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Undertrykkernes midler til å ejere seg selv enerådende
er de samme overalt, ipen motstand slås ned og lederne fengsles eller

kadrepes, ken dessuten gjelder det å neytralisere alle som på noen måte kan
"et'etenkes å bli motstandsledere i .fremtiden. Derfor må alle lederemner for

sikkernete skyld "likvideres" eller noldes i fengsel på en mate som virker
mest  malig  nedbrytende på de ulykkelige eem eemmes Denne politikk har
•nasistene fulgt i Norge likesem i Tyskiand, Idag ser vi hviaiken katastrofe
den har fOrt til i nasismens moderland. Det- radende patti fartsettef en .
meningslds og håples krtg utelukkends for å vinne tid for seg selv. Folket
mangler ledere og pelitiske organer som kan eeie bort de avsindige makt-

ahavernes SOM trekker alle med seg i avgrunnen.
VI skulle også gjores tll et hodeldst folk, er, viljeles masse. Set

har vært formale-L med drapene, fengslenaen og deportasjonen av fremståerds
menn i alle yrker. Utrenskningen av gode nordmenn i statsapparatet skulle
tjene samme  f ormål, Yedleggingen av Universitstet eg andre hdyere lære-
anstssIter var et ledd i samme plan på lengre sikt.

•7  Manglen på partifolk og blokaSen av offentllge stiallnger fbrte til
at Makthaverne måtte slutte med de drastiske avskjedigelser som iden
fdrste tiden ble brakt overfor gjerstridige oefentlige tjenestemenn. Resten
skulle derfor slinpe med skrekken og fristes med et "trs4t" levebred og
dkonomiske fordeler for de tjenestevillige. Kanskje kunnt mange adkkes til
ettergivenhet og bli modne for nadsmen, når de var ttlatrekkelag kompro-
mittert, Tjenestemennenes tradisjonelle loyalItet og plikttroskan kunne
-muligens  misbrukes  som alle andre verdifulle egenskaser. Nasistene håpet
at vi etter hvert skulle föle samherahet med de nye myndigheter som hadde
tatt hånd om statsapparatet. Til slutt skulle vi glemme at vi står 1 norsk
tjaneste og at  vi tulgte  sarolan om a fortsette i vere stillinger utelelk-
kende for  a  tjene norske interesser. Men aaktnaverne klarte ikke å for-
virre begreeene, og statsapparatet er iKae blitt nce vIllie eg pålitelig
redskap 1 fiendens bender. Tjenestemennene ser hver dag at norske interes-
ser- iKke spiller noen relle for tyskerns og quislingene, som bare tenker
på den tyske krigsfSring  og  sine egne egolstiske formål. Ne fdler de grun-
nen svikte under ses. På  ny  trSler de gjennom etatene og driver en utrensk-
ning som t deres egne ayene fortenter seg planmessig.  Allslaas  bagatell-
mess' a e klager fra partifolk blir trukket fram fra kartotekene og leder
ideseaki de eiendommeligste avskjedigelser. Partjayndighetene tror å ramme
de menst feyelige, men glemmer at de som sitter igjan, setter sin ære 1
å vise minst like god holdning som sine avskjedigede kolleger. Partiet
gjdr rett 1 å huske at statstjenestemennene idas mindre enn neensinde er
villige til å la seg sisbruke til fientlige formal.

De offentai e tjenestemenns stilling, Under denne overskrift skriver var
kollega iffflri .tagb-evegelse" i e av sine seste nummer bl,a, felgendet
"Det er ganske klart st alle de funksjonærer som er blitt trofast mcy de
lovlige norske myndlgheter her sete net som sen oppgave  1  sitt arbeid se
langt råd er å håndre overgrep fra 'imyndIghetenes" sine overfor befolknin-
gen og mildne alle de vansker sok krigstIden hae  Tibit  med seg, ikke minst
nå rasjonerenas- og prisnolitikkens emråde. Len nærmeste fremtid kan imidler
tid komme tll å stille de offentltae tnnks,jonærer  overfor krav  dm mere aktiv
motstands.Vi tenker da her ferst og fremst p:1 den situasjon som oppstår hvis .
landet  pa  ny skelle bli krigsskueplass eller ved en eventuell folkestreik.
De offentlige  funksjonærer er nå så vidt saamensveiset at det ikke er noen
grunn tll  n  tvtle på at de lojalt  via  felge de paroler som blir  gitt  og
virkelig gjare en samlet tnnsats, I overgansstiden melloa okkupasjonen og
senreisningen vil det være av den aller stdrste betyaning at vi nå alle
felter i den offentlige administrasjon har sikre folk som i et gitt tilfel-
le kan handle selvstendig og under,ansvar overfor de lovlige norske myndig-
heter. Når selve ajenreisingen skal ta tia, vil det vise seg hvor nyttig det
har vært at det gjennom hele okkupasjonstiden har sittet folk 1 de offent-
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ltge etater som ar hervart kiJnt:Inult, den nerske administrasjon. Når
det gjelder behandlingen av (.1.2s1kriggre og overt5perne blandt tjenestememn
og funk.sjonærer er saka klar . De  v-1  umgaende bli satt på porten og få  sin
fortjente etraff i eamtEvar med bestegmeiser som er gitt av den nerske
regjering. D.en ttk.e er det stripete oe parolebrytere må bli
suspendert og hete (.gre`, tat:,  tz.p  trl grdndlg understiking. J1ette er
J,kke  bare i de offenttige funkeje.nmx•ers egeh interosee, men et krav som hele
folket står :samiet bak, 2:11: aeLa annen Etde ma de stm nar mistet sin stilling
eller lidt  annet-k gven:..ast erinrit ttt og  fa full oppreisning så langt råd
er, ed -g-enryJsnidgen mU det ags l jert nee effektivt far  n  skaffe de
offentige tunksjonmrdr en rettferdje  ) -ta-, ,7:eusa=Jjnn, Let, er visstnok så
at fenksjonærene i sentraladmif,nteteasRmen nar fatt sine graidnnnger ne-
vet fra 1-jaeuat 194E. reu jid £i.itIg fratatt em.:ht;er rett til overtids-
betal1ng  ng be tA‘fi:e'; 21ik at 1 reaatteten er det ikke skjedd
neen tEdetng i  finksejutJudEJEnes iK  -I'iOE; sv r. tti-tross for at dette stadig
er blitt furespe:let av i aegnmidhrer-k.e ledere  r  Tjenestemannsforbandet.0

Nye avskjedigeteer i de,presmenrEne. T ferbindelee med den på.gående
t utren5ki.7..en :3tTflSacTmeniem.rasjttetta E.  et Tgende funksjonterer i Politi-
uenartementet S[ttt  rt,eetEt.  Aage Borgen Kaare

ineehiir SkavlarkgnterfulJme,t,g fre: E.:»ren, assistentefla Vigil
Storsietten Zdrtmann  kg  Deg fleestaa semt eolltikonstabel Finn  4•11
Rærat. er samtlige avskediget. hyrdje±  -Fetvoreen  og relttifullmektig

Fibvee er stillet il drspostsjon men b:Lfu,limeKti. A.Bergby er
beordret ti] Predr1ktne polltikammt.r yg pullttoetent Nafatad t11 Oslo.
politikammer, De fleste av drsse t-,thnnte KentolEt Tor det sivile luftwern,

I tillegg til ue tidltgere aveL-jedtgede 7frkederarte kommer
nå egsn byrasjef litArnai  1  neteartErentete leste fendskentor.

Nasjonal arbeidnInnse:te,  "b-m  ten ro re yilmmer er en rekke
, 1 4 gft-.

iYktt :Lv ?-t-rat-t.
fylkeskentor fra laapri'T Ingeh av Uem mUtte larul-ertid fram, De
fleste av de gjenstridige er nå tH kjenejEid etakrevet til nasjenal  al-
beiftsinnsatF.3,  get seer meg seLv at de neLler Jfke etterkemmer eette pålegg,

La antimmen eiåpue t .1, Srrr revitt  anret  sted biadet er en rekke erfarnc)
tjenesflMenn a.vsrsTjedi.get fra P:,liti_UepartemenLet, Samtldks cr som polit)-
fallmektigef i amme Uepartement etant,t enntirene Be:nger gg Andreas Janr,
nenholenvis 23, 19 ur gamle, D t-  UrJalre  er rvflg.e eartimedlemmer. men
Lar ellers 1nger knafikasjoner for sebelde t denartementet, ingcn av  ;r1
bar tidligere v,ert  J  sel,..ttetefler flenti li  -CnCb  te for jvrAgt

Også Kirkedeeårtementet har  ftrtn  nye or krefter. StUenes ar Eans
Nervald Eagea: seL tyLite, 27  tt, otttt heskikket tfl  ejrnse .ef. Kan
begynte sin lnrebane sem mtdi, ass).steut 1T t nevrte deeartement 1,mai 1944
og  avanserte  3  2.U.neder senere tH. set-eter.  Kar et senn avnblskep" Kagen

Dartiets  vanskeligaete:.  endu sg'eurtet dy Urev fra ordfdreren r Moss
taler for seg Js. :er3en sl'ittet i s1n stilliog ved
MjsS arbe....teKgkrF ELE.T• -efet knske  la åun  ekelle tnnga i den hellige
eKtestand, ¶-rvuJea'nf r en trte 1_. .et.tt spm medlem av piet han kan
tillegees Lennes egete sv.aknet, iidet gar et til mannen tross
alt j_k'ke har fat: nnm med t vrt arteLt -rets I-Vyreerng.. Enn valgte
mannens Lieer1trrelT---hess den cråtrirer."

BeAttehtne-Er. ey Jtat-e f9r at makrellfisket
dkke tan i-cmfee de etnre silde- eg terskefi-.
s-kerter sdm ne.L. ette rikeiig. Dette har hatt
se)m U(iL-1 I .E aJ E rate : rfl -ker  tOd_e:.es  fiskerne Ueretter
er nedsett ttl eu brtc:=.1e nv ben* enelte steder er ntel-ktent for
et fottsatt fiske pedys efe, eljemanelen gjUr at metig.-
hetene lkk9 !Kav .„urr.
Tyskerre her j eisse dagur eeetemt de guemengler va? teregnet trl
dekning av -1,,j'artene acrT1 kgså skar strekke trl



Y. mai 1945. Hvis dette skal gjennamadres, vil det bety en katastrofe for •
ersttraftkken, Kullsitetasjonen er  caaa  ytterst nrekær slaa at bade jernba-
ier og fartayet må gå over til fyrira med ved som hugges etter hvert 0  I den
siste tid har dgså situasjonen hva a2g4r smereolje forverret seg i den grad
at muligheten for et totalt sammenbredd i all transportvirksomhet er over-
hengende i lepet av et par måneder,

Vel anvendte engera Eh av de ting
er a o fen igne-en blir holdt i de
skattebetalernes penger brukes til.
orientert enr vi selv, En svensk av
fra det nettepp vadatee reeere stat
herav bj,a, ab aer er bevilget nele
opplæring at fereagarden koster c

som karakteriserer det nasistiske styre
o mest absolutte uvitenhet om hva
ogsa oå dette område er utlandet bedre

is kan-ae  nalia  offentltaaJare en del tall
sbedsjett for 1944/45, Det fremgikk

millioner kroner til Hirdens våpen-
ss ikke mindre enn 4.8 millioner kroner.

- Peroler,
Hva er  en oarole? Parolen er en feraolesoruee som fastslar hvilken holdning
en skal innta en bestemt aamosttuasjon.
Hverfor me vi ha prroler? I kampen met vere fiender kan vi bare greie oss
nar vi Zjemper seM3118-r—ag under disiplin. Parolen er det kommandoord som orda
nena rekkene. det er den somgjbr at vi ogsd i var zevile kamp kjemper som
en g„amee og ikke som en uordnet masse,

a  .Parolen er samtidig uttrykk for felleåskapet mellom alle gode nordmenn
Den styrker de svake ved  a  stille dem inn i rekkerm av de faste  oa  djerve.
Der, gjar at fienden ikke vet evor han skal efl til, fordi alle star likt.
Det er parolmn som er erannlaget for var front.

Hvis du er en av dem som gjerne vil gå sine egne voier og ikke har
forstått kriemns krav til sodidaritet, da se deg tilbake og tenk over hvor
vi hadde stått, om det norske folk som Oeleet ikke hadde samlet seg om paro-
lene- fra Hjemmefrontens Ledelse,

HVor hadde vi stått om ikke lurerne hadde samlet seg om parolen om
-ikke e medvirke tiiflueh easifIserelng -fiv  8-kolena omeakke-fbreldrene hadde
fulgt parelen om ikke  a  sende sine barn til Ungaomstjenestere, Vare barn og
ver ungdom hadde da i mer enn 3 er vært under faalig nasistisk påvirkning.
Vil nosn edag vage  a  naste. at dette ikke hadde satt spor,og det spor som
aldri ville kunne utslettes.

Hvor hadde v.. atatt om vi ikke mannjamnt hadde sluttet opp om parolen
motesambandene. Rele det norske folk hadde vært innskrevet i nasietiske
organisasjonert.  Qalsliea  hadde dannet sitt riksting. og vi hadde for lenge
siden vart trukket inn j. krigen på tysk side,

a Hvor hadde vi stått om vi ikke hadde hatt parolen mot arbeidsinnsatsen?
Tysk -arne hadee motstandslest kannet utekrive var arbeidskraft til
krigsinnsats mot vart eget folk og mot vare allferte. -Hvordan ville disse
ha sett på ess når krigens regnskap om ikke  sa  lang tid skal gjbres opp?
og hvordan ville vi ha sett på oss selv?

Hvor hadde vi stått om ve ikke hadde hatt parolene mot aT og mobili-
seringen? Ikke bare den angdom som nå nektet å la seg mobalisere, men også
andre årsklasser hadee vart under vapnn. Noen av dem ville allerede
vært satt inn på frentene ea andre velle blitz tvanget til  a  være med å
dekke den tyske retrett i Nore-Norge.
Hvordan blZr earelere  ttla  Fets on eekke forskjellige grapper tok, seg til å
sende u paroler, 1ft e  El-et nære galt avsted, parolen aorateetter en fast
anerkjent ledelse på samme vis som ee aær ma ha sen enhetseemmando. Fos oss
er det anI.‘Hjemmefrontens aedelee) saler ledelsen i en av hjeamefrontens •
undergrupper som aer earolene, I seete fall skjer det etter de retnings-
linjer 2C,ID er trekket opn av H, I , oa i Lkiye samråd med H.  a,

oppstar eu situasjen som arever en na parole, blir saken
dreftet mod reprer;entanter for de befolkningslag som  r  særlig grad bltr be-
rarto E.a, ee desehten på forskjeLlag vis i stadig kontakt med folk fra heI
landet,  Nar  det er tid til det kar, darfor hundreder av nordmenn vare rad-
spurt om parulen. Vi kan tryat si at behandlingsmaten er så demokratisk
som ået er aalig å ajennomfere under de nåværende forhold.
Hva er F,Lo? Let er rimelig at aet nerske folk ajerne  vel  vite litt mer



om den lederse sem dirigerer kampen n-9t våre ftender, men yt vet alletat
ingen er mer vitehegjMinlige på dette purkt enn. gestapo„ Det er deredir 1k e
stort vd kan forte11e,

Hjemrefrontens arbeld drives åv en rekke aktive gruppersammeneatt
av.menn og kvInner fra alle befnlkntngoniag. De har ferskjellige oppgaver.,
Men de har ett felles mål. De vil hver j a sitt område gjire den ytterste
inasats for å gjenreise vår frihet og selystendighet etter Grunuloven, de
tror nå demskrattet de hater nasismen, og de er.lnjale mot konge og
regjeringe Det er menn . fra disse aro4ene som sitter 1 H,L g
Hvordan  er din stillIng tt1- perre1pne2 en idag det noteks frlke og der
nenske regjWings repreSen an vor det ll r vm'standen vmt fienden her
hjemmean Det er derfor ikke en nrtvatac‘om en vd-1pdf..B1ge.
ikke, Deu.som t,rosser eller til og meaujmotarbeider nannlene, st1l1perseg
dermed pE`;. t nders side eg vtl oppg,j3r etter krigen,

Florå politimesterembede. 1 de siste  T;Sr  ar han U-mannen Bagnar Beye
Jensen vært konstituert som politimester 1 Flori, Han var t1d1dgere en
beryktet eakfirer i Oslo. Han er nå ficrnet fra sttt embete å grunn av
arenselds 111 i tjenesten. I hans nted er konstituert den tidltaere leder
av Borgervektkontoret i OsIon polltj:gnUmektig 52;gel FIognfeldtsnm sedv-
filgelig også cr medlem av partiet. Flegnfeidt forsokte ifjor snmmer å
råmme til Sverige, men ble tatt nå grensen, At han- nå skal brukes som
politimester, vitner om den katastrefede mangel på folk i polttletater,

Minister Skannhe har hatt mang es. Iderd dyst na kaltarfronten okokupasjoris-
tideno TEFIWevis av lærere matte han sende tir KIrkenss, streikeme brester
måtte sendes til Helabya eller sikreg D.?1,anner mdte og de ca. Soo studenter
sum i nattens mulm og morke enstiftet brannen i Unnversitetets  Adls.  måtte
sendes til Tyskiaau in ,gengjeld har Man som k[aut fått skikk oa Ungdome-
tjenesten, kirken er blått mot det statsbre.nde nartt ng ved Univer-
sitetet kan de LytOe-inte Tn2.Jeeahonr,4„ffs ssg  TE.fly
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s ted: nvor han kun hvile ot, .kv det departement bvls sjef hdr t:Ife1dlgvis
er, fikk han tt1latelse til å kj5pe en narsell av £idsvoll noesegårde
skog i Hordal, Prienemnda, som var beomannet med ministerens  sgre partifel-
ler, satts verdlon av parsellen ttl Kr, 5  000  otem sk5a. Dertne ble taksert
særekålt ttl kr, 2 Gan. Mon mintoterou fant at Kr 2. ()r en nassen
de pris for arseilen med påstående skog ug.1ot sea tilskjite eiendommen py,
for denne pria,  ,red av andre dittldrede myndtgneter lykLee det også
hr. Skan ehe å fa byggetillatelse og byggematerieler.  sltk  at hytten nå er
ferdigbygd med furholdsvis rimeidge nmkosbinger,

Televåg-tragedien: Det er i disse dager tre år siden tyskerne gikk ttl sin
WykteIe aksjnn mot befolkningen i relevda sir for Beraen, ,-Lnal.lendringen
var som en vil huske st to tiske poltlmean var bditt dreot og n sitt rase-
ri gikk herrefolket 15s på den heit usky1dige stedlige berolknIng, Samtlige
hus på stedet ble brendt, al1s mannilgo innvanere meltom -
alt ca, 7o ble c'eoortert tll lysklann. mens resten som utgjorde mer enn
25o nersoner ble  irternert. r:Orst nå  Storetvcit skole I Fare og senere
på Framres 1 Kvam. risse ble lnslatt ifjor etter mer enn 2 -Ors Interhering
Av de 70 somble sendt trr Tysklaså fe,:r inntil  serptember 1(;:4 ikKe  mndrs
enn 28 avgått-ved doner 6g det er dessVåsrre 211 kj;:lrin til d frykte
dette ts.11 senetre er steget ytterligersO, net er nediagt rorbdd mot
utbetale erstatriug nv Krtgsskndetrygden til de skadeltdte, lost-etå bl en
æressak for vårt land d knmme der nårdt rdmmede befsåkn1na I Teleåg t.H1


