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Bort med e S

Vi gav 1 vårt forrige nummer en oversikt over de bestemmelser som tar sikte
på å få fjernet fra administrasjonon tjenestemenn spm etter okkupasjonen

har vært medlemmer av N S eller er ansatt av  NS myndigheter. Et like alvor-
lig problem er imidlertid de tjenestemenn som'har vært ansatt allerede fra

för krigcn, og som aldri har vmrt innskrevet som medlemmer av partict, men

som på annen måte har sviktet den nasjonale front i laput av okkupasjons-

tiden. Vi sikter til dem som populmr.t kaIles de rstripeteU De fleste större

ctatcr kjenner eksemplcr på folk som i krigens förste - og for oss mest -

kritiske - tid lot sin optreden dikture av 15nsket um å holde en utvei åpen

til begge sider.-Dc unngikk innmeldelse i partict, men sorget for å demon-
strere sin nlojalltet" overfor de nyc makthaverc på en måte som skullc sikner—

dem belbnningen 1 tilfelle av at nasistene fikk beholde sin maktstifling i

landet. Motivet har nok i mnngc tilfeller Vært ren svakhet - frykten for nv-

skjed, men like ofte atilfredsstillet mrgjerrighet-eller rett og slett pcn-
gcbegjær. Disse folk folk har som rogel allerede inkammert belblaningen i

t;43rm av avansement på bekostning av bedre kvalifiserte kolleger. Siden det

bugynte å gå dårlig for tyskerne er de imidlertid blitt mer og mer nasjonale

og idng er de naturligvis erklmrte jbssinget t  og tyskhaterc alle som en.

Som tidligere nevnt har vi - i all fall ikke cnnå - fått bestemmelser som

direkte rammer disse  nstripete n  statsfunksjonmrer. Imidlertid må det hevdes -
at de personer det gjelder i den grad hnr sntt seg utenfor sine medborgcreS

aktelse og tillit at dc bör fjernes med den bcgrunnelse at de er uveralge

og uskikket til å fortsette i offentlig tjeneste. Vi håper at det snarest
mulig blir gitt-bestemmelscr som tar sikte på dette. Det ligger deg i da-

gen at.vi'her er inne på et meget bmtålelig mitne. For det förste beror av-

gjb-relsen på en skjönnsmessig vurdering som gir stort spillerum for indivi-
f9.ue11 mp-pfatnihg hcs forskjeilige mynalgheter; og videre vil det -taktike -

bcvisS„p~l'volde.nlvorligF prohle:mer. Unnf n llenheten kan jo ha manifest-

ert seg pa uta31ige—Subtile måter som det.etterpå kan være vanskelig nok å

redegjdre for enn si å-bevise. Man må også regne med nt de anklagede

i mange tilfelle vii forg eike  å komplisere forholdet ved å trekke inn
optreden fra krigLns simte år. T den'tid: da krigens utfal1,-1-111tkeLvLe-Lv-ar

kan det nok hend• ut t1d1lgere-unuala11onde--personer endog har ytet en .

aktiv'innsnts på den rette siden. Dessuten må man vel regne med at det etter

krigen viI bli ct stert behov for dVet arbeidskraft i adMinistrasjonen, og

at dette vil kunne trekke i retning av lcmfeldighet overfor fo1k som i og

for seg ikke fortjener å få beholde sinc stillinger. - På vegne av det sto-

re flertall av tjencstemenn som under hele krigen har stått fnst på den
felles front - må-vi imidlertid advarc mot nt man.viker tilbakc for de van-

skcligheter som er-forbundet mcd en rettferdig utrenskning den offentlige
tjenestc. Vi som-satt i administrasjonen i de vnnskelige dager i 1940 og

1941 og var Med på å danne front mot nasistenes press, vi glemmer ikke så

lett hvordan det virket  når  noen av våre kolleger sviktet. Vi vet hvilket
anSVar de unnfa1lendc har for at nasistene lunr fått det tnk på aaministra-

sjonen som de h-r og dermcd for de ulykker som cr påfbrt mangc av vårc
mehn.. -Vi vet også ut enkelte statstj.enestemenn som idag går emkring som

stbre jossinger,  ved • itt tldligere eksempel.bærer ansvaret for at svakere

og mindr.e"smrte" kolleger ET blitt lokket til å löpc linen ut. For oss som

har sett dette på nært hold, vil det være en umulighet å fortsette vårt ar-

beide etter befriclsen snmmen med , eller kanskje endog underordnet - folk

av denne typen, folk somyikke kan betrakte som nnnet Onn forrederc, særlig
vil forholdet b1i Uholdbart om mnn titker seg nt en  nstripet" tjencstemann

skal få beholde en stilling som hnn hnr opnådd unCer krigen til fortrengsel
for andre som han ellers vilde ha stått tilbnke for. Ikke bnre for vår per-

sonlige verdighets skyld, men også av hensyn til stflAstjenestens anseelse
må vi gå inn for at administrsjonen kvitter scg med nlle som uhder okku-

pasjonen hnr sylktet Cen nasjonale front - uten hcnsyn til om vedkommenCe

har vært medlem av N.S. cller cr atnsatt nv
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Det er reppc tvilsomt at det samme syn ci" fremherskende også utenfor s
statstjencstemenneres reeker Ect vil kurne virke bdeleggende på

rettsfdlelse og respekten for lov og rett om notorisk "stripete"
personer seal få utöve offentlig myndighet etter krigen.

luakre;,- undcrvisningsd!rtementets sjef hc,r tidligerc henledet oppmerk-
'9=ren pa seg vcd aksjonef mot tjencstemennenc.. Etter det mislykte frem-
st6t mcd spbrreskjennet-"bolsevikskjemnet" som vi för har bragt melding
om, og avskjedigelsen av hele persenalet i Revisjonskontoret, forsdker
han  nå  ved "rnsjonaliscringr å begrenase salmmengden for å bli mindre avhen-
gig av embets- og tjenestcacnn som han ikke kan erstatte med partifeller.
Kirkekontorcts personale vnr blant dem som lot spdrreskjernact ubesvart.
Kontorcts saker blir nå i stbrst mulig utztrckning overlatt til stifts-
direksjoneno, også slike spbrsmål som etter uttrykkelig lovbestemnelse
skal avgjöres av departementet, Det gamle og kyndige personale i Kirkekon-
toret, som uavintelig ble-plagct med gestapoforhdr og ransakringet, ra-
prestere sa ses lös fra de nasistiske makthaverc, blir nå beordret over i
andre kontorer, bl.a. Revisjonskontoret. Det er betegnende for rotet og
forvirringen blant nasilederne at man fdrst avskjediger tjcncstemenn, som
nekter å svnrc på spdrreskjemaet, og så beordrer man over i de ledige stil-
linger nrdre tjcnestemenn, som heller ikke har svart på skjemact.

Et fnlsum iåange Osloborgcre hnr i den siste til i sin postkasse funnet et  --ct‘
skrift jf7Ekc  som gir scg ut ior å være "illegalt" og som innchelder lavt-
liggende og smussige angrcp os insinuasjoner mot Konsen og Kronprinscn.
Det skulle vmre overflddis å sjöre oppmerksam på at nrsvarlige kretscr
ikk, har noe å gjörc med dette produkt, sam cr et falsum som er serdt ut
frn iiendtlig hold for cm mulig å sknue splid og usikkerhet på hjc.imcfronte

Likvidasjonsstyret for inneratte Iormuer cr blitt en overmåte omfattende
raitusjori. Tbn fâfl JtTt nordmehns eiendeler  cr
uålettclig. Styret har nå håna over ce.1.5oo j5reboer og ca.5.00o flyktnin-
geboer. Som kjent ble jddiskc formuer inndratt ved "lov" av. 26/10 1942 og
en.annen flov" av 2o/5 1943, gir "rjemmel" for frakjehning.av nersk stats-,
borgerrett og for formucsinndragning, som for resten også skal kunne skje
uter frakjenning av statsborgerretten. Likvidasjonsstyret har også hatt
fingreno borti dc advokatboer som ble inndratt for en tid siden å henhold
"loven" av 11/2 1943 om inndragnIng nv hjelpcmidler ved straffbare hand-
linger nv folke-eller statsliendtlig art.- Disse betydelige formucsmasser
cr nå falt i henderc på likvidasjerskentotets leder ndvokat Håkon H5st
som i den nyc tid er dukket frem av ubemerketheten for å gjdre seg en næ-
ring av pelitisk atukt. 2nst. eicndom blir solgt underhånden til dc nasister
som skal skaffes leilishet eller scm skal anbringe sin nyerhvervede kapi-
tal i. realverdicr. Ldsore blir solgt til frontkjempere cller anare for-
tjente pnrtifeller. Eicrdclehe blir spredt for (alle vinder og mnn kan
tenk, seg hvilke slinrenne forretninser det her gjdrcs med ranet gods.
Dt sdrgelige er imidlertid nt en del verdigjerstander, bl,n. malerier og
båker, blir solgt gjennem de vanlige auksjonsfarretninger, og at det virke-
lig firaes en del mennesker som ikke skammer seg ior å opptre som kjUperc,
til tross for at dc•må ha all grunn til mistnnke om hvor eicndelcnc kommer
frn. Vi innskjerper derfor den ndvarsel som dcn illegale presse tialisere
har bringt, Not kjdp av malcricr, b5ker og innbo på auksjoner og hos kurst-
og nntikvitctslanadlerc, nå_r man IkTec med sikkerhet vet at det er ordinære
oc lovlise snls det drcier sug om, Kjbp sods som er beslnglagt hos nor-
ske borscre i henhold til  re  overnevnte "lovcr" cr helcri og kjbperne-opp-
når bare å hjelpc n.8, mca å rcise penger på ranet gods. De rettmcssige
eiere beholder sin eienromsrestt.

Dlyll. Dot cr cspstått •lvurlig e. rivninger mellem dc to hOyeste myndigheter
i .einnimark, "fylkesmnlin" Bekeng og "politipresident" Holtskog. Saecr hnr
foreldpig endt acd nedering for hr. Holtskog, som fra tidligere har
atskillig hcrostratisk berdmmlse- bl.a. som fosterfordriver.

På Stavangerkanten har fölgendc utslng av fellesnytten latnn egennyttcr
n.seordföreren i Fister i Ryfylke (for bvrig encstc

partimann i bygden) haddc fastsatt plukningsforbud far_tyttebær til 3o.
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augugt-4,I sistc halvdel bodde den beryktede stntspolitibetjent Wicskström
snmmen aed en kollegn hos ordförcren, som driver pensjonnt. Disse herrer
plukket ulovlig tyttebær, ct halvt hundre liter, som ordliircren personlig
kjörte på bryggen, dn dc den 21. august tok båten til Stenvanger. Bærenc
sto på dekket i knrtonger son ikke tåler meget fuktighet, og uheldigvis
var dct sterkt reenvær. Dct gikk hull på pnkningene slik at bærene flommet
utover dekketa n1.1 sin blodrCdc prnkt vidnet dc om dcn straffbare handling
som var begått nv lovens håndhevere,- Det cr bare rimelig at ordföreren
har latt scg intervjue i distriktcts nyordnede nvis og beklaget seg over.
brudd på fredningen.- Slike brudd kunne hn vært unneått hvis bestenmelsen
vnr blitt formulert slik at bærene var fredet, inntil'mcdlemmene av det
stntsbærendc pnrti h:ddc forsynt scg.

N,s,folkencs törst vokscr etter som utsiktene for tysk seier nvtnr. De
Tra-e M-CdrjEher-57.r heldigvis tilleggskvote, representnsjonskvote, front-
kjemperkvote osv. acn ikke nlle greier seg med det.- Forleden hndde Telles
restaurnnt besök nv "prisdirektiir" Bjorheim og konditor Johnnsen (innehaver
en nv Ritz). Etter å ha lesket seg ncd en flnske likör og en flnske cham-
pagne forLingte dc mer, nen dette ble avslått. Dagcn etter ringte Bjorheim
til kontrollnemda oe ga beskjed op nt Telles restnurant måttc flyttes ned
i en lvere prisklasse.
29övrig hnr Bjorheim nylig foröket prisdirektoratets personnle med to
pe'rsonlige venninner, hvornv den cne hgr vært kjökkenpike på den tyske
mnrines restaurant.

Det cr kommet klagc*på en del av Prisdirektorntets personale, Dc cr nnsett
for å være "politisk utilfredsstillende" og politisk upålitclige" Den over-
vciende del av personalet i Prisdirektoratet hnr en god norsk innstilling
og bcklnger nt dc ikke er konmet mcd i klagen,

Kontorsjef Bergiannn OrdenspOlitiets forvaltningsnVdeling cr reist over
grensen til Sv7Free. Hnn_var en nv dem som i sin tid gpdc,_siAT ved
nyordningen" Og soM dEt nyc styres menn fant "politisk tilfredsstillendeW
selv om han så tiden nn mcd hensyn. til innmelding i n.s. Kort etter opp-
rettelsen av Politidepartenentet i 194o avanserte Bergmann forbi en eldre
men nindre "sympntisk innstillet" kollega i sammc kontor. Vi advnrcr mot
å tro nt nocn kan bedre sin stilling og nnseelse vcd å flykte fra landet
irellevte timc.

Under knmpene på-Kandalnksfronten onringet russerne en avdcling på ca. 2oo
nv quislings "ski-57grOn.denno kntgstrofe, som fnnt sted omkring 25/6
1944, og hvorfrn bnrc  va.  4o kon frn det med livet, dcrav hnlvdclen hardt
såret, får den norske almenhet i disse dnger beskjed gjennem "Fritt Folk"s
og "Aftenposten lls dbdsfallsnnnonser.

På Jcvnnker ble for en tid siden disbriktslegebbligens frukthave, som tysk-
erne hnr rekvirert, en nntt ribbet for fruktknrt. Den stedlige tyskc mili-
tære myndighet, som også er fortörne-5 over nt befolkningen ikke hilscr
på herrefolkets representanter, htut son straff pålagt Jevnaker kommone
å leVerc Jehrmaoht 15o kg, epler og 2o kg. plommer. Dette er den störste
scier for de tyske våpen som den sencre tid hnr brngt nelding on.
Den beryktede n.s.nnnn Sigvnrt C. Knutsen, Jnr, som under forrige krig
gjor c seg cmer crioraTp-FS, 6-"Curiatr denne krig har vært "idretts-
leder" m.v. i Bærun, ble fredng morgen 8/9 skutt i Birkelundvcien på vei
til sitt nrbeidsstcd.

Utgifti,r til juridisk hjel for olitina.strene„ I Hnrstad hnr nan måttet
konstituere en po i imes er scm ikke er juris . Vi siterer her et utunitt
nv et brev frn hnn til Politidepnrtenentet:
"H.r.ndvoknt Hnrr,her, cr nv Justisdepnrtementet nylig oppnevnt til hjelpe-
-.ktor ved Trondenes oe Senjn hcrredsretter. Jeg hnr konfcrert med hdyestc-
rettsndvoknten heron, Hnn vil ikke aotsette seg pålegget, men da hnn cr
overbelesset ned nrbeide, cr vi blitt enige om nt jcs selv skal tn en del
nv ..T.ktorntene, eventuelt etter å hn sökt råd hos h.r.advoknten om hvorledes
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posedyren skal legges an 1 tien cnkelte sak. Det vil således bli spÖrsnå.1  or
å betale h.r. advukat Harr for juridisk b4stand 1 noen utstrekning. Utgift-
ene hertil nå formentlig utredes av politiets knSse, sign. Lahang.

brennevin oc tubakk i , ta.sbanene. "GeneraldirekteirTI.Vik har tst-
tatt sig å skaltc personalet 1 Ståtsbanese ckstra brennevin og tobåkk.
Vi gjdr merksaia på at.det er forbudt å tå imot mer enn rLch ordinære rasjon
3 fl. brennevin eg 2oc gr, tcbokk. De som tar imet sine-rasjdner, ;ålegges
å dele mcd kelleger som ikke når fått slike råsjoner. Den som brytEx dette
2dbu3 vil )1i merket Og vil få sitt nogjdr senere. Husk! la ikke imet poli-
tlek brennevin eller tobakk i Statsbe.nene

)derne lovgivning'stekaikk. DeL Viktin-ste Do1nt  for  nasistene når fe'rgjerrt-
Iirer en sak, ca a u tts dsn i agitasjoacns tjeneste. Den  ;:iye  tida menn
fihner det ved ennver nådvendig a eemonstrere sin beslut" 3c-ratcl
%handlekraft. Yir de gjelLei lonceLtak gir dc-r-a‘-jins-c-tuttsambet Sig sjel-
den utslog i neen rask eller grundig ferbdelse T7 ssken tvertimet,
det scales eg rotes ubeskrivlig, nen når leven ibrstblir git, da skål
helst trc i kraft strcks,--uten nensyn til om hele dens 3yemed blir forspift
når det ikke gis tid• til å forberede iverksettelsen ,å en sk1kleclig måte.

er• vel forse og iremst sig selv lovgivernu soker å imoonere på denne
måten, folk utenfor partiet mangler visst i dll koedenhet til

;,utere fremgasgsaaten .E% gedt eksempel pt. motterne admifistrasjun h r vå
i leven av 2 augu_st 1Ç44 om åoprcttelsen av Jondalen herrut; deå opprctet
den nye Jemdalca nen'retskampunc aed tilbskevirkeåde krait fra 1. juli 1544
Blan dem sen ikku ble imp-fAcrt r etenne yrrrcrta,-‹-uniaclutjac
fra  N. S. flkesrgann Ttunneid.t-Nter, aitTes—tsi
awpzntuu.bzÆ hn haac-c_ ej.or_.t Lcnyen.dclsc til aliG san cverhode kunne-
kenae i betraktning suld ordibrer i den nye krmmune, men-ingen kunne påta
seg vervet 211 den stund det ikke vår gitt dem tid til å sete sig inni
saken på forhånt etter hunstilling ire Hundscid skal dee n'åt gis en  ny
lov  som endrer loven av 2. augnst  cflik åt gjenneåf•ringen• atset-es ett 1r.

Da lovun av 2.augast• har oppLç7.. dc11 tidligsre lovgivninL, om admiiistra-
sjtucn av JondalenråsstrIztet må dernani_shet forlenges med t111>:,k4a,_
vilkende kraft. Den nye lev sic.1 ierfor gis

Ifffekt- a ras on. Etter orlre. frRuis.u.ss-a:år administ fl_sjon,..7p-
ratct 1. 14/Igtx:, t_t..~.41x-btsiencA eL oporettelsen av en tv-nca-
o.clisi.drfic,fr p4 andfjell i Uord-Rdnt. Nensikten har bl.a.. 'vært å imOtekommt,

Lysk daske-ea arbeidskrdft til vedhuggiag fcr Nsidl.n:dsharke.r- .?....11n sok-
kyndlge instanocr a r innsen(-) g frar ,act em-. ektce - bl,  e . under he,nvisning
til ett stede, mil fr' n.drmeste bebyg,celse nj• fr- n2rmeste
teLefonforU,ludelse, eg at besteasforholdene er slike, et det vilde vgre
ll evsfarlig for folk å opphsl(le seg der om vinteren. Det har vist sig uault;:
å få fengsulsiunksjcnmrer oil leiren på vrnlig nat,, bi Riisnås h'r måttet
beordre folk opoovef som stra4 for tjerestefersecteen Flere av de buord-
rede fungselsfunksjonærer nal römt oå veten nordoves: 2er kort tid siden
ble fOrsueYontingeat siteringsfeager sendb optever fra bpostr:c:. TrY:.nLporton
furegikk nder så redsulsfulle forholn •t flere av fa. gaec ble sinnsvke0
sadfelikkeoildstiske aninlle1ler bröt sumden så annen imrete, slik t de
1,.åtte . settcs av undervOis. Ved frekkonsten åndfjell vistu de, sig t
Mlt maå,j1e. i 1cLuer - fra soisebestikk atg =e't utsi tyr-L11 ordentlig vakt-
hold, 2ilgn v r ae en rekke  av  r.?.nger,(, klar:e å rom(ås- ever grensen til
Sverigc. ne furcligger Co endelig1 beslutning om a3 projeKt4 skal drop-
pes.: åntsgulls cr de tyskerne som ter inesett det vannvittige i foretagen-
Let„ .De sörgelige e..sLer av fangetrasi_oz eten og feagselsbetjeningen er sutd
S/dVu'r• igjen,


