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politisk tone å tale høit om den resette sLg for ansvar i henhold Ul an- 'volusjonære fare i vårt land. De

f)

svarlig:hetsloven.
borgerlige partier har nærmest kurroSTISDEPARTEMEN'rET SER tisert ledelsen for de revolusjonære
PA SKJORTEN, MEN IKKE PA li partier. Og myndighetene har i
DET SINNELAG, DEN
\ samhøvE: hermed latt den revolusjoM~NIFF.sTERER.
nære '~vegelse utvikle sig 'uhindret
. N~ ~~pa1'ltenl4lntet: after utenfur alle' lovlighetens grenser,
anmodning ~ den revolUSjonære mens en energisk politikk itide på
A. U. F. går til angrep på en nasjo- dette område hadde kunnet brutt
nal bevegelse som N. S., er det for-'
,
såvidt i full harmoni med den ut- den før dens fulle utfoldelse, og
mens det en.nu var forholdsvis lett.
glidning som alt lenge )lar pågått, Ved denne undifallende holdning
en utglidning som kan karakterise- har man håpet å kUJlJlle slippe undav
res ved at der vises revolusjonære
det nødvendige, men ubehagelige
og samfundsødeleggende retninger
opgjør med de revolusjonære krefen engstelig hensyntagen, mens der
ter. Meu en sådan undf".lIenhet .elmed iver gripes inn overfor nasjo- ler misforstått toleroose og liberanale eamrundsbevarende bevegelser.
litet har ingen hjemmel hverken i
Denne besynderlige "objektive" inn- lov' eller politiske hensyn. At denne
stilling har sin rot i en rent formel taktikk heller ikke fører frem, be·
bedømmelse av retten, som så og si vises best av den politiske situasjon
ser på skjovten, men ikke på det som vårt land nu befinner sig i,
'sinnelag den manifesterer, og som l hvorunder RejQeringen med full
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~. S. har ikke trosset forbudet. Men parbet heyder, at det må være forskjei på
revolUSjonære og nasjonale organisasjoner.
Er det skjorten, det kommer an på, eller det sindelag,
den representerer?
'
N~

&IImIiIinig b8Ir over-

NASJONAL SAlILING TROSSER
IKKE UNlFORMSFORBUDET.
~:
Istedenfor straks l gripe inn
ovel1for denne åpenlyse tilskyndelse
Til Kongeni
til iverksettelse av en straffbar
1. Den 10. mars d. å. har Arbeihandling, jfr. strl. paragraf 140, har
dernes Ungdomsfylking (A. U. F.)
Justisdepartementet omgående satt
skrevet til regjeringen således:
igang en aksjon mot N. S., dels ved gir sig utslag i en misforstått side,,Da stortinget ifjor besluttet å
å begjære eftel1forskning mot vår stilling av de revOlusjonære beve- klarhet ser farer ved en revolusjoinnføre uniformafol1bud for politiavdeling i Stavanger, og dels ved gelser som vil omstyrte stat og nær regjering, og lengst mulig og
ske organisasjoner, besluttet Arden 15. ds. å tilskrive vårt hoved- samfund, og de nasjonale som
med full rett søker å undgå dette.
beidernes Ungdomsfy1king å ta lo,kontor
med
forespørsel
om
de
av'
lovens
grunn
vil
verne
og
styrke
Desto,mere
inkOlllsekvent er det derven til efterretning og påla sine la,g
for da når Justisdepartementet nu
å respektere den. Denne beslutning I departementets nevnte kilde gitte' vårt kultur- og rettssamfund.
opIYsninger mOOfører riktighet.
A.U.F. er som bekjent et ledd av beredvillig stiller sig Ul disposisjon
blev fattet under uttrykkelig forBortsett fra at den påstand som Det norske arbeiderpartis orgauisa- for ,et angrep på de nasjonale krefutsetning av at fOl1budet også blev
danner utgangspunik:tet for A. U. SjOO1, og har til opgave å fremme ter som Regjeringen kanskje om
respektert av de øvrige politiske
F.s hllnvendelse, nemlig at bl. a. den marxistiske bevegelseblandt ung- : ikke. lenge kan få bruk for. Det nytorganisasjoner.
Nasjona.! Samling trosser uniforms- dommen:med særlig henbliltk på for-! ter ikke lenger å klynge sig til den
Det viser sig imidlertid at det
er uriktig, så er dette svarsnihilistisk arbeid. Det ledes ~v' illusjon at det marxistiske underforbudet,
fra borgerlige og fasc.istiske Ol'ganisasjoners side settes alt inn
å I skridt fra Justi~epartementets side et utvalg på fire medlemmer, hvor-: gravningsarbe1d skal ebbe ut av sig
så meget ~ere "!lendommelig som det av 2 velges av Arbeiderpartiets cen- selv. Den revolusjonære bevegelse
trosse forbudet. Således har Fedrehittil har vært sett gjennem &gre tralstyre og 2 av fylkingens central- er en fanatisk troSbevegelse som
landslaget tatt sine uniformer i
med at A. U. F.s medlemmer, tvert- ,&tyre. A.U.F. er således en plan- opmuntres og understøttes lW det
bruk., samtidig som Nasjonal Samom hvad der påståes i skrivelsen, 'messig utbygget kamporganisasjon gigantiske russiske eksperiment, og
ling har skaffet sig uniformer. Untemmetig åpenlyst, har overtrådt i den rev01usjonære bevegelse i Nor- som, slik som forholdene har utder disse omstendigheter finner vi
uniformsforbudet ved flere anled- ge, den har omkring 14.000 medlem- viklet sig i vårt land, med en 00at uniformsfol1budet er helt illusorninger, bl. a. under valgkampen i mer, og det er den almindelige me- turlovs nødvendige konsekvens må
isk og uten n<>en verd.
høst.
ning at den representerer den mest føre Ul en katastrofe, hvis det ikke I
Vi finner derfor heller ikke lenJustisdepartementets henvendelse radikale fløi innen arbeiderbevegel- gripes inn mot det. MJllI myndig-I
ger å ville respektere fovbudet.
til oss er foranlediget av A. U. F.s sen.
hetene ventet med det Ul det blev
Hvis derfor regjeringen ikke inhenvendelse til regjeringen. Under
Henvendelsen fra det revolu~jo- vanskelig. Og da det blev vanskenen utgangen av mars måned har
henvisning til grunnlovens paragrai nære A.U.F. tilsikter i overensstem- Ug, utsatte de det videre, inntil det
sørget for at Fedrelandslaget og
3, finner vi det imidlertid riktigst i meIse hermed å forlede J ustisdepar- som nu er blitt farlig, og snart kan-'
Nasjonal Samling har forpliktet sig
at vårt svar mtes &ke til regje- te~tet til å svekke de nasjonale ske umulig uten en katastrofe.
til å respektere loven, vil Arbeiringen, men til Kongen. Det er så motorganlsasjoner for at de revodernes Ungdomsfylking påby sine
UTGUDNINGEN.
mege t st ørre grU!llJl h ertil som den- lusjonære planer desto lettere kan
medlemmer og lag å innføre A. tl.
ne sak i virkeligheten berører gjennemføres. Sttøtet av den bor4. For å påvise den utglidning
F.s blåskjOl'ter på ny."
~,1
t.som har funnet sted på dette omgrunnleggende spørsm ...
om re...... gerlige stats organer lykkes det på
Skrivelsen som er undertegnet av
ordenens .... db l . d tt l d.
råde uten at Justisdepartementet
centralstyret for A. U. F. ved Arn....n eve se l e e an
denne måte for den marxistiske be-I
' se er -'led
.
d nf
har lød't.... en hånd for å stanse den,
DlS
, .... es som Yl ne e or vegeise å bane vel for sine revolu~.
fin Vik, er blitt ofifentliggjort bl. a.
skal gjøre rede for, gjennem en år- 'sjonære mål.
skal vi ganske kort resumere den
i Avbeiderbladet for .12. ds.
rekke forsømt av Justisdeparterevolusjonære utvikling ~er i landet, som den planmessig har pågått
mentet, hvem opsynet med "lovenes overholdelse, opsynet med rettssiden 1918.
pleien og politivesenet i almindelighet" påligger ifølge kongelig kunngjørelse av 17. novbr. 1818, på en
måte som har virket direkte mndsskadelig. Det er derfor efter vår
øea<Jt.~
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Justisdepartementets
aksjon
mot dem foranlediget av rum !"eVolusjonære A. U. F. vil deNor i virIreligheten bevirke at vårt fo~ vii
stå uten den nødvendlge beskyttelse når der i sin tid bUr gjort fursøk på å gjenn€ilDlføre de omve1tning~aner som så lenge har vært
8. Under den usiiklkerlhet som
qpstår i vårt land .som følge 8JV Vå- på tale.
9. Hvad spesielt N.S.'s forlhold til
re myn&gihetera. holdning til disse
WlIiformsl(YVen IloIlgår, vil vi først
spørsmål, er det gjUlske narurLig at
pclI:e på at det til tross for loven,
de krat'ter i SIIIIllIfundet soon. tør se
ennu er tillatt enhver nOOOmann å
faren i øinene, organiserer sig. pet
eie en skjorte av hvi1kensolWhelst
er hver nortlmanns plikt il. lYde sitt
farve og fasong. Først hvis skjorJ.a,nds rettsorden. Men det er også
.Ue.n u t pek e r bæreren som til'hans rett å håndiheve den. Hvis
statens eanlbedsmenn ikke gjør sin henger av en politiSk organisasjonj
Og hvis skjorten dessuten bær e s
plillct ·fremOCaller de en situasjon
o ~ fe n t li g på en alilk måte at,
som kan utvikle sig ill at innbygdette Skjer, kan der være tale 0Illl1
gerne selv vlii optre til for.svar for
lovovertredelse. N. S. har, i mot-,
rettsordenen. Og hvi1l myndiglhetesetning til hvRd A. U. F.-medlemne da sidestiller dem som vil for- mer
har gjort, innrettet sig heret- i
svare forfatningen med dem som
ter og overtredelse er ikke ledelsen
åipenlyst er'klærer il. viMe bryte den
ibe~ent med. Forøvrig er det ikke
ned, har en sli:k holdning ingen
•
men i tiLfelle justisdepartemenstøtte i vår revtisorden og i æk€Ol!
tet~ og myndighetenes SSlk: li påvise
natJllr. De lovlydige innbyggere
ovwtrede1ser, jfr. st:1'a1lfeprosesslosom hlllr pliJkt Ul om nødvendig å
venes paragralf 177.
forsvare landet utllid, har selvsagt
også rett til å ,forsvare landets
UNIFORMSFORBUD~~ RAMMER
rettsorden.
IKKE ARBEIDERIDRETTENS
I
Det skulde forøvrig ligge nær RØDE GENSERE.
i
å tro, at selv '!le borgerlige partier
I denne forbindelse vil vi peke
i hvis hender justisforvaltnin~ på at. uniform.sloven som følge a,:,
under hele denne nedgangsperiode ju..stiSIWnister Sundes svar til arbeihar ligget, vilde være glad til Sit na- derpartirepresentanten
Haavardsjonale organisasjoner SO'lD. se;l'l i.n- siads spørsmål, ikke rammer ~en
tet al1S'1ar bar fur utglidndngen, uniformering som faktisk skjer mviMe OIf·re sig for å hje~e til med nenfor arbeidernes idrettsforbund
il. holde orden mot den overvelden- (A. l. F.) hvis røde gensere ~an I
de fare som de revolusjonære or- ser stadig hyppigere. l betraktnmg
gWysasjoner repreSenterer' i V1rt av at A. l. F. efter beslutning av
land idag. Statens maktonganer er 1928 skal "være den bevegelse SOIll
i den grad forsømt at det er mere utdanner de sterke kadrer arbeider·
enn tvilsomt om sbaten alene vil klassen kan hente sipe stormtrop- sig mcbiJlserte og sammendragne
makte il. holde orden, hvioS det kom- per fra i de revolusjonære kamper kommunisieri et ø..ntall a.v ca. 4tiO
mer til preven. På samme måte som foresiår, og som skal være mann under ledelse av· arbeiderpar~
som regjeringen i østerrike illlke gjeunOOlsyret av Ulforsoll'llg hat til Uets loksle representant, til og med
viMe klart il. sM. ned det marldst- bovgerskapet" er denne inkonse- llI1 offentlig :funksjonær. De tilsteiske oprør uten bistand fra hjem- kvens·i unlfurmsfol'budet uforståe- deværende myndig~eter foretok inIDe'lernene vH ikke de norSk!e myn- lig selv om den er karakteristisk tet for å hindre denne rettskrenkelse, som vakte den lovlydig& bediglheter krare det, hvis de iklke fo~ hele den nuværende stilIing.
har aktiv støtte i en nasjona~sinnet
Uniformsloven virker under dis- folknings sterkeste indignaajon.
Under disse omstendigheter hendel av befolkningen. l et så vid- se cmstendigheter,' og praktisert
strakt land som vårt kan rettsorde- Bom justisdepartementets henven- vises vi også her til den nødvergenens opretbholdelse ikke ~e,k:ti'f1: delse viser, som en lav som l førsto rett aom vi bar, og l!Olll vi akter l
skje bare ved hjeLp av, polittkon- rekke rammer (ie nasjonale beve- bruke. '
lQ. Som forholdene ligger an i
sialbler og soldater, særlIg når de- gelser. Dette er • meget mer
res ol'ganisasjon er så utilfrelds- tungtveiende, som vi også ellers ~rt land for tiden venter vi 08lI
stillende som hos os. Befol'kningen ikke får den støtte fra rettsorde- ikke nogen støtte for vår bevegelse
må selv hjeLpe til, men skal Idet skje nens håndhevere l!Olll vi skIllde ha av landets myndigheter eller nogen
på nogen effektiv måte må hjelpen krav på. Våre medlemmer over- forståelse for de synsmåter som vi
på forlhånd forberedes moralsk og falles, og våre møter forstyrres tlf- foran har gitt uttrykk for. Tidene
organisaitoriSlk, og det er et av de ter direkto og offentlige opfordrin- 6g fOl'holdene kan lmidlertid fomnnasjonale bevegel1lers mM.
gcr fra de revolusjonæres side, dres. Den tid v;il komme da folket·
uten at der hittil nogensinne er 1 vårt land vil kreve regnskap av
grepet inn mot anstifterne av disse dem hvis plikt det var å hevde de
åpenlyse rettsbrudd. Senes! i for- grunnleggende prin~pper som vårt
rige uke (den 13. ds.) blev et av samfund er bygget på.
Vi for vår del har under henvåre møter i Oslo efter kommunistenes foranledning forstyrret ved visning til Stortingets beslutning
.tore C'[ltøier. Oss bekjent har der av 30. juni 1932 funnet det å Væl'€
likesålitt denne gang som tidligere vår plikt å be!l'lede den utøvende
vært skredet inn mot lederne eller ma.kJts qpme1'ksomihete på de ~Ol'an
i
mot fcrherligelse av optøiene i ar- nevnte forhold.
Gjenpart av denne skrivelse er
belderpre~sen, tiltross for klare lovbestemmelser i Strl. § 136 jfr.. § sendt statsnrlnisteren og justisde140. Likeledes blev søndag 18. ds. partementet.
I ærbødighet
N. S.'s møte i Søndre Land på en
.
Vidkun Quisling.
ytterst brutal og graverende måte
hindret og forstyrret av' p1anmes-
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På landsmøtet dette år vant
som bekjent den revolusjonære
Trarunælske fløi, som var i mindretall i landsstyret, sin første seier.
Følgen var partiets overgang til en
klar revolusjonær linje. Seiren var
temmelig knepen. Men det blev fra
Justisdepartementets
side
intet
gjort for å stoppe den utglidning
som hermed begynte, eller for å
støtte op under de ganske sterke
motkrefter innenfor partiet som
fantes. Følgen var at den revolusjonære retning stadig øket sin innflytelse. I mars 1921 anerkjen tes
Moskvatesen'e, som gjorde partiet
,til en seksjon av den kommunisti- I
ske Intel1l1~sjo~al~ i M~skva med et
program som i enhver henseende
'var stridende mot norsk lov og forfatning.
Riktignok blev så i 1923 fattet
en beslutning som ledet til at Moskva ekskluderte partiet, men meget mot dettes vilje. Eksklusjonen
'var også mer form enn realitet.
i Landsmøtet vedtok efter bruddet en
'uttalelse rettet til Moskva hvorefter partiet. "I full og ubr;telig solidaritet står sammen med de revoIUSjOnære arbeiderpartier i alle land
og at det fremdeles som hittil i an~
sine handlinger vil følge de kommunistiske prinsipper og retninger".
Efter den forbigående splittelse
lyktes det den Tranmælske fra'ksjon
i 1927 å forene kref~ i det reorganåserte norSke arbeiderparti, og
dettes innstilling f.iJ;k et tydelig og
klart uttrykk i partiets prinsipielle
program av 1930. Fremdeles blev
det fra justisdepartementets side
intet gjort for å stanse utglidningen, til tross for at samtlige borgerlige partier, også det nu sittende regjeringsparti, førte valgkampen i 1930 som en kamp mot den
revolusjQllære fare. Da kampen vel
var \'UJiIOOt, blev liøJitene til velgerne
l:kke innfridd.
Denne arbeidel1bevegelsens utvikling i revolusjonær retllling er bLitt
underbygget på en rekke 8Illdre områder, ved at kooperasjoruen ,og fagorganisasjonen er blitt politiske orgamisasjoner, ved utlby,gg!ngen av
arbeideridretten, og UIllgdlOlIl3fy1klingen, uten at justisdepartementet
noen gang har, funnet gr\lDlll til å
gripe inn eller' engang å lclarlegge
swken. Dette er så meget mere på,:allende, som deparoementet ikke
bare har en generell plikt. hertil i,
henhold til sin stilJling som admini-I
strativ overinstlllliS på rettShåndhevelsens område, men også en speøLeN plikt i henlhold til hvad der på,ligger det ifølge stortingsvalgloven
av 17. desember 1920 pragra.1' 11.
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HVAD STORTINGETS SPESIALer bestemt apløst, og &OOll er en
Ø;OlllITE HAR KLARLAGT.
'aplagt militært organillert· opr0l'S1). Intet er imidlertid blitt gjort organisasjon, fortsetter sin' vi~
fra justisdepartementets side. Det sombet. Stata;politiets uklare stil-'
er forsåvidt beteguiende at det var ling er noget av det samme. Ukeforsvarsministeren og ikke justis- ledes nødlbrytningen av vårt rorsvar
ministeren som den '7•. wprJ,) 1932 i &OOll fikk Slitt beste uttryOOk i justisstortinget måtte påpeke faren ved departementets og ridtsadlVdkatens
den utgLidning som pågikk. Denne holdning i Kullmann-sallren.
æksjooledet som bekjent ,til at det
7. Den såkalte uniformsroribUidShele fOl:'h<>h) blev undersøkt aven lov av 6. juli 1933 som denne sak
av stortinget nedsatt spesiaikomite egentlig gjelder, er et klart utslag
hvorved en rekke kjensgjerninger:, av den samme mentaJlitet. Denne
blev klarlagt som var av høist gra- lovs hele tankegang strider mot
verende art for hele den rev<>1u- grunniovens ånd og prinsipper, soon
sjonære ,bevegelse.
tillater enhver rol1m ,for organisaDet blev således bevist, a.t kom- sjon som har et lovlig fuImåL Så
munistpartiet er gått i en fremmed lenge partier med liHeg,ale fomnål
stor-makta tjeneste og finansIertes unl!formerte sig, li.l>ftet justi!ideparav doone, og at også M'beiderpar- tementet ikke en finger, men 1kke
tiet er et revolusjonært partå SOUl Dør grep en na:sjonal organisasjon
ikke hadde avbrutt all forbindelse (FedreJantdslaget) til den naturlige
med Russlalld og hadkie fMt støtte mobf011holdsregel før departementet
derfra. Det blev videre bevist at fant å mAtte gripe inn, på samme
~agorganisaaj,onen var blitt en po- t måte som departementet' nu efter
litiSk organisasjon til\llnyttet ar- henstållipg fra den reviOlusjonære
beiderpartiet.
"
A. U. F. med særUg energi håndStortinget besluttet sig den 30. hever lov~ ovel'for de nasjonale
;Ium 1932 med stort flerta.ll til organisasjoner.
hvad der av komiteen var godkjent
N. S. vill der!'or indllgnert proog påla 'regjeringen spesielt å ha testere mot at det liepartement som
sin apmerksomhet henvendt på de rettShåndhevelsen påligger, efter
hithørende fOI'hol'd.
a.u'Visning fra A. U. F. uberettiget
Man Skulde jo da ha trodd, at parallelliserer så furskjellige bevejooUsdepartementet, om ikke før, geIser og vi vål av adle krefter slå
så ved næSlte store korsvei, val-get till lytd for at det må gjøres slJUtt
1933, vilde ha grepet inn, men så på at revoJusjonære organisasjoner
skjedde ikke. 'fvertom fikk de re- i ly aven sljlk rebtsopfatning får
volusjonære ~rtler, selv kommu- fri !1nledning til å undergrave stat
mstpartiet, hvis stilHng er direkte i og samfund.
strid med grunnlovens parlllgI'!llf 53,
ulhindret deLta i valgkampen med DET MÅ V ÆRE FORSKJELL PA
den følge at stortinget under hen- REVOLUSJONÆRE OG NASJOv!l!IlIing til
justisdepartementets N,ALE ORGANISASJONER.
UtvikLingen i Norge går i nød·
passivitet fant å måtte erklære de
revolusjonære representanters full- wktig samme bane som i andre land
makter som værende i ..fOI'mell" or- blandt annet fordi de revol'1lSjonære
den. Likeledes har der ikke overfor krefter ledes efter illternasjon,.l-t
de politiske fagorganisæsjoner vært fastslåtte 'prinsipper. Dan marx-I
gjort noe. De får fortsa tt igangset- istiske bevegelses llIIo1Iljfun.dsomvel- .
te sine politiske a.l'IbeIl~pe, de- tende og forbryterke karSIkter er
res representa.nter O[)llevliell lJom furlengst blitt klar for verden. Og
medlemmer av statens arbeidsrett efter at det er akjedld, er det intet
~ nyliig av den av regjeringen nedland som har tolerert sådlinne f'Orsatte ,o:!orenLngskommisjoo".
ibryterSke ansl'Blg og undlatrt: å. hEivI
På adle områder sa:boteres stor- de ststenjl autoritet i den grad som
tingets ibesliutlning av 30. juni 1932 Norge. De land som er lrommet
~enger enn oss har av bitre eI1farlnDE REVOLUSJONÆRE ORDENS- ger lært s.t der er rorskjell på revoVERN BLIR LIKESTILLET MED lusjonære flg nBl8jonale organisaSAMFUNDSVERNET.
sjoner. Justisde;partementet pålpe6. Den 'IltgilMning som alt dette 'ker selv dette i ot. prop. 89
er bevilser på, og som i Dør,ste rek- 1933 silde 2, når 'det nevner at man
ke Iren tibbaikeføræ til den formeHe i F1inni8nd siden 1929 :har foItmdt
bedømmelse IIlV vår rettsorden 800l uniå'ormer
som
markerer
en
foran er omtalt, har også gitt sig fiendtlig stemnin'g oVerfor
andre utslag. I første rekke kan nev- den lovJj,ge ,fol1faWng. Det burde
nes den sidelltidling av de revolusjo- Ik'ke være nødvenmg ror vårt land
nære ordensvern og sa.mfu.ndsvel'llet å gå gjennem tilsvarende bitre
som har fått et tytde1iJg uttrylkk i Indre kwmper f'Or å kunne høste den
høiesteretbsdom i Rt. 1933 side 609
samme lærdnm.
flær lig dommer Hazelanlds votum:
og senere i riksadvolmtens holdning
til saanfundsvernet. SMnlfunld:svernet, en sammens1utning av lojale
lborgere til støtte for de lovlige
myndig>heter, forlanges Qpliøst. Arj beddervernet
derimot, SOOl ved dom
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