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Unnskyldnineeneo En av våre fri -viser inn eoldt for en tid siden en lit2n
artgekel om sn kjent politimann flom i krieees förste år var medlem aer NC,
men som siden har meldt seg ut ç.g nå hdrerj t_l dem 20M xor med lange,seige.
tak. Avisen fant det nödvendiE å gjenkallg i e..indrinsen mannens forskjel-
lige meritter fra den tid da det tyske viren h-dde medgang. Os foranled-
nincen var- for å bruke artikkelens eget uttryee- at vedkummende hadde for=
stått å skaffe  seg  en nheiagjengn som benyttet tnhver anledning til.å frem=
heve hvilken strålende jdssine han nå  er  og de munge utmerkete unnskyldnin-
ger som kan anföres til hans fordel,- -flette er ikse noe enkeltstående til-
fellea Mer enn én tidligere NS-mann edministrasj:nen har i sin bekjent- -
skapskrets en eller annen beundrer sem-etil atskilleg forbauselee for fler-
tellet av dem som kjenner til forholdete har det traeelt med å fremholde
alle de unnskyldninger som gjbr see gjeld-ende i vedkommendes tilfelle og -
alle de gode grunner som taler for å "glemme" elt det gamle" for hans ved-
kommende,
med all respekt for de bolde fersvareres mcti/er, må det vmre tillatt å
minne om at vi tross alt har å gjdre med folk som har sjort seg skyldig i
landsforrederi slik som denne forbrytelse er beskrevet i Norges straffelov.-
Det vil.ekke vmre bra for utviklingen av rattsbegrepene her i landet om opp-
ejdret med disse forbrytere skal bli innhyllet i en atmosfmre av nforståelse/
og "fordragelighet", La ous deefee se litt på de unnekyldningene som vanllge
vis blir anfUrt- om de virkelleo ar av den art at de kan godtas til"unnekyld-
ning for den forbrytelse som i krigstid er den alvorligste av allea- Av og
til hdrer en sagt:n Han måtte vel melds seg inn..," la oss med en gang
fast at ftgen har måttet melde seg inn i NS. Vi yar under press, det er så.
Vi måtte alle på et bestemt tidspunkt recne med å bli avskjediget hvis vi
ikke falt til fote, oe for enkelte var vel-muligheten for arrestasjon så
neerliggende at den måtte tas i betraktning, Men mer enn dette risikerte 71.

heller ikkeo Hvor det gjaldt folk uten dkonomiske resureer og med familie
å forsdrge, er det i beste fall forklarlig at de I et svekt dyeblikk gav
etter forEhensynet til fedrelandSt-Wrilit overveiende del av statetjene-
stemennene gjorde'det ikke- uten hensen til foredrgelsesbyrde eller ikke--
forsdrgelseeberdeo Er =-en unnskyldning for en'manneat han er mer karak-
terevak og unnfallende en 93 % av hans landsmenn, ved- da unnskylder vi
hamo- Så kommer vi til det som av og til blir sagt em nåværende og tidli--
gere ES-medlemmer: at de er noVerbeviste nazistere og bare har tatt konse-
kvensene av sitt politiske syn."Til dette er å si at etter den rettsfdle/Se
som er grunnfestet her i landet, er vold og drap små forbrytelser sammenit.
lignet med det å påtvinge et folk en samfundsordning som det ikke dnekerj
ja som det endtg har en direkte motbydelighet foro Og den som er med på a-
voldta et helt folk for å tilfredsstille sin maktbrynde, er ikke bedre enn-
den som er villig til å svike sitt land av'pengebegjmr, Den som ved medlem-
skap i NS er gått inn for nazismen i Nowee, har lkke bare vwxt med På å
dve vold mot sine landsmenn og anslaE mot landets statsforfatning- han hai•
sogar gjort det i ledtog med landets fiender oe med direkte stötte av deme
Har han ecertsoverbevistn om berettigeleen av detts, så kan vi Ikke ddmme
ham mildere av den grunn - tvert imet, Mer bestikkende er kanskje det
argument som stadig hdres: at-nhan mente å tjene landets interesser bestn-
ved å melde seg inn i partiet, fordi Tyskiand allikevel ville vinne krieen
og at •det gjaldt å redde hva reddes kunne og gjere det bect mulige ut ny
situasjonen o.s.V. Disse selvoppgive:2ens argumenter kunne muligens respek-
teres hvis det var så at vi i en nidssituasjon var overlatt til oss selv
og måtte velge en kurs uten stdtte av landets lovlige statsmyndigheter.
Men som alle vet, var det ikke så. Honge og regjering holdt hele tiden en
klar kurs- med full tilsluiFTFIT; av det store flertall av"befoLkningen (at
denne kurs senere har vist see.å vmre den eneste riktige, skal vi i dennd
forbindelse ikke påberope oss). En mann med nasjonale instinkter i behold
er i en slik situa.sjon klar over at han har å bdye seg loyalt for landets
x)presset og lot hensynet til sin egen familie gå foran .a
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efeletieeepelaieetikk uten henevn til hva hans pers nlige o-peefatneetegemåtete
være. Han vet at ieloyalitet i krigstid betert an4sorte4eri. I denne
bindelse er det fristende å be heigegjengen om å kas e et blikk på kretsen e
av de nåværende  og  tidligere NS-medemmer som Påber per seg omsorg for lan-
dets interesser som grunn for sitt medlemaskap. Ma, vil måtte lete megete
lehge for å finne folk SOM tidligern har gjort se eemerket ved samfunns-
syn og idealisme. Derimot bendver man ikke a letr for å finne persOner soffi-
alle sine dager hax vært kjentfor a vske otnbErh og opportunister. Gad vi-
te om ikke endog en og annen av de skyldige sely kunne bli vakt til tvil om
det ideelle i sin handlemåta hvis han forsökte te et overblikk over hva
elags folk det er han har fått fdlge med.
De unnskyldninger som hittil har vært nevnt, er det i og for seg ikke grunn
til å ta særlig elvorlige. De faller i all fall ikke tilbake på andre enn
dem som gjör dem gjeldende. Anderledes med et annet resonnement som av og
til dukker opp'i diskusjonen- mer eller mindre kamuflert, namlig dette ate
det skal være retterpåklokskape å kritisere folk Som meldte seg inn i re: i
krigens fdrete tid og som senere har meldt seg ut. Det antydes at det skal
ha vært en slik stemning av defaitieme i Norge sommeren og hösten 1940 at
folk flest nærmest gikk og talte på knappenå om de skulle melde seg inn el-

' ler ikke - og at de som ikke meldte seg inn, ber prise sitt håll og ikke
hovere over de mindre-heldige medborgere som havnet i partiet. Foruten å
være burrildst usannferdig, inneholder denne påstand en fornærmelse mot det
norske folk og den må ikke passere upåtalt. Vi har ennå ikke mistet enhver
erindring om det som foregikk i det skJebnesvangre år 1940, og vi tdr våge
den påstand at i alle lag aer befolkningen var reaksjonen mot Quisling dg

-NS spontan og voldsom. ren alt overveiende del av'befolkningen anså rent
umiddelbart partiets opptreden for.landsforrederi, og spdrsmalet dtm inn-
meldelee ble ikke nngang overveiet blandt anstendige menresker- unnsett `
hva de'mente om krigens utfall. Den som hax fått et aflnet inntrykk av stem-
ningen, må ha vært meget uheldig med sin omgangskretse Vi tör pastå at de
som sluttet seg til partiet i 1940, gjorde det i full foreetåelse av at de-'
derved satte Seg utenfor solidariteten med stdrstepaxten av sine landsmenn.
Det ver i krigens förste tid et det norske folk ble satt på den virkelige
prtive. De som dengang eviktet, avslörte en karakterbrist som man idag ikke

leat Se hort fra- uansett hva vedkomnende senere har gjort for å ro seg
land. Har de ennereogjort en innsats på den riktige siden og virkelig of-
ret noe i kampen, sa vil nok dette komMe dem til gode- om ikke annet så i •
deres.alminneliee omdemme etter krigen. Men vi bdr vokte oss vel for å la
slike etterfölgende omstendigheter fa innflytelse ved bedemmelsen av de --
handlinger som ble foretatt i de dager da det virkelic gjaldt. Det vil kun- .
ne få skjebnesvangre fdlger for utviklingen av samfunns- og rettsfeilelsen
her i landet.

Evakueringen. Når tyskerne og na.zistene i fellesskap går så kraftig inn-for
evakueringen•av Nord-Norge skyldes nok dette ikke minst hensynet •til ae-
beidskraften. På den ene siden vil de hindre at de deler av vårt land som-
nå står foran sin befrielse, kan nyttiggjdreeden stedlige befolkning under
den fortsatte kaMp og samtideg ensker de selv å utnytte arbeidskraften til
sine egne formål. Blandt dem som her er mest utsatt er sikkert statens og
kommunenee tjenestemenn. Ved å bortfdre de offentlige funksjonærer mener
man å kunne lamme ellew i hvert fal-e vanskeliggjdre administrasjonen i de
områder som ble:x befredd og som fdlge av blokaden av offentlige stillinger
hax en god bruk for dem her eydpå,-7i ber alle offentlige tjenestemenn-om
å være oppmerksom på dette forhold. At hver enkelt i en given situasjOn
unddrar seg tvengeevakueeing og seker å komme over på den rette siden, er
selvengt og hertil trenges sikkert ingen oppfordring. Overfor dem som blir
frakteet sydover mot sin vilje, finner vi a burde innskjerpe den tid4gere -
gitte parole om at de så lanct de kan må nekte å la  seg  beordre til a over-
ta andre stillinger.

Overfering av tjenestemenn til andre etater ret har ikke  så sjeldent fore-
E6Mme-t at tjenestemenn beordret til å overta stil--
linger i andre administrasjonegwener. Vi er således kjent med at prispoli-
tiet og postverket er blitt forsökt rekruttert på denne måte og i disse
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dager har et ikke ubetvdeligganwll to:,(fdnksjonærer i Oslio fått ordre om
å titfbrå linjetjeneste ved jernba_en. ,jet er selvs.gt h7,oksder. at'r effent-
lige stillinger som her gjbr seg geld..4nde og hvis v_rknj_ngen de nåværen-
dstflakthavere på denne inate söker eliminere. Vå mi rer dehfor de tje-
nestemenn som blir utsatt for beord..jång av denne art, m at de så vidt
mulig må sake å undra seg herfor.

Riisnms som politiminister. Som bekjent ble 275 politi arrestert i au-
gust ifjor og over drt til konsentrasjonslair i Tskle d. -Folitiminister"
Jonas Lie' hax ikke funnet det oppe-rtun å ta fra dem 1Linen nene'de er i
fangenSkap. Men mens katten er borte Mens Jonas L1 var opptatt med
evakuorinaen nordpå, fungerte Piisnas sOm sjef :or Foll-Idepartementet og-
han-benvItet anledningen til å sake å få avsajediget do irresterte politi-
folk, idet han ville at de bare skulle gis en censjon sol hindret famili-
ene fra å lide nad. Yorslaget matte imlilortid kraftig m tbör tra Clere-
hold. Det ble understreket at dat var på leilaklip foruisetninger
m.h,t. det som var passert iCjor og var i strid med gjelden e lov, Men så.H
ble det under sakens behandling tatt opp notforslag om få. et blo de arres
terte til dispesisjon" med rett til ventelånn, og dette koïnpi i s gikk i-
gjennom.

Kampen om unk1:ommen. Vi har får bragt opplysninger om nazinyndigne',3res
Trengnin? av Valler skole i Bwrum. Foranledningen til dette evergrep
at sbkningen til Stabekk skole Tikk katsstrofait ned etter at denre skole •
ble-tatt under naziledslse. Klaiiene sakte over til Valler sko1e. ra denne
tle nedlad, håpet makthaverne at elevtallet ved. Stabekk skole skuLle ta -
seg opp igjen til tross for den nye ledelse: Så ble lkke tilfelle. Skole-
urJ.dommens metvilje not nazifiseringen var for sterk. 21evene såkte nå til'
Munohs privatskole, til trose for at dsnne skole hadde forholdsvis dårlige .
1okaler. Eutte brukte nå myndighetene sonpåskudd til å. påby stengning
også av denne læreanstalt. Helserådet hedde hatt en del å i_nnvende mot lo-
kalene, men slo seg til ro etter at enkolte reparasjoner og ntbedr-inger
var foretatt, -Kirke-og Undervisningsdepartementet grep låkevel inn og
krevde skolen stoppet. Munch anla da sak for å få stangningsforbudet kjent
ulovlig. Etter de opplysninger som fremkom under saken, fant derartementet
at det ikke len2er kunne fastholde pålegget og gjorde fullt tilbeketog.
Derined tr0dde Bmruntsborgerne et forfalgningen av skele var slutt
Og n.t skolen hedde fått-arbeidsfred. Men nazistene i bygda visste bedre.

bevi.sstheter mn at det sam ikke kan oppnås ad rettans vei, kdn Tjennom-
fåreshved makt, henvendte de seg til f711,..esf5roren, s'om nå har oåhu. .;
stengning av skolen 7 stikk i strid med det- stannpunkt departenentet så
seg nådsaget til å innta etter at saken var bragt inn :or domstoåene. Vi
går ut fra at heller ikke dette overgrep vil.ake sakningen til okolen på -
Stabekk Skolestriden i Bærum er et av de mange eksempler på at makthaver,r
ne ikke skyr noe middel for å få tak i ungdommen. Men det glede1Ige er at
razistene her som sllers har hentet seg et nvtt nederlag i kameen orn vår
ung60m.

De nye tyske lesebakene er et annet eksempel på ut motsthn(1..en mot nazift-
serintIran er rkesbrk rver alt i landet. hirke-0,7 Unierviontingsdenarte-
meniet her sendt ut rundskriv on at den tyske razilesebok skal brukes ved
alle hayere skoler. Departementet har ikke myndifihet herti1. Det ban bare
autorieGre lmrobaker, det er de enkalte skoler som selv avgj bvilke av .
de tillatte båker oom skal brukes, Departementets påbud er Jefl'or ikke
fulgt oa det har ikke kunnet foreta noo for 4 gjernemCare det. Ikke engang
rektor Norvik ved ferg skole, en av forfatterne, har kunneI ånrCaro den
nye incorebok ved dan skole har er satt i spåosen Cor. Rans kollega.7aage
vei Ullern skole, også en av Corfattorno, har måttat nbye sag med et for-
sök på å innOrre boen i sin egen klasse. Da e1evene ble opemerk2sm rå bo_ •
kens naz1stiske karakter, brente de den strak'3. Bare et fåiall elevar
rundt cm i lgndst brukår naziloken. ratipen em ungdommen vizer hvor maktes-
löse'de nye makthavere står overfor en fast Cf aLmindelig passiv motstand.



7otorinmrdirektdren Rri2or 1nri, Ved 'estroto begynnalso kk studen-
tene ved du 4 hbgahorar - Der Teknigky. liö dle, Handelsnegskol,t. Land- -
brukshgekolen  ce  Vaterinærhigskolun - hon't. 1 om at de registreraigsplik-
tige studooter måtto hcldu oog tOrto fra dh. skoler, da do  ,filers sunne
rtsikero å 111 tatt til arbeidsinnsats t2td ,te Teknigke Edgskols gkal Set-
værc reagurt sa pannjar- p4 clinne parolo 't nQ visnins.on har måttet inn-
stilles, å,t somme var v,d Vutur 'erhåk  fof  n,- Der vidare utvik--
ling ved. denn, sko1u ar imidlartid  s4  inten'stnt. t an OrtdflOr en nær-
mtre  omtale. X.S.vatatirdtraLtr'nen, StaIna' Elevar, 1 t  tirst  utferdige
er orklmring om at hörskolens otudonter ikka iL, bli u satt for noe,'-vis
dc  t-ak mötti  'ram isjun. Da  datte  tkke hjae itfordfr t lbsepuem-
ber 1944 n etklæring  om at hvis iSk4  ondervion, nt)n vår.r, n petatt don
fflgande dar, villa gkolen bli stenrt eg funkvjc ,oar or studatter bli ar-
restert  dendt til Tynkland. Denne arklærinr va J, som rinal g kan være,
en dal flppsikt OP .tro. Yest- das dro diraktfdrcn set,_ opp på hdgs-olan for

se hvordan d.jt-uLviki3t s:eg.  Ilans honsikt var vissn nok også o kre seg
de kartotokhort  vom  fdre.E, CVJT stildentaue, Fortano ft,Tk  han ikke
tak I, hvilktt bragte ham i d-t m,ktigste raserl. Da tra-sto i bapfl, med
å foylato hbgsSolans område, cppdagy,t rta p4 y4rdsplar, en un grunpe -14 4-5
student„r . nom  sto ce  nnaret sammcn. Dio_Iteren satts ursen rctt mo
dissc og 1 så stDT aart og ,fled så truand, mina, at studa tena fant (5:.y sik-
rost å ta til bens. Direkt5ren sorn ennå uy forholdsvis ur og sorek sa  te
attar  vili 2L3't orr.tok benvasen over hörtkoldns  stolthc -  du stora Ly—

sådde plunar, hvor han sattc noen veldiLe soor etter  5'eg3  av  hbgskoltns
vedkomp,ndc skulle 1 denna forbindalse ha  latt  fsllo en bem. Irraina•  om, at
dotte sikk,,rt bfir do enesto spor direhtbron kommor til å ett late 9eg
sitt virke. la0pojakten,f5rte fmidlertid ikkc ti nee rosultat. 'onere  har
det vfst sug at den på sitt vis inftrativrIke direktbr har upptra ' holt-
oå egen hånd, ld.t hans tidliger- sjof, minister Nagalin, ovurfor n ysko-
ien har tatt avstand fra sin underordneodes oppZörsel, å lipgar
nen vcd Veterfnmphligskolin  visstrok sdik an  at da registrerinnsoliktige
studanter holdpr  sug  borte, mens und .rvinningen bect mu1dg nold9s . i rang
for du bvrigu studanter,

Bettsttlstanden i Norvo anno 19443 Ved soranskiverkontor på hstlandut
innfanf seg i sfirtton ev oktobar, til id op sted som avtalt, ot par som
skurie Vios. Det skulle imidlartid. vlse sog at de måttu reise hjum igjm-
mcd uL'Orruti,,t sak. Sorcnskrtver,no var blitt avsatt på der,n, dommerfuil-
n-Etitan arrstrt, mens un sakratær (rn at av d»rartorentene som var  sendb
oppovar i hui ni„ hont ,Yor å bestyre enbedat, forsvsndt undervis os ornda
lar vent-t på sog. Som at plastir på sifrat  hsr  vedkommende dnartement i
disse dao,r anvist brudgomman ot boldp av kr. 49.5e til dekninr av utoif-
ten, vod den mislykkbdi rafso.

OffontlirUbr,lea  av navn,Som våra leser, vil ha lant ma,rke: til, har vi -
hittrTirt,7t cAor forniktiobet m.h,t.offantlisgjrc,ls., av navn på statstje=
nes tkimann som har brutt parolur ellur på annun tåte vfst unagjonal opptro-
don. Vi har vrart nos ridda Jor åt un slik ofntlirgj3r,lse villu kunne
virke noe  vi1k1r1ig i  det  unkolte  on dersuten har vi rjerne  villet
gi de svshe n sjanssa til å gå i 3e4 Nå JT imIdlurtil parolere og
advarsfen.c biltt sentatt så mangi ranpfer, at ingen svikar lengar har krav
ra skånsomhot, Vi vil for fremt4„ion iklu he ncen rectonklighot ved å trekke
frem t21 ofentlig buskuelse anhver som setter seg utunfor den nas,joralu
front.
Til en  bugynn,lsc vil 7i fndtekommo et savn ved å tratke frem
kongul,nt Eja,nno i ilærinoydesrterort,ts avdeling for Industriforsyning
Ean er ikku-rfterilem av partiit, men hai lupt :*er dagan an usedvanlig tje-
nostevillishet cvaror nkthoverno c- iks, latt noan anladning  gå  fra seg
til i ord  or  rernInr 4. vise sin loyalitet overfor dem or sin vilju til å
ma3virku aktivt ved gjernanf5re1sen av nazfrtanes  tiltak  uånsett dettes
art. Av h.ensvn  tfl  de mange sem kdriem,r forbindelse med ham i stillings
modfdr, linnar vi å burde gjdre opprarksom

Sosialderartamentospedtsjenss“ KrInglcbotten er i disse dågar plutSa-
lig og utun parunn blitt fjarnut _era sitt emb,3e.

Vi V?fltild L'f12.JYtf', EN GOD JULJ


