
GJENGANGE I REN (Sartrykk) 15. februar 1945.

Fra H emmefrontens Ledelse.
Vær med og_hered_rettsepwldret.
Den uro som har vist seg i enkelte befridde land, skyldes for en stor del misndye med

rettsforfdlgnIngen mot landesvIkerne. Folket har reegert mot at myndighetene ikke gjdr raskt
oe effektivt opp med dem SoM hur sveket, og mot at mange av landssvikerne tilsynelatende ikke
bere slipper straff, men endog fortsetter i framskutte stillinger I samfundet. Vi vet nå at
nyndithetene ofte har vært like ivrige som folket etter i fremme rettsoppgjeret. Det er eangele
ne  et klart o silekert bevismateriell som har sinket rettsforfölgningen uten at noen har vIllet
d@t. Dette må vi lære avl

Vi skal ha at rettsoppgjer med landssvikerne  i  Norge, ikke lynchjustis og selvtekt ettex
nazistisk manster. Vi vil ikke sette flekk på våre rettstradisjoner og skaffe landssvikerne
ufortjert medlidenhat. Ingen urett er så stor at ikke retten kan ddmme den. Men vi skal ha et
reskt og effektivt rettsonngiar in-en b råkratisk sendrekti het eleer sentimental
overbæren et - slik som landssvikerne hdner. Enhver sviker skal stå til enevar og få sin
strenge vel fortjente straff enten hen er stor eller liten. Våre myndighetar uta og hjemne-
frontens orgener mmm har gjort sin forberedelser, men oppgaven er stor og de trenger assistans
Hvt.r norsk mann og kvinne kan uten fare for eger sikkerhet være med på å forberede et raskt og
rettferdig rettsoppgjör ved å hindre at beviser går til spille.  All4  må nå begynne å skrive ned
det de vet elLer konmer ovr av oplysninrer QM lendssvikerne og dercs forbrytelser, for å lette
politiet og domstoleno I deres arbeide. Prav ikke å bringe opplysningene videre idag. Gjem dem
på et sikkert og tdrt sted og lever uem til nærmeste wlitimyndighet når landet blir fritt igje
Vær  oppmerksom pe fdlgende:

dkriv ikke  nr)d  ryktor eller ldst snakk, men bare kjemsg,erninger sOm du har sikker vide
om.
La ikke nedtegnelsen få farge av personlig forbitrelse og hevnfölelse. Det er den rene sannhet
som interesserer.
etol ikke  pa  dat du vet er almindelig kjent. Det kan vere et mistak, men oppgi andre vitner son
kjenfter til saken.
Ta med alle enkeltheter ved det du skriver om. Nar ? Hvor ? Hvordan ? Tidfest nedtegningen av
epplysnIngene.
Disse tine har det særli interesse å få vidnefast på det rene:  
1. Hvem er medlem av  NS?  Hvem har vært medlem av Nd etter 9. april 1940 og meldt seg ut etterpå
Når meldte han eller hun seg ut?
2. Hvem hax' vært ned i hirden, Germanske SS eller lignende nazistiske kamporganisasjoner?
3. Hvem har angitt gode nordmenn til tysk eller norsk politi?
4. Hvem hhr pekt ut norsko gidsler for fienden?
5. HVGM står I gestapos eller statspolitiets tjeneste?
b. HVen hår totturert eller brakt vold mot gode nordmenn under forhör eller i fengscl?
7. Hvem har stjålet eller tile:elet seg verdier, for eks, fra norske organisasjonor som er
ldst" eller fra privetpersoner som har mattet rsise fra landet.
B. Hvem har tjent seg rik pn krigen ved arbeid for tyskerne?
9. Hvem har ansvaret for ulovlige avsettelser ev offentlige tjenestemenn oller tillitsmenn?
10. Hvem har ansvaret for ulovlige bevilgninger  av  off3ntlige eller private kasser?
11. Hvem hjelper fienden med å forberede eller satte i verk ddelegeelse av norske verdier for
eks, under en tilbaketrekning?
Vi_har mottett_falgende om_teek barbari Mdre._

Disse ord i all hatt og i all den forferdelse og sorg som her rår. Den 1. februar ble du
grusomste dag Volda har opplevd siden krigen begybte. Et stort tysk ksigsskip med en stor styr-
ke tyske offiserer og soleater kom hit og foretok en razzla som vel er en av de sjeldne. På det
lille stedet er mellom 100 og 130 personer arrestert  o7  fdrt vekk. Patruljer  pe  4-5 eann gikk
over helo stedet, husundersdkeise omtrent  i  hvert hus. Skyting og mishandllng. En del ev fan-
gene ble bundet pa hender  oe  fdtter. Lh ble eisket til blods, en ble skutt gjennom g magen. Han
svever mellom liv og ddd pEi sykehuset. Hos enkelte er hele familien tatt. Det er forferdelig.
Vet ikke hva det betyr. Vi trodda fdrst det var almindelig mobilisering, uen da de trakk avgård
med kvinnor også, er det jo ikke det. En mann som lå i brysthinnebetendelse ble tatt ut av
sengen o.s.v. Ni sies det bestemt at det skal bli nye arrestasjoner i ettermiddag, en tysk
bat er Igjen kommet. Ingen kjenner dagen fdr sol gar ned. Fra tidlig om morgenen dam til sent
på kvelden den 1. februer drev de på å arrestere. 3 båter fulla av fanger gikk til Alesund. -
Deris via)  forstå at sinnene er oppskaket. Alle mulige slags mennesker  er  tatt. De freemede sier
de leter etter våpen og annet.
Norske biler til Tyskland. - Tyskerne har i den siste tid begynt å senee rekvirerte (stjålne)
norske biler til Tyskland. Det er tydelig at alt det rullende materiell som kan skaffes trongs
d2rnede.



Den siste råskap fra nazihold herhjemme avsidrer tydelig nok hva tyskerne og quislin-
gene egentlig hadde tenkt å gjennomfdre i Norge og hva det hele ble til. Planen hadde direkte
sammenheng med det store Rendstedtske gjennoMbruadsforsök i yest. Hitlerklikken tumler altid
med ville og fantastiskeepkaner,-De er stormannsgale hele gjenen, helt frd den store "fuhrer"
1 Berchtessaden til den lille norske apekatten herhjemmes eNå trode de atter at de skullo
kunne kaste de all icrte på Sjden i vest og derpå usserne-1 bst. Vare hjemlige naziblad
forberedte allerede juleheleens ekstranummer, sem°1 7storseieren i vest. Når den var
vunnet-, så skulle freden mellem Nas1liand og Norge preklameres,-Quisling bli rikshUvding og en
norsk hær settes på benå med halvdelen norske og,tyske tropper og så skulle Norge for alvor gå
inn i den store hitldreke seierskrig mot Russland. Sied forat det kunne skje, matte den norske
hjemmefrent siåes ned. Derfor var også alle de store-egJsmåe naziprofeter i jule- og nyttårs-
tiden beskjeftiget med å mobilisere "hele partiet" til en fanatisk,kaMp msd "alle midler" mot
hjemmefronten. Schjelderup-"avsldringene" på den ene siden, Uenrettelsene på den annen skulle
spre forvirring og redsel og frafellat ineen hjemmes-ronten - og såTskulle nazipartiet stige
fram med Vidkun den.fdrste som "fahrer" til mre og makt på basis av da nye tyske seire.

Alt var såre vel tilrettelagt med nytt utenriks- og forsvarsdepartement  og  alt anret
til faget benhörende. Men det kom noe i veien. For,nazilederne spår, men de allierte rår.
Den russiske offensiv slo spillet overende, og de alliertes nye seire i vest begrov alt håp
ganske og aldeleg, så hele grunnlaget for dat store fantasi-bygg ramlet sammen som et kort-
hUs. Tilbake er bara blitt villskapen og raseriet over at intet lenger kan hindre naziveldets
totala nederiag og tilintetgjdrelse. Men dette skuffelsens og fortvilelsens rasari er da også
sinnsaivaktnok tilå drive quiSlingene og tyskerne fram til det.rå og grusomme mål, SoM de nå
om dagen anretter overfor gode nordmenn.

En skulle tro at folk, som vet at hele spillet er tapt, ikku hadde noen interesse av
gjöre sitt eget helvete hetere på oppgjörets dag enn det allerede i forveien har gjort det.
Men de er besatt av en fullStendig berserkergangsgalskap og vil på död  oc  liv-trekke hele
verdens forakt og straff og hevn over seg. Det gjelder cm å slå rekorden ibestialitet. De vet
at alt seiershåp er knust og at dödsstbtet nå går like mot Tysklands hjerte. Men allikeVel
gjelder det for dem i de få ukene som er Igjen å begå så mange grusomheter som_mulig. Om
ganske kort tid vil de ikke lenger kunne henrette noen, men selv stå for domstolen Like foran
sin ezen ddesstund tenker de ikke på unnet enn å foreta nye mord. Så langt ut 1 villskap-og-
bestialitet har den Hitlorske bande fört  aisse  folk, som viefor neen år siden hadde gående
midt iblandt oss uten at noen oppdaget deres avskyelige mentalitet. Vi synes atdet er nesten
altfor godt at noen av disse naziledere blir skutt 114midti deres,sadistiske lystorgier. For
hver en som plukkes bort, kommer det en my og værre istedens Deres timeglass er snart runnet ut.
De bdr få oppleve å se sitt eget jammerlige og fullstendige nederlag. dg.sdskalgs ddmmes av,
det norske folk og henrettes som de sjofleste udyr vår historie har sett.. Dette skal være
deres skjebne.

Nemesis fra Frankrike,  
Paul Chack, 68 år, kaptein i den franske flåten, veteran fra forrige verdenskrig, for-

fatter av patriotiske barnebdker og betalt Vichy-propagandist, står for domstolen i Paris.
Langsomt leser dommeren opp redaksjonsartikler skrevet av Chack lor Parisavisen Aujourd'hui: •
"Den amerikanske arme er en arme av brutale gangsters som snylter på landet og voldtar
kvinner  ...."  Dommeren stanser, ser på anklagede og sier slvorlig: "Disse amerikanere dbr ved
fronten idag " Dommeren leser videre: "Den jödiske gjengen Som står bak det hvite hus
Engelskmennene sem med bibelen i hånd sdker.å 5delegge Europa Allierte flyvere som ikke
er annet en snikmordere " - Vidner kalles inn Shack hadds mottatt 68 000 francs om
neden av-Vichyregjeringen oc hadde dannet a en"fransk-drisk klubb". --

Juryen erklærer Chack skyldig i samarbeide med fienden.
Dommeren avSier dommen: Paul Chack må d5.

Sinte nazisjefer,  
Sporveisdirektdr Kielland ringte forleden til et offentlig kontor og traff en funksjo-

nær som bare sa"goddag". Kielland ba om å få tale med hahs-overordnede, en av Kiellands kamp-
feller. Han raste overfor denne over at en offentlig funksjonær undlot å bruke partihilsenen.
Men da tok sinnet kampfellen, Han bd Kielland reise  og  fyke og tilfdyet: "NeSte gang jeg
reisar med trikken nekter å la kortet klippe uten av en heil og sml mann. (Kqnskje sporveienee
får• Sn ny gratispassasjer heretter

Ulven i fåreklmr,  minister Alf Whist har i et mUte på slottet truet de norske foreik-
ringsselskaper at de vil bli.sosialisart hvis da ikke betaler sitt bidrag til det nazistiske
forsikringsforbund. Dette krever en samlet kontingent på ca, 1/2 million kroner.
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