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Fra Hjemmefront

Den uro so
stor del misnøy
reagert mot at
som har avaket,
bare slipper st
saufunnet.'

- F R A,

Mandag, 2&.februar

De konkrete oppgavene:,  

ens Ladelse.
Vær mad'o  forbered  rettso  øret..

m har vist-seg i-enkelte:befridde  iir1ö,  skyldes for en
amed rettsforfølgningen mot landssvikerne„Folket  har
myndighetene ikka gjor rasktos.effektivtopp med.demL
c)g mot at mangaav landssvikerne  tilsyneiatende  ikke

raff, men endog fortsetter i fraaskutte stillinger,i . .

Vi vet nå at.myndighetene ofte har va„ -rt like ivrige som folket
etter å fremme rettsoppgjøret.'Det er mawelen  på et klart  og sikke4.t  -
bevismateriale som nar sinket rettsforføl cuin en  uten at noen har'vll-
let daL.  

pett .b  aå vi lære av:'
Vi skal na at ret.t.soppgjør med landssvikerne i Norge, ikke lyncn-ju-
stis og selvtekt etter nazistisk mønster.-Vi  vil  ik:ce settafdkekk på
våra rettstradisjdfter og skaffe landssvikerne ufortjQnt medlidenhet.

Ingen urett'er så stor at ikke retten kan dømme dens  jea v  skal ha
et askt o effektivt rettso 2  .ør  i en b  rå  atisk sendrekti b_et
eller aantiment1  overbærenhet slik som 1andssvikerne håper. Enhver
aviker  fo.å: stå til ansvar og få sin strenga valfortjante Straff enten
han er-ator aller liten.'

Våre ayndigheter ute og hjemmefrontses organer har gjort s3.ne f2r-
beredsk1ser, men oppgaven er ator og de trenser assistanse.  Hver nietsk
mann og kvinne kan uten fare for-egen sikkerhet værSi med p4 å  fOrbere-
de et.raskt og rettferdig rettsoppgjør ved å hiPdre' at  beviSer'gr til
spille.må nå begynne  å_skrly=6- ned det de vet eller DcoMmer-over
av  bppyaninger;om  landsvikerne og rderes forbrytelser, for ålette '
polltiat og doastolene i eres arbeid,-Prøv ikke å bringe opplysninge-'
ne videre idag. 2rjem dem på eti.sikkert cg tørt sted og lever dem.til
~aestepoUttayndighet når landet er fritt igjen,'

Væ . o me 1ZeO å folefende:
Skriv ikke  ned rykter eller  løst  snakk, men bare kjennsgjerninger som
du har  sikker  viten oa.'
La ikka nadtegnelsen få farge v personlig forbitrelse og hevnfølelse.
Det er  den.rene sannhet som interesserer.'
stol  1.4e  på .51 t,  vet  er alainnelig kjent. Le kan være et mistak.
.en oppg1  an:re  vitner so.2 kjenner til saken.'
TE  s5. 84-11e et›keltheter ved dat du skriver'om.

T Hvor? Hvordan?
ndte-,;1.1nsen av opplysningene.-

Disse tin nar det  særli interesse  å  f vitnefast  på det'rene:
1.  fivea  ar medlem avyS? Hved.har vært medle'n av 1,7S etter 9. april 1 4C
og meldt seg ut atterpå? Når meldte, han eller 'nun se r  ut?

vemnar mad i Hirden, '-ermanska SS  eller  .1.2.knenae nazistiske
kam!porganisasjoner:
s7.:vem:har anv,itt gode nordmenn til tysk eller norsk politi?
4. Hvem narHpekt  ut  norsl..ze gissler  for fienden?
5. Hvem 8tåx i C2I-estapos eLler Stats?olitiets tjeneste
6. Hvaa  har  torturert eller brukt vold aot gode nordmenn
ellar, fengsal?

under forhør

stjålet eller ulovlig tilegnet seg vardier f.eks..fra nor-
a ke'organaasjbner  sou  er  .'/oppløst' t  eller fra  privatpersoner  som har
måttet reise fra landet?
8. Hvem nar tjent seg rik på  krigen ved  arbeid for tyskerpe?

har anavaret for ulovlige avsettelser av offentlige tjenestemenn
eller tillitsmenn?



• -

10, Ivtn har.4P.svar'Jt. ok. eX1er.pr1-
Vate kabser •?

11, Hvem hjelper fiende.n r2ed å forberede .e1Ier ctt I verk ødelo73else
zv n"rske verdiar,f.eks. under  en-tiibaketrekning.

Det er ganska sikkert Ikbe nc!sdvendIg.å nter3 ned-forhold som åpenbart
ar kjant av alle,  som feks. tt ordføreren i Bergen ar medlem av N.S. o.1,
Djt  er sikre opplyspinger fra  nver enkelts nærmaste omgIvelser soi iar
særlIg interedso,  således si'kre  ovelysninger fra n&rmast'e naboiw, fra ar-
beldsplasseller:kontor ell  fra tidlIgere bekjetskapskrets offi angivere,
om fOlk som frivIl1i3 hsr ydet hjelp ellerbldrag tI1.våre  motstandere
0.8.V.

-0-
Fyikesfpirer  Ros.tad sate iscene an caakaber forestilling I Tronheim 6.
jan. '12/1 av våre -isndsmenn,  rne  Tømmerås, ble den dc...gan øfremført.£ fri-
het", som det heGer i .tftenposten, for et  større publIkum. Ro3stadiao
f.[.'„tt  innvilget en anmodnin,j fra dot tyske  Yj.:Ikerh:.;tepolItiom å få ham
"utlevert-t11 møte". Aririvelig skulle Iimelkten være å  visa  11hvor1ecles
den  svenske jødeiresse  he,r drevt sin  lø .mpro-eagands." Denne hadde namli:
meadelt at Tømmerås var pint ihjel av deL sikkerhetepoliti.  Det or
hevet cver tvil at  Tømlrs er pint hans uførlignat lot  Rostad ham fcI
klare som isehtrs olumbago  oe;"ryktet" om at han skulla veze  død had-
de denne  forklaring: :n tid  :Ater  at han vår arrestrt sii>ndte  det,tyske
sikrh'tsoolitj dødsatG askan c).;  klærue til  haas -.årørs2ndet*  .

Dette for'te1le en del  om-esta.,os nazistenes  metoden, uanSett
J02 dette tilf,lla  nytter s v grove  forfalsknIti-

, .

agit,asjon,
Dfa,den fri. norske .resse sommer:n 1940  sa daens lys, hadde daa  Cri

stor oplegave: å  å;L:  iolk3ts  øyne  lor  d.:11  far _. som en tysk Letp
for vår frihet o,  vår  lvilkår, o- o$ 6fferv1111$
innsats i. kampen lot urt.1.,.-rtry1t  5;na o .2". forrederno.-Sehere da r.a.-rioen
bla tatt fra  oss .kom enny cy,ipgave  til å i folket
av krigsutviklingen.

Avlsene byet vider p. den pc1J:tSke borglred  som  alle godb nordLenn
slutte 9.api1, o_ oom  partiene bakr:ftot senere på  admmeren. All par-
tistrld ble lat på h11en.  eavis.r som vsr organar for det-hor .
ske folk, i for noe pc41,1sL  parti.  Sommeren og høsta'n 1940  var en
utroii „pennLi tid.  Uni irntrytn av  den tyska evermakt Var dat

otr2 vai, o J frie avi:r mått,  lec:ge reeen Vekt  på  å føre en
og sannferd1.- penn. De førsta  avis,na klarte sin ,ppgave. Takkat

væra den  ånd  de ga uttryk for  har de små stensil'gte  lappene fått en su-
toritet og goodwill som har betydd uendelig meget for vår kamp.

pet'er Ikke mange av de første fsklene so brenner  fremdeles. De fle  .
ate sluknet i stormke.stene. Nye koi til. De fleste ble ledet I den samme
ånd som sino forgjenerJ. er d-;ssverre Ikke alle. Ens spesIell sort a-
viser, som fen'st så dy'enp, lys etter 21 juni 1941, nar fulgt an  egen  lIn-
je. De har riktInck or;så kommet med nyheter og  appellart  til kamp mot
nazistene, men  de nar  deosuten  drevet  propaganda for et bestemt
syn. Det er et godt bevis på hvor  grunnfestet  den politlske  borgfred er
vårt folk, st ingen andre aviser har følt trang til å forlate sln
Le partipolitiske 9,gitasjon har nå  tatt  slIk  overhånd i  disse orgal:ler .

et de ikke 1enger Innenolder stort annet. Det er på tide å rope et Va~.
et må  bli slutt på å utnytte  dan goodwill  scden frie, . .resse har oppar-

beldet, for partiformål. Den som bryter  1-13d  frie avisers autorIte.på-
drar sesr  et,tun c,t  ansvar.  Det  må Orrså på  den usmakelige utnyt-
telse av det'forhold at vi idag lkfce kan offentliggjøre alt som  gjøres -
og fremforalt ikke hvem som gjør det.

Det er et svakLats-fieom tdi å  skråtte  av sin ogen Innsats. Å sette
an mprinjavning nå, tj_:ner bare flandens  splittelsesarbeIde. La dat
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bli senere , enerasjoners optgave å skrive hlstorlen cm krigen I Norge
1940-1945. -

I Hordaland er det nu  en  srgruppe beståehd noen få enkelt-
personer scm misbruker  "heimefrontens"  navn. Det er heldigvis ikke stor
fare for st-noen skal la  seg narre. Srgrupp:)n gir seg.nemlig tydellg
tilkjenne derved at den t11 stadighet-krItiserar og angriper den,orga-
nlserte"hjammefront", som den selv tåstår å tllhøre:

Kommunikeet fra 57'altakOnferansen.
Følgende kommunlke ble-endt ut av.Churchill, Roosevelt og Staltn 02

resultatet av konferansen i Jslta på  Krim:  •
VI har-diskutert. og fnstlast da tre e,llterta makters militre•planer for
det endelige nederlag  til den felles fiende. r)e  tre alliertemakters mi-
litære staver har hatt .stadige møt•r..D.1sse  sammenkomster har-vært sær-
deles tilfradestIll,snde fra nlle  synspunkter, og de har' ført til an mer::
Intim  samordning enn- noensifine 'for av de  tre- alliertes milltare ar4stren-
gelser. De fallstenste  Informasjoner eriplitt utbyttet.

Man er ko4at anighet oq..har I detalj lagt planer for
synkrOnierin, o3fret  c:1; swordningen av, de• og endakraftlgere
slag som  våre  armeer o flystyrker vil rette mot Tysklands hjerte fra øst,
vest, nord og  sør,  Våre koordinerte militære-planer blir ikke.kent før vi
utfører dem,men vi tror  at  det meget intime samvirke mellom  da  tre åtaba-
he'som or otphådd,ved denne  konferahse, skarkorte krigen. Møt,et,mallom
tre stber'skal'fortsette 1 fremtlden når.som helst  det  er.behOV- for dbt.
Det  nazistiske Tyskland  er dømt tIl undergang. Det,tyske folk kommer bare
t11-A -gjøre nederisget verrs for se.g ved å. forSøkt å  fortsette  den håpløee
mo-tstnd:an. .

2ysklnd',3kal.okkuperes i oonr. Vi er bIltt enie om'en.felles polltIkk
falieS.1Jlanijrnr å rçj3nnc1tor le betingelsesløsekapItu-

lasjonsbeStMielser•som vi s=en skal Ye naslstlska,Tyckland
den tyska vapned motnå andlirr ar knust, nsse•beste mmelser b111

lkke t.11kjenneItt før Ty. :lnds endeli;ge nederlag  er  fullbyrdet, Ifølge
de planer vl:er kommet overens om, skal,styrker  tllhørende  de.tre.maktenc
hver for se?.;"&kkupare forskjelli,sa  soner av  Tyskland. Det er.blitt-dannat
et samerdnet forvaltning og  kontrol.lgiannom en cantral  kontrllkommIsjon
bestående  av  de øverstbefalende  for de tre• mbleter  mad hovedkvarter

er  kommet'oveens om at de  tre mp.!.:ter skal anmode Frankrik,.;
ov:::rta'an okkupasjonssona og- å delt sOm fjerde kontrollko=l-

sjohen'Lvis,1J,nd:t så må.tt3 ønek Gren:J,x1,-; far franSke sone ,8k1J. h3-
stamas av (sjennodara,s i dan

kommlsjon. .
Njiltrne

. • ,
skal

Det er'vårttrokkellge hensikt å tilintetgjøre  den tTy.ske miiltarisme
na4isme og garantere at Tyskland aldr1 sk.al bli istand  til å  ødelegge ver-
dansfraden Vi vil ..vvepne appIøse alle vepnede tyske  styrker;
for all fremtid knuse den tysks genaralStpb, som gjentagne-4nger har
den  tysk å gjenoptstå, bortf9realler  ødelagae all  tysk
mlIttærutrustning, aliminara eller  kontrollera.airtysk industri
brukes.t1I'miltær produksjon,  stille alleJerigaforbrytare for retten  o.g
straffe dem  fort, Sp.mt sorge.for  at.tyskarne erstatter  in'natura  den ød-:›-
leggelse da  har voldt, utrydde det nazistts::a  parti, de nazietiske
organisasjoner  og inst,itusjoner,  'fjerne all nagIstlsk og innfly-
tels,e'fra det tyske, fOlks  offentl1ge lhstltusjoner og•dets
økonoimiske 11V, log sFjamon  F;jøre  elike  rådgjerder 1 Tyskland son• —,.
nødvendige for den fremtidl.ga  frad og  s/kkerhet I verden: "

Det .er ikka vår hensikt å  tillhtetgjøre det  tyske folk,  Men  fbret  når
nazisme og militartema ar utrydde't, kan  det  bli noe-håp om et.-anstendig
liv og en p1ass f6r.tyskerw3 1 nasjOnenes famille. har diskutert ‘efl
skade.som Tysklandhar voldt de. allierte nasjorir os ainer det er rettfer:-
dig •at.Tyskiandl-størst mullg uttrekning ;Ir skadJserstatning
Det s'kal utnavnes en komite for skadeserstatning. Komtteen skal-a.rlode
med omfanget og  m3todana når  det gjelder  erstatning v. den skade som er
forvoldt av Tyskland. Kommisjonen skal ha sate Lliktakva.
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Den Internas'onale fredsoreanIsas on. Såsnart som mulis vil vl
sammen med våre allierte'opprette en.internasjonal organisasjon for
å ,ippretthalde fred og slkkerhet. Vi tror at dette har vesentlls be-
tydning både for å forebygge angrep og fjerne politiske og økonomlske
og sosiale årsaker tll  krig  gjennom et 1ntlmt og fortsatt samarbeide
mellom alla fredselskende folk. Grunnlaget ble lagt 1 Dumbarton Oaks.
Der ble dat 1m1dlertid ikke oppnådd enighet 1 det viktlge spøramål an-,
gående avstemningsprosedyren. Den nåværende konferarIlle har løst denne
vanskellshet. VI er kommet overens om at en konfaranse pellom represen-
tanter for de forente nasjoner skal sammenkalles i klan-FransIsoo den
25.april for å forberede retningslInjene for en slik orsanisasjon over-
ensstammende med de llnjer som ble trukket opp under de uofflefelle
forhandlInger 1 DuPbarton Oaks. '

Den kInesiske regjaring og den franske provisoriske regjering skal
straks rådspørres og oppfordres tll'å stille seg bak innbydelsene til
konferansen. Såsnart Ohlna og Frankrike er konsultert› skal ordlyden
til forslaget om aVstemningsprosedyren offentliggjøres.

Samarbeldo .6 tlanderhavsdeklaras onens runn. VI har utarbeldet
og undertegnet en deklarasjon om det befrldde Europa. Denne deklara-'
sjonen Gtadfestes en pamordnet politikk for de tre maktene, og an fel-
les aksjon av dem når dzA gjelder å løse de po;ltlske og :AconomIske
problemer 1 det befridde Europa 1 overensstemmelse med demokratiske
prinsIpper.-

Deklarasjonen lyder: "Ordføreran I folkekommisærenes råd, den
britIske premIerminIster, og pres1denten for De forente stater, har
forhandlet I sine folks og det befridde Europas felles Interesse. De,
deklarerer I. fellesskap  sln gjensIdige  enighet at de. 1 den ustab1
le overgangsperlode 1 det be2ridde'Europa vil samordne sine tre re-
gjerIngers pelitIkk for å hjelpe,de folk i Europa som er befridd fra
det nazistiake'Tysklands herrevelde eg folkene I. de tidligert9 aksesta-
ter  ti& å løse  alne aktuelle, polltIske og økonOmIske probIemer med
demekratiske midler. Opprette1sen av orden 1 Suropa  oe pbYggin-
gen av, det økonomIske liv må skje på en m,U.k3---Mr-gjør det, mulig for
de befrldde  laM  folkene å utslette-dsiste spor av naz1sme og
soisme og å skape demokratiske Instltusjoner etter sitt egat valg.
Dette er prInsippene I Arlanterhavsdeklarasjonen alle folks rett.t11
selv å velge den styreform de yll leve under -gjeninnsetting av au-
verenitetsrettighetene og selvstyre for de folk som med vold fikk dem
røvet fra seg av angripernasjonene.

For å  skape forhold aom de.befridde Iblkene kan utmve disse rett1:-
hetene I, skal de tre regjer1hger sammen bIåtå folkene 1 hvert enest
befrIdd land eller tidligere akseland der forholdene etter deres menilL2;-
krever det: 1) Opprette fredelige forhold, 2) gjennomføre nødsforan-
staltnInger for å hjelpe folk_l nød", 3) danne de provisoriske myndig-
heter som ar representatIve for alle demokratiake elementer.1 folket,
og som Ibver såsnart som mulig gjennom frie valg-å utnevne regjerin-
ger som4svarertil folkets  v1lje, samt 4)  hjelpe tll der det blit ned-
vendlg for at slIke-valg kån bll holdt. De tre regjeringer skal råd-
spørre andre forenede og andre provlsoriske myndigheter eller andre
regjeringer 1 NUropa når spørsmål som er av dlrekte Interesse for dea .
ar oppe. Ved denne deklarasjon bekrefter vi pgnytt Vår tro på prin-
slppene I Atlanderhavsdeklarasjonen, våre erklæringer I. de forente ri-
soners deklarasjon og Vårt forsett når det gjelder å bygge opp en
verdensordning  Eam  på lovllg grunn I,, samarbeide med andre fredselskor-
de  atatell'en  vardensOrdnIng som skal s1kre fred, alkkarhet, frihet cs
almen velstand hos hela menneskeheten.Sår de tre makter nå sender ut
denne deklarasjon,,uttrykker de håpet om at den provisorlske regjerI_G
I. dan franske  rettlillkk v11 .slutte seg tll den fremgangsmåte som er
freslått," Resteil komme,' 4 =tr, n=er,, _ ,


