
NS MEDDELELSER 
Utgitt av NS Generalsekretær. 

Nr. 1 1. desember 1940 1. årgang 

NS Meddelelser. 
Den omfattende utbygging av bevegelsen og den sterke øking 

av medlemstallet som har funnet sted det siste trekvart år, har nød
vendiggjort etableringen aven mere intim og effektiv kontakt mellem 
NS Riksledelse og bevegelsens tillitsmenn, enn den som kan opnåes 
gjennem den løpende korrespondanse. 

NS Fører har derfor gitt mig, som bevegelsens generalsekretær, 
i opdrag å besørge utgitt et offisielt kunngjØringsorgan for bevegelsen. 
I henhold til dette opdrag utkommer med dette, første nr. arv NS Med
delelser. 

Inntil særskilt organ for skoleringen av bevegelsens tillitsmenn 
blir utgitt, vil NS Meddelelser også inneholde artikler og utredninger 
som behandler bevegelsens ideologi og de praktiske arbeidsopgaver. 

NS Meddelelsel' vil foreløbig utkomme med to nr. pr. måned og 
vil bli tilstillet samtlige tillitsmenn i Hovedorganisasjonen og de til
sluttede organisasjoner samt befalet i Hirdene. 

Oslo, 21. november 1940. 

R. J. Fuglesang. 

Partif orordning 
om utgivelse av et offisielt kunngjØringsorgan for NS. 

1. Det skal omgående besørges utgitt et offisielt kunngjØringsorgan 
for NS. 

2. Kunngjøringsorganets navn er «NS Meddelelser». 
3. «NS Meddelelser» redigeres og besørges utgitt av NS General

sekretær. 
4. I «NS Meddelelser» skal inntas til kunngjøring alle lover, forord

ninger, instrukser og direktiver som utstedes av NS Fører, samt 
!Ille instrukser og direktiver som utstedes av Riksledelsens fag-
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sjefer. Videre utnevnelser og forfremmelser av tillitsmenn innen 
bevegelsen, derunder NSK og NSUF samt befalet i Hirdene, og 
annet stoff ,av betydning for bevegelsens arbeid. 

5. Bevegelsens tillitsmenn og medlemmer, derunder tillitsmenn og 
medlemmer i NSK, NSUF og befalet i Hirden, tilpliktes nØie å 
efterkomme alle lover, forordninger, instrukser og direktiver som 
kunngjØres gjennem «NS Meddelelsen. 

6. Denne forordning trer i kraft straks. 

Oslo, 15. november 1940. 

Quis!ing (sign.). 
R. J. Fuglesang. 

(sign.). 

Partiforordning om opprettelse av NS Partirett. 
1. Det oprettes en NS partirett overensstemmende med de idag fast

satte lover for denne. 
2. Til medlemmer av partiretten utnevnes: 

(1) Kst. statsråd for Justisdepartementet, 
kf. Sverre Riisnæs. 

(2) Professor i rettsvitenskap, 
kf. dr. Herman Harris Aa!!. 

(3) Overrettssakfører, 
kf. Finn H. Strøm. 

Varamenn: 
(4) Kst. statsråd for Sosialdepartementet, 

kf. Birger Meide!L 
(5) Innenriksråd, 

kf. T. Dahl. 
Som sekretær opnevnes cand. jur., kf. Finn Thrana. 

3. De tidligere bestemmelser om NS partireHer opheves. 
4. Denne partiforordning trer i kraft straks. 

Oslo, 30. oktober 1940. 

Quisling (sign.). 

Lov om NS Partirett. 
§ 1. 

R. J. Fuglesang 
(sign.) . 

Det oprettes en partirett med sete Oslo og med domsmyndighet 

for hele riket. 
§ 2. 

Partiretten skal behandle indre organisasjonsmessige saker innen
for Nasjonal Samling, nemlig: 
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1. Medlemmers forgåelser overfor bevegelsen under utførelse av 

ørbeide i partiets tjeneste. 
2. Uoverensstemmelser mellem partiets tillitsmenn som ikke kan bli 

bilagt på annen måte. 
3. Medlemmers tros- og raseforhold forsåvidt dette antas å være 

til hinder for medlemsskap i NS. Det samme gjelder et medlems 

forhold til hemmelige selskaper. 
4. Medlemmers personlige forhold forøvrig utenfor arbeidet i beve-

gelsen. 
En sak optas for partiretten kun efter henvisning fra NS Fører. 

§ 3. 

Partiretten skal bestå <lV en formann og to andre medlemmer med 
to varamenn. Samtlige utnevnes av Nasjonal Samlings FØrer. Et med
lem av partiretten er ugild i de samme tilfeller som en dommer i 

almindelige borgerlige saker. 
Til å bistå partiretten i dens arbeid og til å lede forberedelsen 

av saker utnevner NS FØrer en sekretær. 

§ 4. 

Partiretten kan bringe følgende strafter til anvendelse: 
1. Utstptelse av partiet og inndragning av samtlige legitimasjoner 

som medlem når partiretten finner at den skyldige på grunn av sin 
optreden er uverdig til fremdeles å være partimedlem. 

2. Advarsel ved mindre forseelser nar partiretten finner at den 
skyidiges optreden ikke bør være til hinder for fortsatt medlems-

skap. 
Ved siden av advarsel kan partiretten anvende følgende tilleggs-

straffer: 
a. Fradømmeise av retten til å inneha et tillitshverv i bevegelsen 

for et tidsrum av inntil 3 år. 
b. Fradømmelse av retten til å være hirdmann eller medlem av 

kamporganisasjonen eller til å bære partiets almindelige uniform 

eller merke. 
c. Fradømmeise av relten til å optre offentlig som partiets represen-

tant, f. eks. som taler. 

§ 5. 
Saksbehandlingen. 

1. Formannen leder forhandlingen. 
2. Saken behandles og bevisene føres på den måte som retten finner 

høvelig. Hovedforhandlingen skal være muntlig såfremt straff 
etter § 4, post 1 skjØnnes å burde bli brukt, med mindre de inter
esserte parter samtykker i skriftlig behandling og retten fmner 

dette ubetenkelig. 
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3. Retten skal sørge for at saken blir fullt oplyst. Om nødvendig 
kan bevis kreves optatt ved enhver av de borgerlige underretter. 

4. Forhandlingene føres for lukkede dører hvis ikke retten finner det 
ubetenkelig å gi medlemmer adgang. 

5. Rettens avgjørelse treffes ved votering, idet formannen avgir sitt 
votum tilslutt. 
Dom skal avsis snarest mulig efter at hovedforhandlingen er 

avsluttet. Dommen skal inneholde en kort fremstilling av sakens gjen
stand og partenes påstander. Videre må domsgrunnene være utførlige 
og bestemt angi det saksforhold som retten bygger sin avgjørelse på, 
idet flertalls-avgjørelsen legges til grunn uten angivelse av eventuell 
dissens. Rettens avgjørelse skal utad fremtre som enstemmig. 

Utskrift av domsprotokollen meddeles partene og tilstilles General
sekretæren som sørger for dommens fullbyrdelse, efter å ha under
rettet NS Fører. 

Partirettens dom er endelig, dog NS Fører har benådningsrett. 

§ 6. 

Nærmere utfyllende forskrifter for partirettens organisasjon og 
virkemåte kan gis av Nasjonal Samlinf(s Fører. 

Partif orordning 
om forholdet mellem NS og frimureriet. 

Som følge av de idag rådende forhold bestemmes: 
1. Frimurere, som er trådt ut av losjen før 9. april 1940, og har meldt 

sig inn i Nasjonal Samling før denne dag, er ikke underkastet 
noen innskrenkninger i arbeidet for Nasjonal Samling. 

2. De frimurere som ikke frivillig er trådt ut av losjen i tiden før 
9. april 1940, eller skjønt uttrådt, ikke har meldt sig inn i Nasjonal 
Samling før 9. april 1940, er underkastet en 3 årig prØvetid som 
NS-aspirant, og kan efter at vedkomfende har stått sin prØve, 
bli tatt op som fullverdig medlem. For frimurere som allerede 
er medlemmer av NS betraktes den forløpne medlemstid som til
svarende avtjent prøvetid, helt eller delvis, såfremt intet er å inn
vende mot dem ellers. 

De som har opnådd en hØiere grad i frimurerlosjen, skal frem
tidig ikke forfremmes til ledende stillinger i NS uten med sam
tykke av NS Fører. 

Oslo, 28. november 1940. 

Vidkun Quisling (sign). 

R. J. Fuglesang 
(sign). 
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Meddelelse fra NS FØrer til Alle NS folke! 
1. Vår bevegelse har siden 25. september iår overtatt stillingen som 

eneste politiske organisasjon i Norge og som bærer og vokter av 
den nye stats- og samfundside. Samtidig går medlemstallet nu 
så sterkt frem at bevegelsen er i ferd med å bli også tallmessig 
en stor organisasjon, med tilslutning fra alle samfundslag. 

2. Under disse omstendigheter er det mer enn noensinne absolutt 
nødvendig å gjennemføre i bevegelsen den strengeste partidisiplin. 
Uten den kan en massebevegelse ikke holdes sammen og være 
den helstøpte kamporganisasjon som partiet nødvendigvis må være 
for å kunne gjennemføre sin opgave, en opgave som er bestem
mende for vårt folks og fedrelands skjebne. 

3. Men rned disiplin forståes ikke bare at ethvert medlem loyalt 
utfører de opdrag som blir pålagt i bevegelsens tjeneste, og utfører 
den intelligent og energisk i den rette NS-ånd. 

Det kreves også en streng sel1Jdisiplin og at den enkelte skyver 
sine personlige hensyn til side og under alle forhold loyalt inn
ordner sig i organisasjonen under de opnevnte ledere og tillits
menn. 

4. Av avgjørende betydning for effektiv disiplin og godt samar~eid 
er videre at enhver holder sig til sitt eget tihdelte orbe1dsomrade 
og dets opgaver, og ikke blander sig i andres saker eller driver 
med kritikk av personer og forhold som ikke vedkommer ham. 
Har noen noe av avgjørende .betydning å utsette på personer eller 
forhold i bevegelsen, skal saken diskret fremmes på regulær 
tjenestevis, og ikke misbrukes til underhånds snakk og sladder. 

5. Man må også være på vakt mot en tendens til klikkedannelse og 
grupperinger som kan være tilstede under slike utviklingsprosesser 
som bevegelsen nu gjennemgår. Her gjelder at hver enkelt viser 
både partidisiplin og selvdisiplin. Det skal fremmes et godt kame
ratskap og samarbeide gjennem hele bevegelsen og ikke dannes 
klumper og klikker i partiet. 

Illoyal optreden og splid mellem våre folk innbyrdes må ikke 
tåles. 

6. Dette er å betrakte som en siste advarsel. Ethvert NS-medlem 
som fra nu av optrer udisiplinert, som intrigerer eller som ikke 
iakttar den pålagte taushetsplikt er ikke verdig til å være medlem 
av Norges statsbærende bevegelse. For sakens skyld vil de bli 
straffet strengt, enten gjennem partiretten eller i alvorlige tilfeller 
ved folkedomstolen. 

7. Alle avdelingssjefer og fagledere ved NS riksledelse og alle fylkes
førere er ansvarlig for at alle hans folk blir bekjent med og over
holder ovenstående bestemmelser. 

Oslo, 15. november 1940. 

Vidkun Quisling (sign). 
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Meddelelse fra NS FØrer til propagandaavdelingen. 

Til propagandalederen. 

Når det gjelder forholdet mellem hovedorganisasjonens propagan
daledere og propagandalederne for hird, kvinneorganisasjoner og ung
domsfylking innskjerpes at i spørsmål som angår bevegelsens politiske 
a~sjoner og retningslinjer for propaganda, er hirdens, kvinneorganisa
sJ.one.ns og ungdomsfylkingens propagandaledere undergitt hovedorga
nisasJonens stedlige propagandaleder som i alle slike spørsmål har 
overledelsen. 

Oslo, 22. oktober 1940. 

Heil og Sæl 

Quisling (sign.). 

Nasjonal Samlings Hovedkontor: 
Rådllllsgt. 17, Oslo. 

Centralbord 10040 
med forbindelse til: 

NS FØre1·. 
Gen eralsekretm'iatet. 
Organisasjonsavdeling. 
Økonomiavdeling. 
Ka m porganisasjon. 
Propagandaa'l:deling. 
Juridisk avdeling. 

Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon: 
R. Alll1mdsensgt. 1, Oslo. 

Telefon: 12677. 

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking: 
Rådhl1sgt. 17, Oslo. 
Central bord 10040. 

Rikshirdstaben : 
Tol/bodgt. 10, Oslo. 
Tlf. 22448, 15573. 
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Nasjonal Samlings Fylkeskontorer: 

Østfold F. O. 
Nygårdsgt. 35 Il, Fredrikstad. 
Tlf. 3609. 

Stor-Oslo F. O. 

Stortingsgt. 20, Oslo. 
Centralbord 17360. 

Romerike F. O. 

Nittedalsgt. 21 Il, Lillestrøm. 
Tlf. 460. 

Hedmark F. O. 

Torvgt. 46 Il, Hamm·. 
Tlf. 2221. 

Opland F. O. 

Trondhjemsveien 6, Gjøvik. 
Tlf. 573. 

Buskerud F. O. 
Schwenkegt. 5 Il, Drammen. 
Tlf. 4813. 

Vestfold F. O. 

Jernbanealteen 15, Sandefjord. 
Tlf. 2380. 

Telemark F. O. 

Telemarksgt. 10 Il, Skien. 
Tlf. 4151. 

Aust-Agder F. O. 

Sparebankens gård, Arendal. 
Tlf. 2265. 

Vest-Agder F. O. 

Rådhusgt. 5 Il, Kristiansand S. 
Tlf. 3908. 

Rogaland F. O. 

Frimurerlosjen, Stavanger. 
Tlf. 20379. 

Bergen og Hordaland F. O. 

Olav Kyrresgt. 57, Bergen. 
Tlf. 12433. 

Sogn og Fjordane F. O. 

Stryn. 

Sunnmør F. O. 

Kipperviksgt. 10, Alesund. 
Tlf. 1470. 

Romsdal og Nordmør F. O. 

Apoteker Aas gt. 14. Molde. 
Tlf. 596. 

Sør-Trøndelag F. O. 
Ths. AngeIlsgt. 10 b, Trondheim. 
Tlf. 3180 - 1656. 

Nord-Trondelag F. O. 

Olav Trygvesønsgt. 19 Il, Trond
heim. 

Tlf. 6157 k. 

Nordland F. O. 

Fiskerim1tseet, Bodø. 

Troms F. O. 
T1'011lsø Spare banks gård, IV, 

Tromsø. 
Tlf. 299. 

Finnmark F. O. 

Kirkenes. SNO
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Departementenes adresser: 

Handelsdepartementet: 
Kst. statsråd Sigurd Johannessen, 
Dronningensgt. 15. 
Tlf. 22840. 

Skibsfartdepartementet: 
Kst, statsråd Kjeld Irgens, 
J el'nbanetorvet 2. 
Tlf. 10090. 

Kirkedepartementet: 
Kst. statsråd Ragnar Skancke, 
Victoria Terrasse 9. 
Tlf. 14823. 

Indredepartementet: 
Kst. statsråd William Hagelin, 
Meltzersgt. 4. 
Tlf. 43970. 

Socialdepartementet: 
Kst, statsråd Birger MeidelI, 
Victoria Ten'asse 11. 
Tlf, 14432. 
Forsyningsdepartementet: 

Kst. statsråd Øystein Ravnel', 
Grubbegt. 3. 
Tlf. 32270. 

Politidepartementet: 
Kst. stats1'åd Jonas Lie, 
Akersgt. 44 b. 
Tlf. 16980. 

Justisdepartementet: 
Kst. statsråd Sverre Riisnæs, 
Gubbegt. 9. 
Tlf, 31370. 

Landbruksdepartementet: 
Kst. statsl'åd Th. Fretheim, 
Victol'ia Termsse 3. 
Tlf. 15414. 

Finansdepartementet: 
Kst. statsråd Erling Sandberg, 
Akersgt. 42. 
Tlf. 31938. 

Folkeoplysningsdepartementet: 
Kst. statsråd Gulbrand Lunde, 
Ny torvet 2. 
Tlf. 30180. 

Idrett- og Arbeidstjenestedeparte-
mentet: 

Kst, statsl'åd Axel Stang, 
Dronningensgt. 14. 
Tlf. 10190. 

Arbeidsdepartementet: 
Kst. statsråd Tormod Hustad, 
Akersgt. 42. 
Tlf. 31344. 

Statssekretariatet: 

\ 

Statssekretær R. J. Fuglesang, 
Akersgt. 42. 
Tlf. 31459. 

::\-asjoual ~am1in~" Rikstrykkeri 
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