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Grunn3ovon har to hovedformål. Det
ene e-2 å ernåsere statsstyret
stors trckk. Det annet er å sikre
individenos frihet og likhet.
På den tiden da Norges Grunnlov ble
skapt, hadde folk to verdmnshisto-
riske hendinger i frisk erindering
Den amerikanske uavhengighets- og
rettighetserklæring av  1776  og den
franske revolusjon av  1789.  Begge
hadde gitt uttrykk for den mektige
nye politiske grunn-ideen som preget
tidsperioden og som var blitt forbe-
rodt gjennom et langvarig opplysnings-
arbeid av tidens største tenkero og
diktere.
Denne grunn-ideon var at  all  makt i
samfunnet går ut fra folket sjøl.  

Folket er suverent. Bare i dets navn kan stntsmakten utøves, gjennom

organer som folket velger sjøl og har tillit til. Den norske grunnloven
bls da også i sin form et klart uttrykk for:det samme prinsiDpet. Dot
var noen av landets beste og must vidsynte menn som var med på å skape
den. De sto overfor press og trusler utefra, men do visste hva det var
de bar fram: fullbyrdolsen av folkets dyposto lengsel. Det var frihetens

sak. Og don seiret dengang som den vil sel,ro nå.
Grunnlovens eno hovedformål er å orgnnisere statsstyret på demokratisk
grunn. Et demokrstisk st2tsstyre kan tenkes organisert på forskjellige

måter - det er ikks bundet til en bestemt forn. Detto er en av demokra-
tiets storke sidep. Sidsvold-grunnleven dilte statsmakten opp i tro for-
skjellIge funksjonar: Den utøvende-, don lovgivendo- og den dømmande
mskt. Skilnad:in moli nm disso var gansk3 skarp. Datte var i samsvnr med

tidas horskende idoor on statsmnktens ideele orgnnisasjon. De tre
.3kuide holde hveran clre i likevekt, og ved ddt ver3 i seg sjøl en garanti

mnktnisbruk.
-1 1 »wiende  makt står i an sasrstilling. Dat or et absolutt krav i on-



T‘ .
Trerden skogerler over tsker;-pa tyskerne sjøl, som på do norske

-k 

i/ res fortviite firsok p?,:å- nazinyndigheteno. Propagandaen ble
riste av aeg V-tegnot. innladet i de norske avisone fradag

\% har forfulgt dorA ce= / 1? juli. Fare dagen før ble sommer-
Ruropa. V-tegnit ar forbok.-Ycvon i gjestene som bodde  i 30  tolt på Tjømø
det engelske uttrykket Victo - ferdrsvut fra loierområdot, fordi de

Dettd tagnet er hllet det hadda dannet en V- formaejen av inn-
en::lesto og most offektiv., v:Ipun bgarne i laieren. Yor-drivningen
befolkningen i alle o:*n;,orto and ,blo utført av tyske scidstor med
hu,r. V-tenet irritarer  O  tygko govr og opplantade taisrstter.
offiserer og settar den monige sol- i Oslo bla trykningon av san-ulige
datan i dårlig humni. S. langt gikk ukablader st2nset i masklnona, fordi
virkningon av V-kamp,Anjen st propa- tyskerne skuldo  hd  mad V.
gandaminister floabbols måtte rykke Trass i allo hjolpnidlci i.ir tysker-
ut med holo sitt naskindri, for å nes V-kampanlo blitt on fjasko. På
fortelle at V - forbokstaven i Vik- grunn av folks mot7ksjon. diedonfor
toria - var tegnot for den tyske gjengir vi noen norska V-tagn som er
seier ovar bolsjavisman. blitt brukt effektivt. Vi opprordrer
At ikke engang de monige tyskorne allo til å gjøre bruk av disse tog-
bet på dotto, visor løpdsedler som !nene, så nazisteno ikke får fred.
er spredt ovar byen - ned følgenda ,Og husk: La aldri nazistenes plakater
takst: "Auf deutsch kan man nicht 'stå urørt. Rn sønderrevot plakat er
Viktoria schroiben, aber Wiktoria. den besto protasten mot propagandaen
Verliehren kan man abor sehr gut i. plakate

Forskjellige hondinger viser at 1";71 \g/IS

schroibon".

I:^17 Y
Goobbels-vfon kom lika plutsolig 4 Vi Vil Vinne -Veldig._
hver rotsstat at domstolono - i sin dømmande virksomhet - skal være holt
unvhongige. Ingen makt skal kanne blanda seg inn i on domstols virksom-
hetog pålagge den å avgjøre retts-spørsmål ettor en bestamt tondons.
Det er et elamentaart krav til rettsstaten. I diktaturstateno er dotto
kravet ikko oppfyllt. Do ur derfor holldr ikke rettsstator.
I forholdet mellom den utøv..nde og den lovgivendo makt, har utviklingon
som kjent gått i rotnr, av janno nt skilnadon mellom dom. I stedet
har vi fått det rarTnt)i.7:2,d.o system, som gir nasjoncilfnrsandingen
stor innflytolso (den utøvonda nakt) liforai renj::-irgen
skal roprosentere der tcc-1.:,‘ste gruppen i nasjonalfores:11;n:on.
Når nazintone vil  g5zrc på  vårt frie folkastyre, vil de'gjerne gi
sog et slags skinn av ratt, o. vi kan ofte se nt de påbdroper seg sjølve
Grunnlovon. Det står i1ke et ord i den om det parlamantrisko systsm.
Den forutsetter tvert imot at dot er en stork regjering son  nå  mange
måter står temmalig uayhangig av nasjonalforsamlingen. Til dette or å
si: Regleno om det parlamontariske system har utviklet cog vod sedvane
i norsk nolitisk liv. Mon det or hevet over tvil at de h4r niyaktig den
samme rottskraft som am de var skraven grunnlov. åkulde detto a-:-Jtemet
avskaffes på lavlig v, måtto on gå fram etter reglone for grunnlovs-
forandringer son vi cer 1 Grunnlovens § 112.
Dot a.-.nnot hovedfcrmåd 2runnloven har, or som novnt å sikre indi.videnes
frihet og må bcgrense sog sj/1 til
viclene. DissC r[1, sikretr denge de) 11(J Leo11 ferr?yulso
- sine hjemu utkrcri,a, presse- og talafribet. 0.s.v,

Alt detta var e2,xTfølgelig som luften vi , fen oet
er Ikka selvfX1rå•

N  a  k j e m p e f o r d t på ny.

Det må vi ha
største ånde:u;s:

sii ra 21  

så il. ikke står 1ikogyldi.o  oc  ser  na  at våre
crb.kkot på av barba:.or.



3r  den.ubrytelige kjeden

• av goe nordmenn som holder

fram i kampen not nazismen

,og underkuingen,- trass i

Gestapo oe-ferred2rne. I

hve bytte og i. heert hus .

landet over, bor mennaskey)' •
Son  aldri vil svike

ges sak. DDt er rem  fer

bare en viljc -1-eer norde!

.meene lif jote 1.tå2

riel7 feme nezi-åTleet! Tys-

kerne skal ha kjensle av

at-det. ulmer i ruinene soM

de legger etter seg.

Nazimyndighetene• forsøker .

å isolere enkeltpersoner

og foreninger, for å sette

dem seerskilt under det

hardeste prese,,et. Dcrfor

Sar alle nordmenn oppgave

idng. Er, sørge for at

ieren kamerat får kjenslo

av stå• alene i kumpen.
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Hitlers "korstog" mot Sovjo -Samveldot ser ut
til å bli noo annet enn det dor Fabro r  hadde

tyske I=makta ikke kunnet melde konkret om
noen seier av avgjørende betydning. Det kjem-
pes med onorm annsets fra beege sider. Sovjet-
Samveldets tropper ee frisko, og i de ukene
som er gått, har den røie hEer mobilisert fullt
ut. Imot SaleeeLdets riiolio Lleape'<elder.
og til dels uvent)ee f=veeset-erke, ser det
ut til at deri tvsko kyieEleenen her står
overfor en  noeulunne jeeinsbillot  motstander.
Allerede nå senee2 TeTec 2indael kfleeranmer
rra Berlin, som gnir ue  ot:1  ab Cet tyske hoved-
kvarterot.er i ferd med å leego  oni  hele sin
.taktikk for felttoget mot øst. Dette ar mens

etrae:erpeleone ennå står midt oppi
kampen. Noe laknende har ikke hendt før innom
don tyske iriuktu undor krigon. Det er et

tidelig hevis eer at Hatler i første omgang
riemet foll. Kosekvensene av dette kian ull
skjebnesvancro for de tyske troppere som er
kjørt inn på russisk områda.

Den svenske nøytraliteten er et spørsmål som
hele verden er marksam på. Hittil i krigen har
Sverige spilt on  rolle som er avgjort til
fordel for Tyskland. Hen det er ennå langt fra
at 3v.)rige har gått med på Tysklands side. En
vet hva for lnnrommelser den svonsko reejer-
ingen har gjort, men en vet ikke hva den har
avslått å gjøro.- Svorige ligeer mer enn noen
andre inncirklet av tyskorne. ennå har
det ikka valgt å gå den finske reejorings eller
Romanise vei. Sverige kan .earå velgo for eller
mot nazismon. Så lngo dat er tilfelle, må en
håpe at den svonske eegjeringen står imot visse
innflytelsesrle netister. En må t2u at det
er det sverne:e 1C_= som har avgjørelsen i
sin hand, on OLon'må komme. Da skal en ikke være
i tvil om at vert trerfolk velger å stå på
demokrateen2(3. på frahetens og rettens side.

er fate)eed oo; utholdenhee.- Amerikas bee'-citc1s3 av Island, hur fåtet Ber-
iin til å  v12e  r.an misnøye wers tydelig. Ved

(jerfl-flG ken ire!..en hesettels,?e fyiejorde Amerika betydelige
orte styrker son hår overvåket e'yå og detvrre En  inså_
nordlige Atlpnterhavet. Island, som nå er å

1Coepe  t'er det som en har betrakte soc sjølstendig, har ikke protestert

3jelder det ,mot besettelsen.
kj-ere.  

fr-mtide or land og folk. Det meldes fra det okkuperte Frankrike at etter

itet er fri nazistenes ane:rep på Sovjat-Samveldet, hartiv 
sabotasjen-gjort seg meremerkbar over hele

gjørende for en ejøl og Frankrike. Dette er tegn på at brytningone i

stønad for den store saken, folket der samler seg met naziherredømmet.
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C)orreder i3g\onen

frielse fra truslen om na2ibarbari.
Mon en må se fram til at frodsslut-
ningen vil føre med seg noo mer enn
undergang for nazismLen. Fra London
er det meldt at do allierte lands
regj3ringer har drøftet gjonoppbyg-
giria Europa. Om prinsippane for
d3tte arbaid or satt opp disse
grunnreglene: Tale- og trykkefrihot
religionsfrihet og sosial trygghet
for allo mennesker. Ingen er i tvil
om at dette er grunnlaget for en
lyhkalig framtid for alle folk.
Gjo!:opphyggingsarbeidet krever at
allJ sanfunnclag går aktivt med,
ut3n noen personligo resorvasjoner.
Kravon':: til hver enkelt blir sam-
kjensle, arbeid og disiplin.
Det or i første rdkke ungdommen som
har inte,resse av å stå vakt om
denna utviklingen. 19,3 ungo gonera-
sjonene skal bygge en ny verden.

I denne ånd ser en gjennom det råd-
ondo kaos kontur'ine til en bedre
verden og en lykkelig menneskamasse
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Den ongelske Bobby:

"Tålmodighot - kjære Europa,- tålmodighet:

Allo får sitt. Nogus sto 5 år i kgren!"

'Don norske er kjørt fram
mod ot voldsomt propagandaapparat.
D3t hater at Finnlands sak er Norges
(og Nordens) sak, - "Mannorhaimlinja
er Norges forsvarslinjo"o.s.v. En
skål merke seg at tyskerne nå ikka
gjør forsøk på å danne noen ny SS-
avdaling av norske frivillige, som
skal kjempe for "den aricke kultur".
De forsøker å spillo på den nordiske
samkjansla. Men til datte er d3t nok
å p3ke på at dan dansk :3  logionen ikke
blir sondt til Finnland, men gjennom
Tyskland til østfronten.

For oss nordmenn er ikka spørsmålet
idag for-eller imot kommunismen. For
oss gjilder dut idag - og alltid -
at fritt Norge. Dot dr i Yorgo d3t
iOng blir kjempet for du nordiske
damokratirs idealer. Og det er
nnzirmen son er fionden.

Den som understøttar tyskerne.eller
Quislingene civilt elter
er forroder. Og lovens dom over
forredere er hård...-

11.  .V"
1/2 <iad

fici;



Vad Lavtsorisk anordning av 29
juli 1u:1r dan norskg ragjerins

hestenmelser om ratt til
op Jictie av domner, rettslige av-

gjpiser or administrativo dispo-
sish.o.7 foritatt under okkupasjo-
neL, når landets sjøl-
starde :leroppreLteL.
§1 - fastsetter således at donmor
cc rottsli avgj;:rolsor avsc.st
undir okkupasjonen, kan opptas til
forn:Tit proving, dersom domnere
aller domsmenn var medlemmer av MS.
hvis vitner aller andre personer
viktigg for avgjørelsen_ikk3 har
kunnet wire til stede på grunn av
okkupasjonen, hvis dgt er forhold
som bereres av okkupasjonen son
har =rt undcr behandlins eller
hvis avsj.o-rglsen på noon måte kan
antas å ware grunnlovsstridig.
§2  - rn_r  høvc til å få sjenopptatt
en sak til fornyet behandling hvis
apall or unnlatt, fordi domsmenn i
apellretten er medlgmmer av NS.
§5  - fastsetter at n=mere regler
for de før nevnte forhold vil bli
gitt sanere.
§4  - fastsetter at administrative
arjøreisen og forføyninger truffet
untr okkupasjonen kan opptas til
pr:JY1ng etter okkupasjonens opphør.

Den provisoriska anordning trår i
krrIt straks.
justisminister Terje Wold har i
Kringkastingen gitt nærmere rede
for honsikten med den provisoriske
anordnLng.
Med deste ar det sitt tydelig svar
på allg di spørsmålene som raiser
seg ne on da:;en. All den urett
nazistene øver, skal gjøres godt
isjan ved rEAts kjennelse.

NYL-IF FLP
SKUESPILLGRNE

kan nå notera an avgjort saier
scm sltitning på sin langvarige
kgmp. Samtligg al'rastarte sr
sluppet fri og nlle spillefor-
bud er cpphevet.
Med dette har simespillarne
bovist nt det nyttor å kjampe
mot nazistane, bare en vet å
holde saim?.en. rette er sn
som sikkort mangg andre goe
nordmann kommer til å dra nytte
av i de konmenda dager.

MatsitUasjonen begynner nå å bli
kritiak. For kjøpmennene byr det på
store vansker  å  skaffe det nødven.,
disste for sine kunder. Det meldes
fra godt orientert kilde at lagrone
av alla slags varer er tommera nå
onn de noon gang har =rt siden.nøds-
årene etter  l8l4.

På Hamar var det den 20 juli ilstort"
US-mote med Klavanberg som taler.
Natta før var det litvist stor aktivi-

tet t byen. Gater og fortau var be-
malt med ilLeve Kongen!". Til og med
talerstolen haddo fått Kongens ini-
tialer. Det var godt frammøte 'til
åpningen av møtet. Men da Klavenberg
viste seg på talerstolen, strømmet
folk vekk.Det sto igjen  18  mennesker.
Av disse gikk også sin vei før
foradraset var
I Stavanger var judas Lie unner sitt
foredras der, gjenstand for nøyaktig
samme behandling.

På fagfronten er dat ennå ikka inn-
tratt neen forandrans i situasjonen.
Offisielt har den tyske sosialavdol-
insen nedlagt sitt kontor for fag-
foreningssaker, og Landsorganisasjo-
nen har nektet å f.hndl,med det nye
Direktoratet for Fasforeningsspørs-
mål, før dat er kommat tilfredsstil-
lenda løsning på de saker som er
nevnt i Sekretariatets brav  30  juni
til Reichskommisar. Landsorganisasjo-
nen holder fast ved disse kravene.

side 5



Ekdi  BV_MNS Mlifal )0V
Tyskerne og Quislingene tar til sta-
dj.ghgt VåTe klassikere til inntekt k
fo

Det tyske ordenspolitut
se,r, Den norske st-erntgaven av
srSe zeitung in Norvc fL =10- 21_\X_Rhar foretatt razzis

på flere Oslo-hafaer
og restauranter. Det er tydelig
SoM var grunnen til dette. Om
50 unge jenter i alderen frs i r
og oppover ble lazt inn på Ullevål
for venerisk sjuke.-

Frafallet av kostituerte statsrådor
e;es a være relativt stort. Det

?gjflder Irgons, som ars innli:gt på
en rLervalinikk i Forge atter  no3n
tiLs opchold i 1)nrm yrk. Videre or
det Axel Stang, som er vaert spor-
iøst forsvunnet i. flere uker. For
å dekka over skandalon, melder nazi
pressen at den konstituerte har
meldt sog som frivillig til Finn-
land. Endelig er dat nejdell, som
har fått permisjon,- for antagalig
ikke å vendd. tilbake. Ellers skal
faren for nervesvikt være sv.-ert •
alminnelig i forredernes krets.

Kommunest.ret i Oslo har på det nye
budsjettet strøket nelt bevilgnin-
gen til Studentenes Friundervisning

Ordføraren i Aker NS-Stenersen har
bc,vilr,ot 25.000 kr. til Den norske
La7ion. Kefl den samme ordfører
str:Jk urdir tudejoftbobardlingen de

Lr. so”; r-L=,:rårann.rn
hpd:L.0 cperoYt, til '':210r9Thjelpen,
tl fc,r sctF er hårdest

c.v tkGre på
lardet. Til t bl'uk 11,kp »erao
herro anskafir:t en rarsedes-Banz
til kr. 17.000.
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jLzi.± eTcrytcr av a-t  (a.ot tyfkerne
3cm . rerste garftc,n ga ut de 55M10te.

vckcne til sitt
nersk til a

g:Icrfc dst ?:tilae'e»,
shirive.r ''som -(ift de

(1-l_Dtf,e 12

TskT=.; Inspir3;te i .±70-Zirene
11?,I fr n.J'imdo fra '11-3al-

lonbrev t,t1 en :-riwnsk damou):

Og så tg-dnk Dem c".agons mBnd,
disse Frjtzer, BTI:Jlerthaler,
og de herror geeel9ler -
numner den cc nu-r.ncr den:
Lindor Preussens dødnirg-farver
- sorgens serte-hvi.de klud -
tryder dådona ledee larver

som sargons fj:srlid ud.
De kan sag,ters silke spinde
til en tid, men dor derinde.- -
Just i sujren tor forflsot.
froussens s~d blir Preusser-riset.
Åldrig svulmor der er liTiftning
av et rorpostykkes drøfUling.
lntet dåde-digt blir at tnlke
fra den stund sf, da on folke-
rejsning, skanheds-fyldt og fri,
blev et stabs-masineri -
spækket ut mod ki;igi.ons dolke,
ira den stund da von Moltke
myrdod kampons poesi.

Og videre:

Ziffer-setrcr får sin dom.
Neblikkct.: rst slår om,
lig 311 Y r1'ten-sletten
vil den sfgilr'.s-ættcn.
Eismarek 2.; :e) sr4rc ;Yurber"

,Jor M.3ni-,cts
spr,c,d, ?å

Irden sang moC, morgersolen. -

ssr mad på å spre avisa.

Gjør det med amtanke. Spør ikke

hvor den kommer fra. Sete ikke .

deg sjøl eller andre ut for unø-

dig risiko.

•
•


