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Styret i stat.oc kommune lic6er i dag i hendene-På nazietene.

Det horred6mne de har forvaltningen danner forutsetn,ingen for deres
makt. f.Jerfor er alle abkkolstillingöne besatt partifolk. De er ikke
mange nok til .å kunne nnnvere jössingene.. on kontorister  oc  arbeidere,
inconiörer, brandmenn og 1igningsfu1lmektiger kan  vi  brukes, ja endog som
fagsjefer i'etater som Ikke•granser inn på politikken. Forutsetningen er at
vi oppfbrer oss pent  o  at det ikke melder seg en frontkjemper som har lyst
p'21 jobben vår. Under diSse forhold er det-nddvendig  at vi  er klar over hva
Vårt standpunkt egentlig er.

Når vi er bi,tt i våre stillinger  skyldes  det hensynet til  oss
selv Og hensynet til kemmunen. For -arbeidet i  kommunen  får•vir  den ldnn som
gir eksistensgrunnlaget både for oss selv ogfor•kone 9g barn. Vi klamrer
Oss ikke til stillirten og Vi tar heller risikoen på •&•bli avsatt enn vi
utfdrer noe-som er.uforenlig med vår Lere som gode nordmenn, men.så lenge
vi ikke blir stilt overfor slike probleer, blir vi i vår stilling og ut-
fdrer vårt vanlige•arbeid. Iden selve grunnieget for •vår innstilling er ikke
frykten for levebrödet, VI hade to veier å gå. Vi kunne ha stilt oss helt
passive og nektet å ta.noen del i forvaltning og forsyning, politi.og ar-
beidsledelse Det hadde fbrt til at tyskeene og deres håndlangere hadde måt-
tet bygge opp dorgo som en eneete konsentrasjonsleir: I begynnelsen 'hadde
det voldt okkupasjoneeeakten store vansker, men erfarineen fra Polen og Bal-
kan har vist at de til en viss grad kan meetre slike situasjoner.•Det er
12,eke nå tiden  til å diskutore hva som ville ha vært riktig. Vi slår fast at
den norSke hjemmefront_har valct en annen  linje. De noreke bbrider har dket
sin matproduksjon, vecWogsten cr forert, industrien'sdker å holde den'ikke
krieviktige produkejon oppe og det ulmle administrasjonsapparat bestr,
stort sott med de samne tjonestemenn•På.kommunens kontorer  oc  arbeidsplas-
ser virker de samme lbrinstakere som.för, dels med ny sjef, dels ned den

er,dypt inngreddei den ee hvereee sbker åre.sitt
arbeid så. godt de kan.•Deres dyeeete inetinkter sier 2,e2J: T.Torge er vårt
land, ikke naistenes og.ikke tyskernes. Det er  oss SOm fbler ansvar for aet
landetS innbyggere får matog hus, at forsynings-  oc  rasjeneringsvl.rkswi-
heten holdese oppe, at gamle og syke får pleie. Det er vert land det går ut
over hvis veier  oc  bygninger forfaller,• forvaltningen går i opeldsning og
finansene kommer i kaos.

Det er de sue'deste og  beste  instinkter sem får de effentlige
lbnnstakere til å reagere på denne måten, og vi dnsker ikke holdnineen an-
derledes.•  1:Jan  dette er ikke nok til å. vinne en krig. De forskjellige hen-
syn vil ofte krysse. hverandre, og det oppet:er interessekonflie.cter, der
.eange bra folk har hett vanekelig for å Ei sitt hjerte  til det  etandpunkt
hjemmefrontens ledelse har måttet ta, selv on de lojalt fdlger de paroler
som blir gitt. Som eksempel på:dette vil vi ta parolen om blokade av

stillinger.. Ingen skal sdke .stilling i offentlig tjeneste og ineen
offentlic tjenestemann skal utföre arbeid for noen annen enn sin egen etat.
Det ern ikke•så fåsom har vaeekelig for å forsone seg med parolen. De peker
på at den nå har virket så lengo at det er.oppstått en fdlelig mangel
folk i mange etater. Ligninebvesenet får ikke foretatt do undersdkelser eoel
er nddvendige, kontrollnemu:ei rekker ikke å slå  ned på prismisbruk, vannver-
kets statistik forfaller, hereeskassereren rekker ikke å innfordre restan-
ser, oppcjdrskontoret arbcider så sont at folk som or kastet ut av sitt hus

grunn av.tyskernes rekvireringer må.vente månedsvis på oppgjdr. :ean pe-
ker på at tyskerne og nazistene jo får dc penger de trenger allikevel, og
at det vil 1Gtte det lovlige styre etter krigen at riktig ligning er fore-
tatt, at finansene or i orden og at det forelieger utarbeidede planer for
den virksomhet som da må settes i gang..Disse  folk  har rett forsåvidt som vi
er klar over at blokaden av offentlige stillinger förar eled seg virkninger
som inen i og for seg dnsker. Men vi skal huske hvorledes stillincen var
fdr  blokaden blo innfdrt. Avskjedicelser  hdrte  til dagens  ordon,  4-":3ar  i
Aker kommune ble ca. 30 funksjo=rer avsatt. Nazistene seikte systematik å
plukke ut alle som ikke ville dansc etter deres pipe. Blokaden har fdrt til



at de rd'ytto alutte med avskjedigelsene, for •man kan  ikke stad4  avskjedigo .
folk når man ikke fr noen i stedet.Den indirekto virkning er ennå stdrre.
Lönnstakerne vet at nazistene bare i ytterte nddsfall tör gå til det  skritt
å avs•jedigo dom, derfor har de lettere fol4, å si ,ne1  når de stilles under
politisk presso  krav om Oppgaver til arbeidninnsats eller frammdto til poli-
tisk_foredrag mdtcr  i  dag et praktisk talt onstammig avslag. Er dot noen som
tror at det samme villo ha vært tilfelle om nazistone gjennom 4 lango år
hadde kunnet fortsotte 20'd å plukko ut motstandslyStne nordmenn?

Vårt standpunkt er klart. Vi ser ikke  med  glede at den offent-
lige forvaltning skades ved blokaden, like så litt som vi er gla over at
norske skip i kystfart blir senket eller at norske bedriftor skades vcd sa-
botasjohandlinger.. Men vi er i krig, vi er klar ov.er at ofrene er nddvendige
for å vinne krigon og• "vi Y„leller.landet brendte onn det sto .for fall.fl
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Aker Brannvesen fikk nylig anledning til å  overta et parti
fisk som var beslaglagt av prispolitiet. Kommunen la ut pongene. Fordeling.-rn
ble foretatt av naziston brannmester.Knudsen. En del fisk ble fordelt til
brannfolkene, mon en större del av partiot kom på avveier. •

• Hovedkasserer i OslO Bykasse og lagförer i  N.S.  Fasto Svendsen
Dibe ble skutt i Bygdd Allo den 134 desember•kl.:8.
.IiiITIS 1ERSKIFTE

- --Da herr Hagelin i hdst måtte takkeav, fordi hans forskjollige
underligo  transaksjonor ikke lenger, lot seg skjulo, blo innenriksråd Dahl
konstitucrt som minister. Herr Dahl or on På•ående nerre og har i det siste
år praktisk talt styrt dopartementet idet Hagelin har danset etter hans
pipc. Dot varaLminnalig antatt at Dahl nå skulle yYkko opp. til  1. .inister,
og hans vonn ordfdrer Fritz Jensen har arbeidet iherdig for  hans  kandj.datur.
Dahl har imidlertid vc:d flere anledninger nektet'å g. ': tyskernes ærender,
bl.a, protestorte han mot at vre sporvognor skulle sendes til Tyskland.
Han ble derfor i,kke godtatt av Reichskommisar, som i stedet trakk fram.
uhdyestorottsdommer" Vasbotten.'Denne or 41 år og:.en flink, noo stuelærd
jurist, sorJi tidl±gere  ikk  ia r'beakjeftiget scg med politikk. Hans kone  Gr
tysk og Megot pågående. HUn fikk ham hdsten 1940 inn 1..S. hvor han har
innlagt seg fortjenester ve-e å.avfatte  forskjellige juridisko betenkninger
som påvisor 1.ovlighoten av nazistenes forskjellige rettskrenkelser. Han cr
svak mon orgjorrig og lysteer .tyskerno.
"T,JNTERISSOLLOM NAZISiLER..

Don t"-.)-IniskeFnmanni .ker, Dåo, fiket.forl den til innkjdns
• sjof Uslor.. Intellektuolt sett står N.S.mealem Dåe på et 4 års barns stadiuml.
• men hans instinktor må ..nrdeligvis være Sunde, og det som det har klj5dd i fing, •
rene'på mange etter, det har hun w1rkelig våget å gjdre. •
NYTTR.

Året 1911-4 botyr et enormt skritt mot befrlelsen, men det inn
fridde ikke alle våre forhåpninger. Den optimisme som gjorde scs gjeldende
utover  sommeren om est, krigen skulle være slutt til jul holder ikke, og enn.
on gang må titusenor av nordmenn være borte fra sine hjem i julen, og borte
fra mor Norge,  Men vi tapor  ikke motet for det. Samholdet - fronten mot na-
zistene - kampen 1,iotundertrykkerne  skal  fortsette og enda sterkore inn i
det nye år.

Våre tanker julekvelden går til våre landsmenn som er ved
fronten, til, våre sjömenn, til dom som er stuet sammen i fengslene både ute
og hjemine og ti1 de tvangsevakuorte (') (o som har greidd å være igjen der
nord, oz vi lovGr å sotto alt ::_nn for å hjelPo.

.  Vi  takker alle som har sendt inn rapporter og arti,kler til
redaksjonen. Av plasshensyn 6-1,de kanskje boskåret ;eere enn Unskelig eller
emarbeidet, men 'det må såvære. Vi ber om evorbærenhet for det.

. Vi  håper  at enda flero artikler og rapportor  vil  bli eendt
inn slik at K.N. bedre kan fyllo sin oppgave, og dnsker ello våre lesere

et godt nytt år.


