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Oslo, februar 1945. 2. årgang

Mora114. Atter har tyekerne - i semarbeid med de hjemlige nasister -
tegå t en urjerning så rå og umenneskelig at den  vel  virke som et sjekk
exer hele den siviliserte verden. bom hevn for drapet på statspolitisjef
Marthinsen er det skutt ialt 33 mann - 33 nordmenn som ikke hadde det ren-
zeste med  drapdt pb.Marthinsen å gjøre. Dedslietene omfattet som kjent
ialt 34 personer, men en av de dømte - btensrud - var en beryktet nnsist
og lorbryter, hvis nevn ikke fottjener å nevnes samme endeerett som de
øvrtges. kv disse 33 er det på det rene at fire - nemlig hwyesterettsadvo-
katene C.F.Giererum og J. VIslie, overinge Sæthre  eg  eirekteer Ke.art SUndby
- ble hentet ui sine hjem om ettermiddagen samme deg som Marthinsen var
ekutt, og ble nyrdee nneddelbert etterph. Når tyskerne I sitt offisielle
kommunike hevder at disse fire nordmenn ble dwmt ved særdometol for bestwm.
te forbrytelser, da er  det  lwen - bevisst og åpenber løgn. Forfalskningen
er så ejeeelensietig at  den nreoe ken være beregnet på andre enn tyskernes
eget publikum, og kar eeleerje tab som uttrykr for at det selv i disse
moralsk eorkroblede kretscr velle reageres  hvis den  rette sammenheng ble
kjent.  Ogee ve  nordmenn er beritt sløvet i kregens år. Det er jo heller
leke fesrste eang at tyskerne ner eywdet uskyldige nordmenn i ren terrore
hensikt. Allikevel opprøres vi i. vået innerete over det dom  er  skjedd,
vi ]eenees i vårt menneskeverd ved tanken på et  seekt  kan utføres av vese-
ner neee eee å tin= 3'.12= ;-Irt Oj c:tom OsS selv. -edeeen ojcnfli
evinge oss  tel  eetergivenhet 1 siuttkaepen, er en eamee så absurd ae een
ikke le,ene VæTt  taBlfcilt  rtV  fln-• ennet ineellekt enn eet teeke, ned dets
rent patologiske mamgel på evne til å sette seg inn 1 hoyere sjelsfunksjo-
ter enn dem det eelv reereeenterer. 2vert inot  ve kan ikke la vmre å
so.ferre oss selv: hvor  renee  skal ve rolle se  ee  et disse vesener huserer
som de  vel  ree i landet og myrdee de beste nv våre lenesmenn t  hvor eenge
ceeel  vi måtte spille rollen eon enaderkeede og lydege vaseller - uten å
griSe til ee nidler son erose elt  eter til vår rediehet, og eom vil bringe
oss i Apen kamo på liv og død med undertrykkerne? Vi her diseiplin nok
til å vente til creren kmneer - on den kommer, Men hvis vl får ordren,da
vil minnet om de 35 myrdede landemenn stå som fekkeTi knmpen et seme
lingseunkt for alle gode krefter oe en kilde  tel  mot  oe  bensynseeshet i
oupgjoret med f2e skyldige. Dette skjønner eyekerne kanskje ikke. le aner-
kjenner jo ingen annen makt enn våpene ekten og forstår ikke annet språk
enn våenenes tele. Men glemmer de, at de tyske våpen ikke lenger behersker
Surope?  Ter de kler over at deres fremfard med staeig veknere  samvittighet
blir regestrert av opinionen i de nwytrale land, et disse land ved sin
heldnieg vel kdenn eerirke  krieene  gere i ekke obeterdelie ered, oe  at  den
tyske vepeneakt betyr en stadig mindre truesel for de nøyteeele etater når
de skel bestemme sin politikk under krigens siste fase? Og har tyskerne
ennå ikke gjort seg fortrolig med det faktum at store deler av deres eget
land nå er okkupert av landets fiender - våre ellierte? eor hvey nordmann
som blir drept av tyskerne, har våre allierte mekt til å ta  repressalier
cverfor en tysker - eller flere. Går tyskerne ut fra som en selvfølee at
vere elliertes høyere krigsmoral vil hindre at deres egne metoder blir
anvendt på dem selvl MUligens har-ee i. tilfslle rett i dett-. een kanekje
også det syn nå vil måtte trenge seg frem, at det er ,n dårlig moral som
lar noe  niddel vmre uprøvet  når det gjelder å sette en stoppet for under-
menneskenes mord på uskyldige bergere i de okkuperte lend. Hvis tyskerne
ikke har tatt denne mUlighet i betraktning, skulle de iallfall ha grunn
til å gjøre det nå, ettersom stadig større deler av deres eget land kom-
mer i våre elliertes besittelse.

Forredernes lønn. Let går neppe en dag uten at nasipressen anslår sine
mesv nøyspenie svrenger til lovprising av våre sAkaåta"frontkjempere" -
disse kjekke, germanske gutter som ut fra de mest idealistiske motiver
setter livetS inn i kamnen for fører, folk og fedreland. Det er jo rektig
nok at detemed livet som innsats de herrer frontkjempere har meldt seg til
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Ac krigstjeneste - om enn også på en noe anueo mete een neeepreseen for-

emetter.Verdien av de liv som her ofres får lmidlertid enhver ha s1n menie
"am,  det gjelder nok 1 stor utstrekming liv som - hvis de ikke var blitt
ofret for føreren - velle ha vært tilbragt bak fengselsmurene, i tvangsare
beidsanstalter eller under bruen.  ved  Akerselva.Og kanskje er det taktlost
å gjøre oppmerksom på at de herrer idealister tross alt  ieke  er uten materl-S
elee for3nser som vederlagt for at de har meldt seg til vspnet kamp mot cittt
eget land.Vi husker nlle evordan de som først meldte seg til "Regiment Nord-ei
lande  ble'lokket med bl.a.en større bondegård som lønn for vel utført lande-et
forreder1 (dette leefte har det forresten seners vært merkelig stille mn). :tet
Men alle er sikkert lkke klar oter 1 hvilken etstrekning nasilovgivningen
også sencre har funnet det nødvendig å stette opp under idenlismen med lsf- --
ter om jordiske goder.V1 finner derfor grunn til å regne epp de viktigste
av de fororeninger og jever som er gitt på dette område.Irmholdet fremgår
som regel med tilstreickellg tydeligeet av overskriften.hvor dette ikke er
tilfelee er hovedinnheldet tilfsyd i parentes.Altså i kronologisk orden:

1) Porordning av e14-1941 om utstedelse av artiensetenestyrd for elevere
av eegynnasium som skal tjenestgjøre i Regiment Nordland. 2) Do.av 1/2-19414
om tjeneste i Regiment Nordlane (mindreårige trenger ikee eereleeece •v fore--
satee for å  le  eee verve,arbeiestekere kan elutte uten oppsigeese os behol-
dg alle ret..ieheter overfor syketrygd,arbeidsledishetstrved,feeforeninger 2-

o aglige reeereteeeeleeekesser m.v.). 3). Do.av 11/6-1eel om forbud mot th-t d
aroeidere blir berøvet sin etillieg  p.c.a.  tjeneetgjereng i eorges E2 og om v
lønn i ejenestetieen (lennen betelee av erbeidegeveren). 4) Do.nv 10/7-1341

fre  om eamilieunderhole eor erivellige I ren Leeion. 5) Do.ev 27/11-1941
om vetnemel for beetått avgangseksamen ved heerc alnenekole for elever som
skal ejere njz.c. Zc;jircYtt; ciler pon norike lerien. 6) po.av
194-1942 om visEie spersItNi som ejeleer feevellig Iriestjeneste (omtrent
samme innho1(4 son nr.2). 7) Lov ev  2C/e-leee  om utsettine ev teeegsfullbyre
delee overfor krigsfrivillign (meeet aktnell). 8) Do. av 715-1942 om opp-
tjent  eesameneansieledeet enr  seueeneer og hesskoleelever soe har tjerest-
sjort 1. Regiment Noreleade Den norska Iceion og tilsverende tjeneste.
9) Do.av 21/11-e942 on  neyleeghet  ev opesigelee mev. frn eeeleeee  e.e.e.
tjenestejerine i Pørergarden. 10) Do. av 214-1943 em skettefritekeng far
krigserivillige. 11) Do. av 25/2-1943 em vern om pra3c3is fer leeer t  tenree,-
ger og veteeinærer son gjør milltærtjeneste i Norge eller andre eteder med
reejeringens godkjeenelse. 12) Do. ev 18/3-1943 om Ulliveflit9ts- og eeg-
skoleeksamener for krigsfrivellige 13) Dc. av 1/4-1945 om opptagelse
krigsfrivillige som elever og stueere(ee vee læY€anst&ltor (eorte-ernsrett).
14) De.av 15/7-1e45 om sykelrygd ror pereoner eom gjø tjeneb 4?-; i Weffen SS
og  Ten  tyske vernemakt. 15) Do. av  25"-1943  ee ferbed eeeb av
arbeidere 30r, innkelles til hirdtjeneste. 16) Do.av 14/10-19-4-3  ce teencete-
rettieheter for off. tjenestenene som utferer frivillig kriestjereste (tje-
nestemannen beholder under krigetjenesten alle tjenesterettieheter og skal
etrerpå ba et lenee- eg eeeiennitetztilleee L..varenc: til 3 jo.zor krigs-
tjenenstetiden).
I tillegg til dette er det jo ikke ner cnn rimalig at frontkjemperne også
etter hjemkomsten fra en mer eller mlndre reell krigstjeneete, her ekstra-
TiMiner av erhver art, og  ae  familien har adgang tle å bruke deres rasjo- 9
nerineskort når de  er borte.  Det er heller iSke egnet til å forbause, at
de gjennom "Prontkjemperkontoret" stadieg mottar gaver  og understøtteleer
som er skaffet til veie ejennom ner og  minera frivillige bidrag - bl.a.  fra
kommunene.Og vi har naturligvis  ineer  green til P. beklage oss cver at de
herrer kan begå når sagt hvelke forbrytelser og perbelstreker ee eneker
uten at politiet skrider inn.
Tst er i-ke så meget for å ramme frontkjemperne selv at vi teekker frem
dette. Deres forhold blir 1 grunnen hvereesn veres eller bedre fordl om de
mottar materielle fordeler som følge av forredertet.  Men  de -
dightter og deres lydige redskaper får  se  meget større  ansvarTirr-WWW--
den slags midler lokker ubefestede sjeler til å begå en forbrytels, som
av nestan alle deres landsmenn betraktes som kvalefisert lendsforrederi, og
som synes å måtte føre offeret inn i den visse død - hva enten eerden finner
sted som "heltedød" eller på en noe mindre heroiek måte.



Siste akt. Ved "statsektone 1 februar 1942 fikk vi ministerpresident og
miastre estedenfor konstituerte statsråder.Dagen er senere blitt feiret
30M ver stdrste nasjonale minnedag, "sterre enn le.mai, større enn Y.juni"
som føreren selv uttryke det.Iår var planene større enn noengang. ley stets
akt forestod. Føreren skalle bli statssjef og han skulle oppretteet nytt
eopereeeent - forsvarsdepartement: - han var selv hos hitler for å ordne
de siste fornalia.Dessuten skulle stortingsbygningen stilles til deenosi-
sjon for det fri eforge. - Vi unnlot å bringe noer forhendsomtele av begive,
heeen, da vi bada,våre tvil om det hele kanne forldpe elanmessig etter
den eiste tids ntvikling eå frontene.Og ganske ritig:Fdreren fikk selv
eorfall, Terboven uteble og de stoen sensaeloner likftså. I etertinget fere .
giTk en makaber forestilling med en avdelingssjef i Relerseemeieeerat og
innecikeeeieeeer Vasbotten som hovedaktører.Bygningen ble overlevert ogee
det norekn Ileee heitt - etter et einlig oeeheld frne men fere feageee.
Det ble fre begge sider talt atskillig om det symboleke eed begivenheten.
Det ver meningen et eymeolikken sktlle føres vieere ved et ennerriksminie-
teren - ev beereingets eontorejef - skulle eleete inn i lerrneneen ned
site eeeeteeeent. hn det viste eeg at noe slikt ver rrlig rå  rn.mn ry

den tiletee ece byeeineen ver i de tgskerne forlot een. Dc tokmed peg
lamper, gareiner, eøbler, gulvteeeer og alt 2om ver lest, ja de boret til
og mee ae en eel leeer m.v.Oese e=elet teh de eetee eerfer
tanpee av eentreiverneanlegeet eor et detee ikke skeele frree.eveeelt var
der seiteent. 13.nees er legteueeenlen bT,eee om ee de eeree errenerter på
veggere eer heelet bert. eelteLeee: veee lutTet til evekn hrelleeer ce lik-
renee ferestillineer. 71.e.Lerndienetene feee eleel eorelrhie eneer elede av
bYelifeere een el elee:es enee:eee eee fer een her ees i ru1r.Yette! enr nak
eet rret seeteolske ved overleveyin.

beopp for 321p;ivere.Der foreligger beviser eor at økcnom U.AReiehelt og
eesefeeene elerle eeen e ennenriereeeeetevertet deevet eneeverl mot
folk son %g-TIliv;rer dct stir,tsbærerk p.rti. leciehele er en fellere
kjøenane ece eefle her foreyeke eeeeeee eegerceikeet.ere Neen bar lidt skel.
brede pe eee nkteekapelige onrede. Degee Lar derateer na sine gamle dager
fateee irteresse fer fe:,eitiker eg ee elett eree pe een effeetleee ittnehme
i. een nye eid. Vi e.everer eot eisse peesonere
lieeese eå vi aevale eot selereear eorelf P.1".flr Chriselerern i lfieringsde--
partementetsPersonalkontore, hvoe aan saneerellevie ee cfbniTt-,53M poll-
eisk kentreller. han ee neelem eer k.G. ee ferlig. hen elveL he eret i Qu4s-
lings garde Ga eilknyttee 5D. Det ee jeekune tel A tre at han 7irker som
provoketsr og foreeker å komme inn i elieeree keeteee 5 OHee. Men ekel
bl.a. lee eeprreet nee felsk legitimenejerskert nne-r teenet eflet Beree,
asent, 20 år, eee. ekeeeen. Ue. eerietieneen er i 25 ere nederen.

Leeertenereene ee eee et eel epeeeteeee:Te teeveee4e efeere eene i okkann-
sjenstidenteen der er også skjede vikeige enerineer,seleet-3 vre oppretteest
av eget Polttidepertement og av ee to rene N.e.deeereeneutet: Kulturdepar-
tenentet eg Departemeneet for Arbeidstjeneste og Ideett. Vednee or Uten-
rikseeParterenleet ee eorevereeeareementet ferevuenateVi heeker fra unions-
eeden hvor meeet ev" selvetendighetserbeidet ver konsenerert om e sknffe
landet eget rterrikestyre eg egen utenriesrepresentesjen. Oepheveleen av
Utenriksdepertementet et i beste samsvar rd den plass som tyskerne her
tiltenkt oss i sitt nye Buropa.Reetene ev Forsvars- og Utenriksdepartemen-
tene her  samen  med et kenglonerat av andre sakenreeer eeere ender Yenen-
rikseepereenentet. Men nyleg er der. eiste rest av Utenreesdeeertementet
epehevet.Dee som var igjen  er  lagt urder "førerens keneelli" under ledelse
av "sendenann""Steren son har etablert eog på eloteet.
Det sier see selv et ingen norsk enietsmamn med ressakt for seg seev og
eor leneets eonetetrejor kan eantykke i å arbeide under sieke eorneedeDe
eeå gjemeareeee ev Utenrikedepartementets embetsmenn har da også nektet å
tjeneetejecee e "kereliet".elen Çn svietet: ekenedisjoncsjef eilliam Lealthe  
Johannesser.eiktignek søkte og fikk hae permiejor den korte tid son er igje
til hen feller for aldersgrensen.Ikke desto mindre fortsetter han arbeidet

permisjonstiden. Htinemr tidligere ytet bidrag til den "norske" legion
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rgee.. oglabeta
menn hadde vtert ev samme stdpning som hr.Johannessial.



Br etre dommer. Vårt blad Inneholdt ifjor somner en notis om at justiti-
ar us 1 sen Oslo bytett vnr blitt fjernet som prisdommer i Hedmark-
og Onland etter at han av Prislagmannstetten var blitt ilagt erstetningsan
sver for utilbtrlig saksbehandling.Mette har øyensynlig gitt hr.H. blod på
tann. Poranlediget ved en henvendelse fra kriminalkommandør kidtrød har
han nylig overfor Riksadvokaten uttalt seg om de milde atraffedommer. let
heter her bl.a.:"Min personlige menlng er den at straffedommene i Norge
overtodet ikke svarer til det europeiske nivå.PorbrytervennlIgheten - sent
mentaliteten om  le  vil - er dominerende uten at dan nye tid i så måte har
medført synderlig endring. Det gjelder iøvrig både de milde straffer og de
mange frifinnelser med nokså merkelig begrunnelse, hvor formentlig den nye
Prislagmaansretten har rekorden.---"
Den nidajære justitiarius utvlkler videre hvordan en skjerpelse av dommene
i tilfelle vil gjøre fengselsnøden tnn mer prekmr enn den allerede er, ler
må andre botemidlet tel, og sa sommer konkluejonen:"Jeg tror man vil slå i
lufgen, hvis zaaalfli:r de ekstraordinare forhold kvier seg for å gripe til
ekstraOrdinare nidler cg her  nener jeg at veien er:
l.ved adninistrative forholdsregler å iianvirke på livsforholdene,så der
blir ferre lovovertredelser eks.ved at samfunnet ved manglende leveranser
Troir- lifigrep i Dedriftene istedetfor å anvende straff, at således kuene
slaktes når de ett;er leveransene må  betrakLes  som dårlige eller syke og
således forhindres fra å spise opn de begrensede formengder for de ytedyk-
tige besetninger (nolitiet lar eelv de mest hårreisende mangler passere,
fordi der skyldes på  st  kuene er syke, gjelle eller at der ikke kan skaffe
for til dem utover-det som går med til h onnholde livet).
2. ved å anvende straffeaormer 20111 ikke neeavenaiggaer lengselsopphcld og
som allikevel virker meget kraftnere ieks. beslagleggelse av eiendommer
og opp eve se av oae_sretten.
3.  ved at straffesaker i større utstrekning enn allerede skjedd avgjøres
administrativt (eks, av politiet).For politiske forbrytelser bsr man adgan
gen„hvoreor ikke da også ved pris- og rasjoneringssaker,som idag har poli-
tisk karakter og ledes eg reguieres fra Londen oa av hjeanefronteeoratset-
ningen måtte da være ataveAkommenie evdeling av politiet ble NS innetillet
kanskje ved at denne vlktige del av politiets arbeide også overeilk til
statspolitiet.
4. øket anvendelse av dedsstraff ittedenfOx å koste mat, hus pleie til
ca. kr. 30 pr. dag på krarylet.
Men dette  er nek  så radikale forslag at det i kee oasser jeee i våre straffe
rettskyndiges A.B.C. Oslo byretts justitiarits..embete,  la.  januar 1945
Meil og Scra.bien.  Svarre  Helliksen."

Til utdannelse av funksjonærer i toaletaten 11(7We2 der sar-
Mrernister  under ledelse av et underelsningsrAd. pf.. 3 nedlemmer. Også
denne inetItusjen skal na nasiffseres. Ifjor ble ett av råeets vledlemmer
fjernet til fordel for.en R.S.tolder og som følge av ledighet ved dedsfal]
er i disse dager ytterligere en nasist kommet med i rådet.Ingen av disse
to har noen som helst forutsetning for denne oppgtve og en den siat oppnei
te - en viss hr. Velvang som er avansert til overtullkontrollør uteldaken
p.g.a. Mslit medlomsskap i partiet er det en samatemmig opnfatning at hat
renresenterer det absolutte lavmål innen eteten.Ban er imidiertid en ivr14
tilhenger av den nye tid og vil nok av den grunn ket eme  tal  å sette visse
eprr  etter seg i urLdervisningen. Det er all grann for våre toldere til å_

''unnlate å søke opptagelse på skolen, så lengo denx
har sin nåværende ledelae.

Rett mann på tette lass. Sum ny politileage i Oslo er konstituert N.U.
mannen r. arygve e sen. Han skulle ha visse kvalifikasjon±r for å emgåE
psykopater, for så vidt som han er  gask  morfirlist som flere ganger
er fratatt retten til å skrive resepter  på alkohol og  narkotika.Han var
inntil nylig ansatt i det nye Medieinaldarektorat,men ble avskjediget dere
fra pg.a. trusler og voldsom opptreden - bl.a.mot "medisinalalelrektør"
Østrem.Nå skal han altså i stedet slippes løs på forsvarløse arrestanter.


