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U. B. BERGEN
GJALLAREORN, 25.  april l9i15 ,

siste tiMane  for  ,Nitlertyskland.

Neldingane tydar på  at Tysklands  samanbrot erfullstend-j_g, Vi

veit ennå ikkje kva stilling dei tyske militre i Yorge vil taftil

dette. Men vi må alle være budde på at gangsterne i Norge ikkje

vil gje seg. Eitt er  sikkortt  Ingen nordmann må i denne tida la

eigersrusen ta bort dei vanlege reglar for vakthald, Uvarsam

"nandling kan kosta liv som kan searast, Fyl dei direktiv som vert

gjevne. Lytt til •radioen og ordrane som kjem frå Regjeringa.

Gjallarhorn vil i tida framover alle lesarane nøyje under-

retta så godt det let seg gjera,

" Det er viktigere å gjøre kjent de direktiver og fororninger

soM blir gitt, enn å notore opp en by som blir tatt av de allierte.

Alle son har  radio  eller på annen måte rår over meddeleleesmeteder

til andre nordmenn f  må gjøre sitt til at fblket blir gjort kjent

med de direktiver som blir sendt ut"(øksrevad 21.atril).

• Frå reg,jerina.

Det.nordke justisdep, i London har sendt ut ,to koemng#rhringar:

•  le  Den norske regjeringa støtter oppropet fra Hj.l. som opnmodar folk

til å notere ned tilfellar av krigsferbrytere som dei kjenner til. Det

vil lette arbeidet med opprenskinga seinaree og glera sitt til  at  ikkje

bevismateriell går tapt, ,Det gjeld både tyske militare og sivilee ns og

deira hjelpesmenn, Skriv ikkje ned lause rykter, men nøvaktige,opplys-

:lingar,•stadfest og helst vitnefest. Dersom det er vanselig å skaffa

:gann pa personar eller avdelingar som har gjort seg skuld i slike brots-

verk,på gle så godt signalement soM råd er for at ein seinare kan inden-

tifiSera
2. Dot ligg føre bevis for at tyskerne Vil nytte nbrske angivere for å

ekaffe oppIybning om sabotasje som vert utført mot tyske krigstiltak elle:

for å forebygge sabotasje. Dot vert gjeve premiar  for  slike onplysningar

7e n nOrdmann som-hjelpar fienden jndette •gjer-seg skuldig i-landssvik.

å hindte at Aokon seinare vil påstå at dei handla i god trU il justie

e epartementet slå fast: Kvar den som gjev fienden opplysningar om sabetas

neen utført eller SOM skal verta utført, vil verta etraffa for landssvik

etter ejeldande lov i

Svensk invason i nor  e?.e.

- For ei tid tilbake vart det frå effisielt svensk hald sendt ut ei

:ielå3ring,om at Sverige  ikkje  ville  gje opp nøytralitetspolitikken.

dei siste meldingane  har  det vori dryftirgar igang  mellom  det nerske

sveneke riksstyre.' Den 2o.april vart det over sversk radie, bere5 ut  r3L

feåsegn der det svendke synet og svaret til den norske regieringee kom trn

-kr1  kunne ikkSe på nævnande tidspunkt omtale forhandlingane. Svertge

negje  akta på utviklj,nga i Yorge og Dannnark, og ville ikkje ejå heilt bu

frå spørsmålet om intervenering. Sverige sin stilling var  avbengj_g av

tyskerne sine,handlingar, Sverige trudde på forhandliegsveeen ubeld

tL-Rt ikkje ei  gradvis oppløysing av Wehrmaeht i lorge for usarnevnleg,

Ke,pitulasjonsfenomenet hos tyskerne måtte ein ikkle undervurdera, og det

måtte fremgjast og støttast  med  prOpagandaen. Dersom tyskeerne eekk til

ennå større terror i grannelanda enn hittil vilTe Sverige eripe inn.

Den engelske presse rettar tildels skarp kritikk mot den eveneke
re

gjeringa for dette svaret. Det er å venta at den norske regering i

London vil sei frå at den er misnøgd med syaret,

Atterreisinga av rettotaten.

(Studiemateriell omkring_nasjonale og internasjonale etterkrigsspørsmål.)

"Nålet for kampen er  å gjenreise folkestyret og rettssj_ilkerheten,

retten til å tenke og tale fritt f  og  troernpå menneskeverdet, Dette er

ikke .bare i samsvar med grunnlov-og lov, 'wen det er prinsipper som er



fast forankret i vår rettsbevisthet."
Hjeuseftontens ledelses prokl.

Prinsippene for atterteisinga av den norske rettstaten ligg i pro-
klamasjonen av 14,april 1945 fra Hj.l. pkt, 1, "Gjennommrettelse av fullt
folkestyre etter grunnlova,"

Til dette kjem så dei forordningar av juridisk eller økonomisk art,
som regjeringå i.London har gjeve ut. Det er sjølsagt svært viktig for
7år fridomsstrid at alle som kjem til å få med styre i stat eller kommune,
og dei som er interessert i vår politiske framtid, set seg inn i og.stu-
derer desse fsrordningar ellet forslag til forordningar.

Alle provisoriske forordningar fra regjeringa vår må-som det ligg i
ordet provisorisk, etter vår grunnlev hesStertinget si godkjenning for å
verta rettsgyldig når landet er fritts att, På dette grunnlaget forstår
alle kor viktig spørsmål det var om Stortinget skulle innkallast eller  ei,

Folk flest kjenner til fiendens forordninger, men kjerner lite til
dei nye forordningar og rettsreglar som skal tre i kraft riår landet er
fritt att. Det er dette vi vil rette på med å sende ut studiemateriale or .
desse spørsmål. Dette når det gjeld det- nasjonale sPørsmål å atterreisa
vår rettstat. Men vi er ikkje berre ein nasjonalstat isolert, vi er ein
dei allierte nasjonane. Dermed Må-vi og skaffa oss kjennskap til dei in-
ternasjonale spørsmål som viser seg i samband med sluttoppgjøret. Dei na .
sjonale og internasjonale atterresingsspørsrål er to sider av det same
problemet.- -I slutten av denne månaden kjem konferansen- i San Prancisco,
der dei allierte nasjonane skal dryfta og fastIegge grunnlaget for freden
_psrarbsidet vart glort ved konferansen i Dumbarton Oaks ifjor, Kor man-

. se  kjenner til resultatet av .desse forhandlingane? K4or mange kjenner til
Jnra, oppbygning og arbeid? Spørsmålet om avstraffinga av krigsforbryta-
.rane fra juridisk og politisk synsvinkel? Kor nange kjennar til planane
for landet nr det gjeld så viktige Spørsmål som sjofarten, forsyningsspøT
mål, luftfarten, avstraffing av våre krigsforbrytarar og-krigsjobbarar,
eller spørsmål om vårt lands internasjonale plikter ois.b.?

Alt dette er det våt meining å Skaffe-lesarane konktete opplysninga
om. Eit viktig spørsMål i kamPen mot mørklegginga av landet vårt.

Det son i første rekkei.nteresserar oss etter at dei grunnlovsmessi
ge retningslinene er fastlagde; er atterreisinga av rettstaten ved juri-
diske og maktpolitiske åtgjerder, o:1; desse er i sansvar med vår grunnlov
og rettsmedvet. Vi byrjar derfor studiemateriellet med spørsmålet om vår
politistyrker og vedtaket om rådgjerder mot berikelse under okkupasjonen,
Studiemateriellet om dei andre spørsmåla vil verta send eter kvart..

LA STUDIEMATERIALET SIRKULÆRE!

Nazismens vesen.

Til dei  uhyggelege  avsløringane i dei tyse konsesstrasjonslagrar
i Buchenwalde og Belzen skriv den engelske  presse  "Når nokon spør kvifor
ein kjemper mot nazismen kan ein vise til desse lægrar. Dette er nazis-
mens vesen. Massemyrderiene her er „ikkje Utslag av berre krigsråskap sors
'har kome fram, undet krigen, det er eln  vesentlig del av sjølve nazismens
vesen. Det  er grunnlaget for den,"

Under denne krigen kunne ein ofte høyre utsegn fr). folk som serleg
Ville være objektive med omsyn til nazismen, at det-var noko godt med der
nsko som vi burde ta etter. Ja mellem militære høyrde ein altfor ofte
ytringar om at vi burde læra av dei tyske metodane, "Vi nyttat same rete
dar som tyskarane o.s.b."

Buchenwalde og Belzen er fruktene.aV prøiserdom, militærmentalitet
og krigsråskap.  Dst nå  derfor være klart for alle at når vi skal være me
å rydde ut nazismen, så må vi ryd.. ut all .tankegang som minner om nazis-
rens vesen. Vi må være på vakt for at ikkje voldsmentaliteten slår rot.
Mottoet som Aulie har sett for politistyrkone  vr,a  bør og vsxe nottoet
for dei  Militærls:Gestapo-.mentalitet sk_al vi ik

kehai'noen form,



Studiemateriell.Nr 01. Tillegg april 1945.

Norske politistyrker ved befrielsen av 17ore.
I  statsråd 3 se/STeljber 194 ble statsad1 iiTeae Aulie utnevnt

til rikspolitisjef. Ved provi.sorisk anordning 26, februar 147: ble
pelitisjefens myndighet n=ere fasteatt. I et intervju uttaer Aulie
seg om oppgavene for det nye politi:

Hele politiaParatet i Yore er blitt Ieiebrukt og mishandlet av
tyskerne, sier herr Aulie, Politiet er blitt omorganisert og inndelt
etter tysk.mønster under et nyopprettet politidepartenent. ' ange av
våre .politifolk er•blitt fjernet,. og YS.-madler!eer er aesatt i nve,
ledende stillinger som "politipresidenter"og ''ko=anderer", En del
politifolk har ogs2, meldt seg  inn i NS. -Det blir derfor nødvendig
under gjenerobringen av Yorge straksåreetabl e re he1. e
p.o 1.itiordningen og foreta den nødvendige orPrensning
i politiets rekker. Sametidig'som vi på denne måten må byeee opp et
politiapparat som har befolkningens vi effektivt  or  . hurtig
gjennomføre tiltak til Opprettholdelse avpo og erden.

Det må videre tas skritt for å gjenno poUtimessige behand-
ling ny det rettsoppgjør•som vil

De  tenker på krigsforbryterrep• på tysketne o,g YS.-nedlenmere?
Ja, på alle som har Utnyttet krigen og okkupasjonstider på forbry-
tersk måte. Der blir .en viktig Oppgavefor poiitiet å sørge `.>,cyr at
de uten opphold blir grepet og straffet. T.Trider det TCOrberedende ar-
beid nå har Justisdeeartementet vwrt sterkt beskjefti=eet med de inter-
allierte planer om behAndlingen av krigsforbryterne.

Vil de rotske polit4.styrker bli tilstrekkelig til å gjennomfø-
re dT.see oppgavene? ( Avtale med Sverige)

- .Ja det vil de. Vi kan i ganske stor utstrening byge på gode
felk fra de gamle politi, og vi har også forøVrig gode resurser når det
eijelder-menreskerateriell. Pegjeringen  har  også gitt politiledelsen
et godt lovmessig grunnlag å stå på i anordninger av 26.febtuar.  -1:3e-
stemmelsen gir politiet anledning til.å om-Are med myndiJehet og styrke.
Jeg vil understreke at det hele er en Mid1ertidig o.r -
dning beregret på å lestre en vanskel.ig situasloniferbindelse
med krigen. Politiledelser . vil på samme måte som føt.9.april bestre-
be seg på å ve2re.i full overensSteemelse med debalminnelige.rettsbe-
visthet som rer i det nerska folk. Vi vil ha et politi som nyter al-
men tillit, Det må kreves at nver erkelt politimann nyter almrhnnelirz
anseelse for den holdning han har ientatt under krigen og må  det
bli ledelsens sak å sørge for at den faglige politiutdan-else blir .
effektivt under hensyn til de særegne ferhold som råder.
Jeg anser dat• viktig ved utdannelsen av n-re politifolk at nan forer
deminn i den

Gescapo- ment3,. litet vil vi ikke h a•
i noen for m.

Samarbeid ned de rilitwre.

- Vil politiet komme,til å arbeide•sammen medde militere styrker?

-

Utv-ilsomt, tHn hvorledes semarbeidet skal skje,vil avhenge helt
av hvordan befrielser finner sted.. Under planlegeelse-1 av politiets
arbeid har vi Stått i nøye kontakt  me  de o det
er klart at et velorganiert ug effektivt peliti vil lette arbeidet
for våre egne og de alliertes.stidskrefter, sartidig som det vil,ska-
pe forutsetnirger  for  en lettere .ovargang til et normalt liv. •

Jeg regner dette somkanskje denviktigste siden ved den..oppgave
som vi. etår Overfor. Det vilv=e av•uvurderlig ordel for oss at
vi kan ordne vår ad.Iinietrasjon selv i den vanskelige oeerganestiden,
-At vi kan opprettholde ro. og orden med notske maktmidlet, skape reepekt
r  er lov og rett,, kort sagt selv gjenouprette den notske rettstaten.
Det blir de norske politistrykers mål, og de vil gå  inn .?.or den samme
g1lzd og styrke som  det norske folk har verget sine rettsidealer med
unar Okkupasjonen.

eeee,
(Y.S.=K:1.2-9-5.ENTALITET-VII -VI IT=E-HA..„ I KOEU MET;',1esee_



EI,DGJER-ÆR YOT WRI=SF 1=EP 0=YEAWUDN!
(Provisoriok anordning av  5.5ept. 1943.)

Adgangen til å legge bøter har tidligere etter den  alninnelige
regeli  straffelov'ens 27 wert begreeet tL iannum
le.000  kr. -fer forbiyte3_ser eg 5.oeo kr for fre1er. S=eleilte
})ejere bøtee,aksina eX Yeeet:eatt i ø-eesiallevenegen I,eks i ee r  -orov.

ein±rg aV 22, j.anuar :194? ere. t133eg til eq] for-
!e-e gir adgane til å ineti:t 1 nil]ien kr. e.3<ter

i eller an-le larlsforeec;,e1:2k o 13dter vtl
fre:r,elden kuene ilegees uten neee beereneninf; wenad, ette ut,en Len-

til om det gjelde2 e)e forbijtele. e eljr en forseelse og uten fox-
eejell ettersom det  gjelder en evertxedelse ae den alminneliee straffe-
Lcv oller bestemelelser i  sJesiallevgi=ingen,

For 4 sikreinndrivelsen av  ilagt bøtestraff er det
videre ved tilleg til straffelovens § 28 faStsalt at betene skal ketr-
no besluttes inddrevet uten hensvn til de g:leideede regler em tett
Cer en  skylener til  å unnta visse eiendeler under geldsinn:".rjeeetnig.
1, forbindelse hereled er det priei adgang til å ta utleeg for bøene
hos selskap eller  forening= på vegne av hvolke don skl(ige ha-c hand-
let- De nå=ende reeler oia inndragg t etree.''e]ovenn §_5(: 02 utvidet
slik at det for free.tiden skal veere adgang-1,rr besla,-elc;ege,
3ere det direkte utbytte av en strafnar'h-Lndlihg, men enher ientekt
-:',ernuesfordel eller vinnig_som må antas_fo.reniediget,7ed bandliegon.

der ved deLne tilkjennete Yo,.exj-ter,e'ke
ForIZiene z:ed-H5.--e nye  bestemieels;e-r -1-t-unn-6-ramme økonomisk XS,~

edlenner og andre som på,en forbrytersk måte har saarei_det med tys-
erne.

Foruten å ha begått landsforrederi har flere av disse krenket
offentlige og piivate økonomiske interesser ved utilbørlig å utnytte
ru egen fordel de elestraordin= forhold under okkupasioner,

har på denne måte lagt seg opp store fo.umuer, tildels flere milli-
her •kr. Når det gjelder quislinger og andre krigsforbrylcere

;t tvingende retieferdighetskrav at alle midler blir brukt for hindre
It de får beholde noe som helst av den urettmessige erhvervede vinning.

er grunn  t.l  å gå videre; det økononiske.oppgjør med landsfor-
'ederne må n et doelt mål 'for øye: 'For ået forste å frata dem ulov-
le gevitst, for det annet å tvinxe dem til å erstatte den skade de

eer voldt.
Allerede eter gjeldende rett vil det i atskillig utstrekning

-æe'e adgang til å gjennomføre en slik økonorj_sk gjenoppreteing:
.:)niskert gods kan således kreves tilbake av, rett eier, enver er

til å betale erstatning for skade voldt på uloVlig måte, og også
ee,testraff og inrdragning kan allerede nå tas i gie.enopprettningens
•=este. rcerlig reglene om bøter og inndragning er inidlertid ut-
;eletrekkelig i den foreligende situasjon. Har en mann, fordi han
'a2 neldt seg inn i NS., kunnet legge seg opp en formue, bør ninkinie
)eslaglegge alt hva det enr dreter seg om fe2 elleteti mi=orer.

måte lavin toen har.begått en forbrytelse som ellers ikke er belagt
led bøtestraff, f.eks, d2ap eller mishatdling av norske patrioter, ber
ah ved siden av dødsstraff nller fengsel kurne besllegge hele deres

Tormue gjennon bøtestraff,  At noen rettstridig hr'.r sanvirket tys-
:erne på vegne av at'selskap eller en fOreting, f.eks. som direktøx
nr et aksjeselskap, bør selvsagt i'ke fere til.at selsapet får be-
olde  pengene. Utle,;g for botene derfor kunne ten oc,s2), hos selskape
t; at inndragning  kan skje hos selskapet følger al'_ erede av de  ttdli-
ere gjeldende regler.

Ved siden av den ubegrensede adgang til å ilegge bøtestraff vil
let antaelig i ke bli særlig s=kt behov for inndragntng. Under
)rlige forhold vil imidlertid også inndrageing vnre aktuelt og det
eetex, at en utvidelse av den nåveerende„temnelig begxensede adgang
il inndragning-er.på_s.in_plas-g.,


