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Nr. 5J Oslc, 5. mars. 1.945 24årgang,

17rcesmlene, Etter snart 5 års tysk okkupasjon med tilhbrende n6d, terroregauce
og vanstyre, er det ikke unnerlig at "dc gode 'gamle dager" står for oss i et
resenrådt skjetr. Så meget mer naturlig er dette her i Norge, hvor krigen på
en ;itcrlg tydclig mate har demonstrert forskjellen mellom levevilkårene i
et irttt demokrati og et diktatur. Det er derfor.kanskje ikke mere enn rime-
lag, at trensönsket hos mangc er synonymt med et Snske om åtvende tilbake
til irkrigstorholdene og fortsette livet der det ble avbrutt den
19c.0 - som om ingen ting haddc hendt i mellomtiden, Denne grunninstilling
er tkae av 1.t gode. Hvordan vårt samfund vil utvikle seg etter krigen, cr
det å si pa. det nåværende tidspunkt; C.et:eneste som er sikkert
er, nb det fkke vil bli som f5r. For net Idrstc er jo vårt land blitt meget
fjatH<:, or3mr ok,:upasjonent Levestandarnen vil i mange.år måtte bli laAgt
lavcr tn:2 den var i tiden f5r krigen, mnnge vil netk måtte gi avkall på
netteptc. de matcrielle goder som de mest har dr5mt om under krigens savn og
fcabacjoor, Viktigere er det at krigen over hele den siviliserte verden-

r vtrket befruktende på krefter cg strdmninger som nOdvendigvis vil måtte
sc-LE eitt preg på selve samfunnsstrukturen.  V4 51and hverken kan eller
U51 vmeae aber5rt av nenne utvikling. Og det viIrvære egnet til å lette
cvergdaen cE formidle en harmonisk fremvekst ay vårt samfunn, cm store
beicr ev befelkninecn ser med mistro CP uvilje på ethvert tiltak som truer
mcd a tk?rke derco privåte sirkler, . Freden vil - like så vel som krigen -
st:11c åray til hele bcfolkningens samfunnsf5lelse og nasjonalc instinkter,
Det gjelecr frem for alt å mdte freden og dens problemer mcd et åpent og
clostIsL såna, Vi mencr ikke at nocn skal vise clasticitet tned hensyn til
sin avec'ecvisnIng, Tvert imot - vår eemokratiske samlannsordning ma nå som
ebr 'LT-T-tna-fdr -fntllstendig fri meningnuaveksling sui  on)fordye cnhver til
L t :)ertoenIlL standpunkt til de problemer som reiser seg. Nva vi mener er
g-t caayer ma vise elastisitet når det gjelder gamle vaner o forestillinger
om nverdan ens personlige tilværelse skal være innrettet. Lange einsker
kånolaje itke noen otvikling i forhold til de d_lstander vi hadde f5r, men

i sitt innerste st utviklingen skYkomme, Det vil vgre
av evbrecrlig betydning for den videre utbygning av vårt samfunn om folk
nv etcane kategori kunne gå positivt inn for å medvirke til en harmonisk
catviklrep - i stenct tor å legge seg som en n5dvekttmot.de reformer som
alltkevel viL trenge scg frem. Hvis alle lag inneraiblket går til gjenopp.
bygiang ,en mcb Cynene åpne.for at våre livsvilkår •v 1959 ikke er den
eneJtc autige ianmfor en lykkelig tilværelsc oc med ærlig vilje til å se
Cee bi,cte U-. nve fothold som opustår,  da  er det ingen grunn til å tvile

ilDrF“ce folk om noen år vil finne seg, seli i en tilværelse som
crkennu5 t være lykkeligerc - eller skaig vi si enda lykkeligere - enn de

katmlc dager" som tok slutt den 9. april 1940.

1r.S mreæaranda. Vi cr klent mcd at enkelte offentlige kontorcr i den
kt=L tib ndr kottatt bes5k av folk fra N.J. )ersonalkontor, 3D/11 angivelig
Gr KO.CL ICr seg om vedkommenne funksjont2rs'stilling til N.S.
partiet bg, dets pregram, til en eventaall bolsjevisering av.Norge o.s.v.
2nkcJte tjentestemenu cr også blitt opps5kt privet og hat fått seg forelagt
13,tneaac su:tz.rskal. ået er noe ukiJrt hya hensikten er med denne form for

bpj]LytaingsvCrksemtlet il, 2J..t man i fellet alvor skulle g:j5re seg håp om å
hvevve ett enest nytt k,rilcM for partiet i denne tid, er neupe grunn til
g trc, gertmot kan det vel tenkes at de inhhentede cpplysninger sk:1
brågca ,11cf rettere sagt-. misbrukes - i agitasjonens tjeneste.
Vt, henatllauu til alle som mottar den slags besdk å avvise vedkemJende
cnar neavlsaing til ut det ligger helt atenfor eeres jencsteplikter å
bes.Jeå., sp.stn,1 av denne art.

:tf En k-arakteristisk f5lge av blokaden av ne oftentlige stillinger
ckjecten yq "pclitimester" Gastav Noel som statsadvokat i Trondheim

seet' Lrlaiad Rygn som statsadvokat i Telemark og Lust‘,Asderk



- -
. -pe o -se herrer, som selvsagt er partimedlemmer, har haud il embets-
eksn.. n, ansettelsen av dem er derfor direkte i strid mca struffeprosess-
-Lon2, jfr. § 73, hvoretter stat-sadvokater skal ha jardisk cefocts-
tkcHnen me4 'beate karakter". At-det er. landets "justlsmintstera som er
ansvarlig for aette eklatante brudd på landets lov, forbauser ingcn som
kjcn= nerr Sv,rre Riisnæs. Det kan neppe være tvilsomt at alle tiltale-
Ocelotntneer som -r utferdiget av de nevnte herrer, cr ugylaiee,_Op aet

vanekelig å skjbbn annet enn at ngyldigheten må lede til at saken
rttcii må avvises når den kommer for retten.

Pc saste feserver. Tyskernes fortvilte mannskapsmangel har gitt see eb nytt
"Itslag her i landet, De har begynt  å  innkalle til militærtjenoste ^.116 ung(
mcno IlvLs far var tysk statsborger, cgså oM vedkommendc sclv cr toat her i

bodd her hele sitt liv og fblgelitharncrsk statsborefr:.Lt
statsborgerlcvens § 4, Beerunnufsen cr den rent formelle at

  ca.to=ae_ttter tysk lov ved siden av sin norske sto.tsborperrett opså
h ar:bela.flait sin tyske. • Den folkeretts1ige lovligket av innkallelec=r mel

Dct er en selvfolge.at inen som.einsker å bli betraket scm
n:idaio...aa,najpr frem,

KrotC;;.achna_polatikammer har under hele okkupssjonen vært særlig Lardt
tySke-afresfasjoner. I dissc dager cr politifulimcktigene

;eGgclara Franck, Farbrot og Enger arrestert. Bortsett tra oclitimesteren,
som cr medlem av N.S., er nå Gmbetet 12.T.en juriaisk betjentng oe

tihsth(on cr selvfblgelig kaotisk..

Scersk.:Gtver i Aker, Vilhe1m Bbgh, har etter "besrdring" av J'ast:Lsdaparte-
i ca. 8 dager fangert- som dommer i "höyesterett", B3gh Gr ikke medle:

av n‘n har også tidligere gjort see bemerket ved utpreact G:yalitet
evcr23r dGn  nye  tid og evne til å utnytte den til egen foracl. Ved å ta
ulass i den forsamling som mer enn ncen annen betegner en hån Lot norsk
-(ttefb1t,lse, har han undertegnet dbdsdoMmen.over seg selv son (bctsmann
1 et ;:ritt Norge.

UtijrcesellehGt.  fl  klipper fra Oslo politipresidiums etterlyslitnger,
stakohat., nr. 30/4o, datert 21. februar 1945:

(navn eg byrige personalia finner vi ikke grunn til å op,:g cr envnet
:Ta hjcrwact sen 12/2-45. Savnede er ikke tilregnelig (ånås2Jak) Hans

:L-2r at han cr reist til Oslo for å forsökc å la stp hverve til
_FtLIH?}:ddil, Firdens BedriftsYern, Frontkjemper el.lign, Han skal anho1dcs.

_2,Nkjedil_gCls,:..1, nslo og Aker kommuner. LOrdag 24., mandag 2E., op ;itrsdag
febrdar 34 funksjonærer (5.= kommunc og 28 funks,if,onmrc.c 1 AtCr :101

rtlding om at de cr avskjediect av Innenriksmihistc2-n eLter hen-
stn frh partict. Blandt de avskjedigede er represehtnte-2 2er C.c fles
te ctatc., de 2 kommuner. Ikke minst-har det gått ut cver fahksjonmrene
1 fon.o:ynin-;,-emdenei som for Ovrig skulle hbrc under NæringsOupartementet€

ras,oneringssjefen i Oslo, Solheim, satt på perte.n, Fra Oslo
:^icvncr vt eilers filmsjef Rosenquist, revisjonssjef Halvorsen cg ly)ntorsjef

kci-urerciis,jonen, Skullerud, Fra Aker nevner vi sckretær SohrGincr hos
finanrcådf.Lhnen. Enkelte av de avskjedigede er også LrrGstert,

Vat-ibotten utvik1er seg til å bli en de mest hehoinslOce
rår over. Han begynte som domnær i dcn nyG n:Dycstcrett. .

haer firste oppgave ble å utforme det votum som erk3=te ct norgAcc
(smstOl(r badded myndighet til å privG lovligheten  av  okkaoPsjonenak-
tcho _l'o-;:erdnj.nger. Senere har han bevist sitt rette sinne:Hg Lå.h ved å
rt-Hæ sLg ttl germanske SS Norge". Huns merkelige form for ærgejtrrfehet
b1c tkc ti-cfrebsstillet i det lange lbp av hvervet som hyGatcretsusmmer
soo forOvrie akke nörer til Le mest innbringende. Kort f5-c, 'flyttar evcrtok
har fanturikministerstillingen og har heller ikke 2cre5mt ae,nt ahledning
dcar Cil å (:)1 tyskernes og N.S.partiets ærender, UbctingGt
lakGover-?or t[okerne Gr ledctraden for all hans virksomhet. I mPtectning
L11 3V sInc kolleger og chkelte partifolk fors51:-.Gr ban LC.Le cwng å

nm han varetar norskc interesser. Noen initlativrik I,Lhc han



heldigvis ikkc, cliers h_ddc hån vært dcbbelt farlig. ien hansservilitct
-oVed-Cor tyskerne og partict  er dcsto stdrrc og den cner“ han leggcr for
(L.c.gcn når det gjelder å tilfredsstille sine oppdragsgt..vere kan ikke annet
enn f•rbanse dem som husker hans dorske likegyldighet i årenc like f5r
krigen da han syntes hån ikke kom höyt nak p:a ståå cg tjente for lite. Det
er konvertittens unåerlegenhet overfor eldre partimediemmer og irykten for
ikke å vsare god nok partimann scm pisker ham frem. brivfjærcn for Vasbotten
cr den sammc som for Riss= og Jonas Iie. Sammen danner dc det triumvirat

'av norske jurister som tyskerne kan trekke opp og sette inn til hvilket
som helst angrep på våre grunnlovfestede menneskerettigheter.

Vær med cg forbered rettsoppgjdret. - Fra -rajemmefrontens Leeelse.
-Som—hår—VME-Seg enkeitErtiefriC-dre BLCyTdeB for d—stor del

kiisndye meditsforfolgningen mot landssvieere. Folket hnr reagert met at
myrdighetenergjOr raskt og effektivt opo med dem som h:r svekct, og
met åt mange av landssvikerne tilsynclatende ikke bmre slipour straff, men
endog fortsetter i fremskutte stillinger i samfunnet, Vi vet nå at myndig-
hetene ofte er like ivrige som folket etter å fremme rottsoppgjdret,
tet er mangelen_på et klart og sikkurt beviumåteriale som hdr sinket retts-
i'orfOlgningen uten nt noen hnf villet det.

hmr Lt reftsonpgör [1:-CE-fandsear=Crne i Norge, ikke lynch-justis og
sulvtekt ettur nT;intisk mbnster. Vl vil ikke sette flekk på våre retts-
tradisjoner og skaffe ldndssvikerne ufertjent medlidenhet. Ingen urett or
så stor at ikke retten kån ddmme den: Men vd skal I et raskt og effektivt
rettsoppejår, ingen byråkråtisk sendrektighet eller sentimental overbæren-
het - slik som lmndssvikerne håper. Enhver sviker skal stå til ansvar og
få sin strenge velfortjente straff - enten han er stor eller liten.
Våre myndignetei utc og hjcmnefrontens orgner har gjort sinc forberedelser
men oppgnven er stor og trenger assistetnse Hver norsk mtånn og kvinne
knn uten fare for egen sikkerhet være mcd på å forburede et rookt og
rettferddg rettsoppgjör ved å hindre at beviser gaa til snille, Alle må nå
begynne å skrive nud det de vet eller kommer over åv opplysninger om lands-
svikerne og deres forbrytelser, for å lettu politiet og domstolcne i deres
arbeid. Pröv ikke å bringe opplysningene viderc i Cag. Gjem dem på et sik-
kert og tdrt sted os lever dem til nærmeste politimyndighet når landet er
fritt- igjen. Vær oapmerksom på fdliglende:
Skriv ikke ned rykter eller löst snakk, men Imtre kjennsgjerninger som du har
sikker viten sm. La ikke nedtegnelsen fa fn'rve av nersonlig forbitrelse og
hcvnfdlelsc. Det er den renc sannhet som interesserer. Stol ikkc på at det
da vet er alaindelim kjunt. Det kan være et mistak. Licn oapgi andre vitner
som kjenner til saken. Ta med alle enkelteter ved det du skriver om. Når?
Evor? Hvordan? Tidfeet nudtegningen av opplysningcne,
Disse.  ting har det Smrlig interesse å la vitnefast på det rene:

TI-. livem er medlem nv NS?-tivem har vært medlem ïV NJ Ctterf 1940
.og mcldt seg ut etterva? Når meldte hån eller hun scg ut?

2. livem cr men i Kirden, Germanske SS e:ler nasistiske kamoorganisa-
T$ ,

.
1_ sjoner?

3. Hvem nar angitt gode nordmenn til norsk eller task politi?
. Hvem hår atpekt nors.ke glssler for fienden?

5. Hvem st.ir i  Gestnpos eller Statspcliticts tjeflestt2
-6, Hvem hår torturert eller brukt  vrid mot  gode nerduenn undur forhör

eller i fengsel?
Fvem h2r stjalct eller ulovlig tilegnet seg ' ,rdier f,eks. fra norske
orgånisasjener scm cr oppldst eller fru privatperscner scm har måttct
ruisc fra landet?

S. Hvcm har tjent seg rik på krigen ved årbeid for lyskerne?
9. Hvem har anovnret for nlovlige dvsettelser av offentlige tjenestemenn

ellur tillitsmenn?
10. Hve,.i har answåret for ulovlige bevilgringer av oflentlige uller private

1-,Stsser?
Hyrm hjelner fienden med å forberede eller sette i verk adcleggelse av
norske vereicr f.uks. under en tilbaketrekning?



Partiidy11, Dyrlege Opdshl arbeidet i sin'tid iherdig for å få en distrikts-
-vetcflnærstilling på Mbre. Vetcrinævesenct er som  kjent  lagt under Innen-
rikedepartementet. hvor -0, möttc motbör, I den.anledning skrev hnn til sin
knmofelle veterinærdirektbr Klear.r fblgende brev (Ohtert Gjbvik 18/6-1943)
som cr nvslbrende for intrigevesenct innen
"Inhenriksråd 11.1els notvilje mot meg knn vel kun skrive seg fra en affære
nngående tilsetting av ny crdförer i Vestre Toten koMmune. Den sammc aver-
sjon deles så vidi jeg vet, også /- Inne:ririksministcrcn,?å  0nin 3  side stod
lngfbrer(jeg selv var kretsfOrer), fulkesfbrer, fdrst Lundesgård, siden  Bryn
hildsvAd, så .tksel Aas, cnnvidere fylkesnnnn Frbisle.nd - og vi fikk da cg-
sh stbttc hos  ennå hbyere pnrtiinstanser, deriblaUdt Fnglesnng, Striden•vsrt
lenge, endle omsider med at den mann jeg ville ha, endelig ble oppnevnt.
Icn dirst måtte santlnge nnboordfirere, deribltndt Hans hognerud, også
ilden, med skrivelse til hiycste instnns. Det cr mcg koMplett unulig her å
gi ettrykk for den vemmelsc -jeg fblte ved å måtte beskjeftige mcg med den
snken, Selv 10åre barn Lote vel klarc å forstå hvn som i,dcn snken var
de'c riktige. Når jeg overbodet holdt det ut, så 'skyldtes det tillitentil
at onrtict når det endclig vil, knn settc sin vilje igjennon-(partiet over
stnn). Imidlertid: jeg fikk etter hånden bedre..iorst.åelsc av denne para-
gr .len, Men med dIverse fylkesfbreras  st(itta 'nente- jeg_å v2re på den sterke
siden. Den m-nn son _selvsagt bbr bmrc nnsvaret for nvgjbrelsen, cr overhodst
ikke meg, nen Brynhildsvoll (eller- Fuglesnng), Å legge meg for hat, er en
fry:ctelig urett mot mcg som jeg aldrijcommer til å-glemdc, At jeg brukte
sterke ord både til Dahl og ministeren, det er sikkert, mien det var ingen
annen utvei, Brynhildsvoll og Frbisland gjordc 'Forbvrig kan den
frengnngSmåte sen ministeren der brukte neppc vmre lovlig.  Jcs  vil bc deg
sette Ccg i -Lorbinnclsc mcd Fröisl!nd angåendc det spirsmål.  Dcdri  mann jeg
ztlle hn til ordf5rer,cr inllfnll en• hederlig nr:nn, den mnnn som ministerex
og Onhl villc h , var p:t.-unCer iltalt for svnrthandL1 c1ler ùalifall fOr
overtrede1sc nv rnsjoncringshes,temmalsene.og  han  ble også dbut. Wed nin .hcn-
synolbse innstts reddet jeg iallfal1 restenc- nv Nas:jonal snnlings w  Anseelse

pågjeldende onrådc.  ---" •

NS, foretagendes endeligt, A/S Det .norske Tippeselskap blc stiftet
hasten 19d unacr stor brask og bramU Formålet ïjar 1-skaffe penger til.
idrethen - den snmme, idrett som N‘3,' like forut' på nlle nråter hadde sbkt å
atnytte pnrtipolitisk. kottagelsen binndt det store pUblikum ble da også som
venbet.-ingen med respekt for seg sclv ville hn noc mcd Tipoeselskapet å

Dette syknet etter hvert nen og sondng 5. .november 1944 hddde det
spilledng - inntil vidcre som Cct offisielt Let, Ved starten hadde

selsknoct  henimot 30 Inste funksjonærer og et ckstrnbersonnle på ca. 10,
hvortil ken kommisjonærene rundt om i landet .s•  SuM folge nv den.innskrenkede
virksonhel var personnlet etter hvert redusert-til det halve. Ökonomisk scAt
htr foretngendet-vært cn misere.frn fbrst til sist. Den sanlede spilleinn-
tekt lå på nelloM 200. - 300,000 kroner on året, men nllercac i lbpet nv dt
ts fbrste reLnskapsår hndde selskaoct klnrt å copnrbeide et driftsunderskudd
på en, kr. 321,000. Underskuddene ble eels dekket ved tilskuCd fra stnten,
mens 50.000 som Oslc kommune hadde bevilge til idrettsformål gikk sn.m-
me vel. For å skjbte  pa  5konomien gikk Tiopescisbypet ogSå i gnng med et Ti-
volj:flrn,gc,nentopoe på Frogner. Utnd fi,nurerte det scm cti privnt foretngen-
de, rnen ovetokuddel (og her ble det nitså vtrkelig cverskudd for en gangs
skyld) ble delt mellom selskapet og pelitfete idretheforefling, Det gir
lace on hvilken cneståendc fidsko vårt hjcHAg  tIpuesclsknp  er blitt, når en
hbrcr nt det tilsvnrende sienske "Tiptjr_inst" hnr en soilleinntekt på ncllom
40 og 50 millioner kroner om året, Siste år iiir krtgen (1938/39) hadde det
et overskudd på 15.8 nillioner kr_ner som i sti helbet kom cvensk-idrett
til gode, Vi nevner tfl slutt nt deu mnnn son i fbrste •-tkke• haddc nnsvarct
for Tdppesclsknpets virkssmhet, tidligere sekretær i 1-3nkLaSpeksjonen Mor-
gat. ±:anzeu; nå hdr  fått ansettelse som byråsjef i den njc rtenriksaVdcling
son vi omtaltc i vårt forrige nunnc.

SEND ÅVISFN VIDERE N1R DU HAR IDST DEN. - VÆR FOI:SIK1'19(


