninger. Under en militmr ok~pasjon me. dom
stolene etter var mening pa s~me mate under avgj0relsen av de 
rettsp0'rsm~1 som forelegges tmdE:r en sak, kunnc - i den utstrekn~.r'.3

folkeretten hjemler d8t - ta stilling til den foJkerettslige gyl~·

dighet av forordninger sam er ut~tedt av olll1pasj,ansmaktens' organ~·
er.·, - .

Vi kan ikke f~lge det syn pa domstolens myndighet
somReichskorrumissars brev g~r,uttrykk for, 'uten a handle i strid
med Yare plikter som dommere i Norges H~esterett. Vi firmer der
for ikke a l~e fort sette i Yare embeter. Vi forutsetter nrermer~

konferance m8d Justisdepartem8ntet am tidspunktet for var frat~ect(fi tI

Skrivelsen er·undertegnet av: Pal Berg, J.A.
Rivertz, Th.Bonnevie t Th.Bcye, E .Hanssen, Henry LaJ.-sen, U.A.
Motzfeldt, E.Alten, A.Th.Nress, Th.Schjelderup, S.J.E.Evcnsen,
Helge Kl~stad, J.Aar~, S.Grotte, S.Fougner, E.T.Solem.
Dommern-e, Brach og.stang "har ilcko kunnet V<Er€l tilstede It.

. Forut for dette er dct foregatt forskjelligc
ting som sikl\:ert 'har medvirket til fu1yesterett ha.r tatt dettc"
standpunkt ~ Saledes liar R0'Ycsterett pro'testert mot don f-orordning
en som apnet Quislingstyret adgang til helt vilkarl~g a skjalte
ut de folkevalgte lagrette- og domsm8nn. Det samme gjaldt den for
ordningon sam nedsattG aldersgrenscn for offentlig€ tjenest~menn

fra 70 til 6'5 ar. Dette siste var et apenbart angJ."ep pa domstol
enes uavhengighet. Dommere i alderen 65 til 70 ar viI heretter -....;
bare kunne bli sittende i sine embeterpa administrasjonens nade,
og det fremgar tydelig av meddelelsen fra departementet at det
bare ~ar_de lYdi~e som vilde komme til a nyte godt av·adgangen
til dispens~sjon 'ra alde~sgrensen. ~

H0yesteretts vedtak betyr. en viktig. milepel i
kampen mot QUislingstyret. Dct betyr at den gamIc norske retts
ordning definitivt €r satt ut av funksjon) men det be~yr ogsa at
linjene for· den norske front er blitt trL~k~ klarere opP.
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I 10pet avO h0stmAntene og smrlig i l~pe~ av desiste
ukene har det vokset fram en nasjonal stemning som vi ikke har hatt
maken til i Norge siden vi opplevde opptakt&n til 1905, Denne na
s~ohale stemning gir seg de forskjelligste utslag, og den gj~r sig

1
gJeld~ de ~ aIle lag av fclket, -- pA arbeidsplassene, i all .$lags

, fforlenf~ngts11v, i teatrene, kinomatografone, gatelivct og i ungdommens
ri U sliv. Den stemningen som har vrert i slik vekst na i flere

uker ~ar revet hele folket med seg. Ogsa de som tidligere ikke ~ar
hatt 1nteresse f~r samfundssp~rsmal er blitt aktive i kampen m0t
QUislingstyret. Det er tydelig at N.S. f~lcr denne mektigc folke
bevegelse sla mot seg og at det er grunnen til at de griper til sa
mange desperate utveier. .

I Oalo har i den. sisto uka vrert adskillig uro .som
f.0'lge av provokasjoner fra h1rM"ollt. ~4a8 8, des.eI;llbcr olWtratte
endel uniformerte hirdfolk pa en provokatorisk mate oppe 1 ~r.rvass.
kl~yva i Nordmarka. Publikum grep inn og avstraffet hirdcn som s~kte

skjul og tilkalto politi. Under de demonstrasjoner som f~lgte fra
en stor folkemasse blo det av politiet foretatt en del arrostasjonoY>
Blandt de arresterte var den kjente unge sportsdame Stella Dybwad.
som en av de f~rste dage skal debutcro pa Nationalteateret i Den
~keligo Prinsesse. Fredag 13. og l~rdag 14. descmber gikk hird
en til overfall pa folk som bar do bCr.0mto binders - det nye tegn
pa sarnhold blandt nordmonn. Dot korn f~rst til slagsmal mellem hird
gutter og publikum, sonore mollem hirden og politiot. Hirden opp
tratto sa desperat at politiet matte ga l~s pa dem med ~llene 0~

maD&e ~~t~er ~tte under stor jubel fXq~ubl~~~ kj~ros til
politistasjonen i svartemarja. ~ag nr.t1td~:vm=~"C.eB'b"tlm- i
Oslo preget av slagsmall. oppl~p 'og politisperringor. Det alvorli['3 r;c
.sammenst,0t fant sted i. ~ollbodgaten hvor en politimann' som grep in:1
ov~rfor hirdprovokasjonene mot folk pa gatens ble slatt ned av
hirden og halt inn i den gamle krigsskolen, som na brukes av N.S.
Etter dette ble det tilkalt en st~rre politistyrke som grep inn mot
hirden og gjenopprettet orden. Flere av de viktigste gatcne i
centrum av byon var sporret i lcngere tid og trafikken fullstendig
lammet. Det rar blant politiet i Oslo en meget sterk forbitrelse
etter det som er skjedd.

Landets st~rste fagforening, Sten-jord- og cementar
beidemes forening i Oslo, har i at nytt l1l,0'teferd1gbehandIet SP.0'TS
malet om foreningens stilling til landsorganisasjonen ettor nyord 
ningen. F~en:i.ng:e.ne ff):nnann Framne$) satte fram et -forslag som i
hovedtre~erie gikk ut pa at foreaingau tkk~ $ku1dc gi noen loiali
tetserkl~ring til landsorganisasjoncns nyc ledelse og ~ e ~~~
noen representant i Bygningsarbeiderforbundets hovedstyrc. Tiltross
for at det ira formannen ilandsorganisaejonen og fra 6 - 7 medlemmcr
av forbundets hovedstyre ble kjcmpet kraftig mot datto forslaget
ble det vodtatt mot bare 16 stemmor.

) Kst. Lunde skulde forloden ho1de foredrag for arbeidere
og funksjoncEror ved Elektrisk Bureau i Oslo, som ialt beskjeftiger
ca. 1100 personor. Salon var vakkert smykket. Det ~tte 9 personer
statsr~d Lunde gikk opp pa talerstolen, lot sog fotografere {or
Fritt Folk og forlot deretter lokalet uton a holdenoe for~rag.·
Dagen ette~ stod det i Fritt Folk at det var at vellykket m0te og
at 1angt refGrat aV den talen som ikke ble holdt.

xxxxxx:x.x.xxxx
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Norgcs Rederforbund har mot 5 stemmer avvist et for
slag 'om'a gj~ naziste~ Johan Stcncrsen til p~esident·i,forbundet.

xxxxxxx

... Tidens Tegn som na kommcr ut igjen under ledelsG av
halvnazisten Halle har mistet sine 5 mest kjente modarbeidere :
,H01aas, Width, Barlaup, Br~gger og Juve. Do har nektct a vrere med

. pa nazifiseringen av aVisen, s9m var en forutsetning forat den fikk
lov·a komme ut igjcn.
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\

Det or na fastslatt at dct skal sendes ,ooa ~~8ke

arbe~dere til Tyskland, dcrav 1000 fra Oslo~ Det hGtor i avisene
at det or stor interesse for a komme til TysK~~n~ blandt arbeiderr_c.
Det faktiske forhold or, otter at dot na har \, rert .heNo til a meldc
seg i henimot 14 dager, cr,dct i Oslo anmeld~ omlag 200. En regner
med at dot ikko kan bli flGre enn 300 som melder seg fra Oslo.
Tyskern~har na tydclig sagt fra at de norskc arbeidcrc skal avgard~

cnten de melder seg frivillig eller ikke.

·xxxxxxxx

De 16 fengslede formannskapsmcdlornmcr i Oslo har i:-:~·i.·

anket fengsl~gsk~ermelsentil Eidsi~ati~~ag~~~tt~§om"~~2~
hevet feng~e.nnels~.. ~, 1rte cr'de 1.6= ttfre 'rr.t'f-t't US··
latt. De fengslede or: Johan Schwingel, Rachel Grepp, Olaf
Erik$en, Arnfin Vik, Thora Pettersen, Birgersen, Pauli Jensen, Carl'

o S.0'derstr~m, Gunnar Disenaen.,. Konrad NQrdahl., Sigrid S.yve~sen,. ,0

O~ar Gjesteby~_~ugenPctterseb, E.O. Solbakken, Rolf Hofmo og Thor
J0rgensen.- .

Eidsivatings lagmannsrett har overfor Justisdeparte··
mcntets chef, kst. Riisnre~rotestertmot at lagmannsrettcns av
gj0relse ikke respektercs og at fcngslingen opprcttholdes •

.Innenri~J'-artementei;· har imltil -vidE;l';e f'B-rbudt a~

.dct holdes m0ter i Oslo formannskap eller bystyre.
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