
«Høy~sterettsiustitiårills»Mohr i lagmanns
retten ,- tiltalt:f~rlands- og høyforræderi 

Den n az;sl l·sk'e,' ',hø,y' . ,pOst, e~ "'I' gt; ~~r..:, :, vd,ok,e~~~~I~~efJ:;!!:!r!~r~ ," ' 'ned sitt embtte ~om en· protest mot 

, el t" r' edde' t' "I\./~ .r' g" e·' '1-'.0' r i ~t.= ~7 ~:tii::~::~t.re~r.."::~ , • ;, L ~., " i: mer •• I ;sledet for den lovl!ge Høy .. te-

I" dl' . . .... .' jl ~:!Øk ~tt: :~~i~~~ro~at~~~;:~.,Og tYSt" omslo hevder hltal te. il St&r...dvOk.ten nevnte I den for, bin· 
J q,ell'ie at, dette er den først, a.v 13 

.. «høyesterettsdommere. lSom var oppe. 

MOHR VAR OG S Å ANG l VE R. ,~':;'~it!<k var derfor av prinsipiell be. 
I Han u~talte vi~ere, at det ~om va~ 

Jeg, i ~et a\'glørende fo.r . den lovlige Høyeste_ 

~ommer i 0.510 Byrett, : ~!:. ;:·~~terrtere mot alle OV~l's:e~ 
Ja("ob Andreas MOhr, ," I' Etter dette ble' det ·V'edta.tt Q.t alle: 

lover og sverger å vise Konstl'tufio!\en ol Kongen' lYdighet 'o~ ,medlel1)lUer .v ,H~y.ste,.tt ovor 85 ir 

troskap, så sant hjelpe meg ,Gud den All1nektlge og ,Allvitende, ' ~~f~· T~~j,o~~n~r=:esb':·.~a:~, k"::::: 

: L"n 13, september 1933 undertetnet' Mohr de~:paPllhV~~' han nelmldlertldfå vot.re, som de ville hvis 
..... svt'rgot Sln troskap til Konstitusjon og Konge. > Han· var, dOI" ikke den gfe S:~f:;. fO~,:~ ~::~~~~f: t~~f~:~~ 
t! mann "om hadde en slik ryggrad at ~n ved en vtr~ellg prøvels~ kunne sterett måtte gå. uten t\. få noen lønn. 
ii/ I holde di"e ord, Da krigen kom hit' til land,e\, og QUlSllng med' dra- For å. få nye .høyesterettodommere. 
E I banter str!lks gikk fiendens ærend, var ikke Mohr sen om å yte dem henvendte RH.mæs .seg helt tllfelØig til 
.; 5in assistanse ' ,.. . . ~~:Tj~il1:~d~k~~r:~~~.il ~f:!~er~l~~~ 
N Lagmannsretten begynte i går saken'mot «høyesterettsjustitiariusen». nere fork~are ~eg 0I11- dette. 

Retten administrert .. av lagmann Cappelen. med Gulbtandsen og Tiltalte ha, hevdet; sa ak,tor, at 
BUkstad som lagdommere, Aktor i saken er 'høyesterettsadvokat Ame HøY.~l<\l'.tts aksjon Var 'ut!<jlg, Oe sku!. 

le ventet. MOh~ . og d,e andre hadde 
Vislie. Han skal forØvrig rØre aktoratet i samtlige saker 'mot «høye- oven.t~ ~øYe8terett for A. redde Norge 
sterettsdommerne,.. Forsvarer er høyesterettsadvoka.t Andreas Søylen. I fra en ty.sk dOMStol. pette er retu;w 
og for erstatningsdirektoratet møter høyesterettsadvokat Per Nordgren, stridig, T~talte ye~ her,.in tro,hp •• 

Dette er_ en meget omfattende sak som 'sikkert -vil ta hele denne plikt m~ ,de lovlige myndigheter. Det , . . . ,er under slike forhold at troskaptlipIikten 
uken, st,atsadvokaten ble ikke ferdig med sittforectrag i går. og da en bUr ,.tt på prøve, ~betsri'ienn har en 
vel kan ;ente en meget omfattende forklaring, av tlltalte pluss mange særI!g 'grunn 'in ~; ' •• nne .Ip troskap"
vitner, er det mye mulig en også m~ ta litt av neste uke til hjelp, ,I>llkt, ,Det å 'gl' Inn' I NS "".r' 'A god. 

Blant tilhørerne merket vi oss fru Mohr, tiltaltes dIttter fru «rlks- kjenne hVlnam VQl",kjOdd, 'Det er, Ikke 
d k d '. riktig, BOm tiltalte 'sltslder på 'at den I 

a va ah Nor vik, og fru «sporve18dir~ktør> Kielland. ,Det var dette. na:zfst1sk~ «Høyesferetb, gjOrd~' dette I 
«kobbelet> som for kort tid tilbake var så snakke'allge iet forhørs- for'å redde o.. fra en tysk dom.tø!. 'De 
rettsmøte og viste sin misbilligelse ved at csporv,eisdlrektøren. ftkk for. stAr I samme, stilling ,om de kommlssa-
lenget fengsling. rLske statsråder. ' 

Det eneste dette resulterte 1 var a.t 

EN MEGET OMFATTENDl!: TILTALE. oversikt: over 'den 'tt~r"e «høyesterett», ,!,:~~v~~d~ ~l1~~ø~~~~e~i.~t ~~rt~ 
Tiltalebeslutningen mot Mohr er 1 virkeomrAde'og ga' her en ta1lk' æres- kunne a.v propaga.ndamesslge hensyn 

korte trekk at han t 1940 lot seg utnevne k~nkentle' ornta:le a.v det norske retts- . ha-tt stor betydning. Videre må det være 
til medlerr og -:lhøyesterettsjustitia.rius» vesen og de norske myn'diflheters virkeJ I klart. sa aktor, at domstolene under 
i Riisnæs' .,høy~tereth, Han var 11~ omrA-de før ,tyRem.~5 overtall, ,okkupasjonen ikke va.r baMrt på Haag_ 
med på A avsl en dom som gikk ut på at I 1941 meldte, tiltalte !!ieg' inn 1 NS. konvensjonen, men på en konstituert 
dorru;tolene savnet kompetanse til å Hftn· ble medlem av. Hotri1enkollbanens norsk rett. Den beslutning en slIk 1n~ 
prove den folkerettslfge og :statsrettslig!: styre, hvor ·h:m var med og bevilget stltusjon som denne tar, er også bin
gyldighet av lover og forordninger som 200 000 kr. t11 frontkjemperkonooret, dende for den øvrige del av folket. 
var utstedt av den tyske rlkskommlssar 25000 kr. tU, NSR og 1000 ·kr. J ref.se-
og de kommissariske statsråder han h'ad~ bidrag for frontkjemperei RUsnæs skrev således a.t den viktig-
de utnevnt. Mohr Ijord~ ter opA skylcU*, f ste oppgaven som var lØ!t tor Nasjonal 

I 
anriverler; Hm anmeldte adm. dl... Samling 1 1940, var den nazistiske Høye_ 

Sammen med Arvid Vassbotten og rekter i AlS Holm1!nkoUbanen for , steretts inntreden. 

~;'~~~~~i~n~~o~~~~~~~! ~~h~:~r h~~t stA I vognene, Finn Borthne til Stapø FORANDRING AV STATS 
det fante. statsrett.suge be~nke1igheter ~~!!n A-::!s~Si=~:!t~o:!u~j.~ I FORl"A,!NING~. -
"ed at Quisling dannet en «norsk na.- kanene- MOM for medlemskapet I NS. I I en konferanse me.llont RI.i!.næs, 
sjona.1 regjering til overtagelse av re~ De to St5tnevnte ble arrestert. I 1941 l Vassbotten og MOhr, besluttet d1s1'e A. 
gjeringsmakt~n:o. Dagen etter VAr til- var tiltalte med pl å avskjedige I' sende en henstilling til Quisling om 
telte med på. utarbeidelsen av det angi.. o""erlaeter p~ GrøJiVlk ved SUndal I dannelse aven nasjonal regjering. Ved 
vellge rettslige fundament tor dann!!l- skole. I samme anledninr skrev de 4 utkast til 
sen av «riksregjertngent. '1 «høyesterett», !On'l. iKke hadde ncen be-

Som avisskrlbent angrep MOhr ved cH0YESTERETr.. I tenkel1ghet.er med dette. 
flere anledninger kongehuset og de lov- PA l~anl'letll spørsm.'l opplfi,t M6hr TlltAl~ har·til dette, forklart at re~ 
lige myndigheter, SA-sent som 28. mars at, h~n. er født i VelfjtJt4/ i lle~el&ru1,' rjepn.pdanneJsen hadde kommet uten 
skrev han bl. B.: «Vllr tører ai hans tolk Han ble t 1922 kortstituert 80m dommer noen.erklæring fra chØ:veaterett •. 
kan nok greie de heimlige bollljevtker. i, OslO byrett'J Ol' fr&'1926' utnevnt'som! State:advok&ten benyttet hele dagefJ. 
snikmordere, sabotører l'l$ engelske lullo. tast doinmer." J ,d_W, l,S4Q !J:It, lIan l tll dokumentasjon, Det or umulig å 
b'oklte~, ~~n. ~~mftJl'· ~ '~a,lv nWl:iOn se~ utnevne aonl, medlem av 4e:ta' I\a .. kotnme nrermere inn på. dette her grun-
a..c:iater 41 e kam ~ .z1&tle:ke «he'yestei'~tb. og var medlem av net mangel pA spalteplass. 
fellet er ~ .. ~ ttJ4i. aiet,~......., -"-~ -p--~ 
tIsko land. ,kJebno', vi, 'kleblle,> T!ltOlOb'~1)t11!l1gen mot Mohr ram-

, ". " mei .v den '<l!Otcetl)ge , otrl!!1el'" '1'" 3 
I ,eptember 1940 'itlaeV' Mom en I plll)kter ' 'som 'medlem',1'-v dell nUlstl

$kø Høyesterett rammes den av para-
, graf 86 - landsforræderi. Som dol_ktlg 

, 1 cstatsakten» etter paragra'! 98 - hØY
forræderi, :'og etter paragra:t 223 - for 
de '!!lom berøvet noen . den ,tr>erson11ge 
frihet. 
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