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TJnnskyldningenei En av vare fri aviser inneholdt fo^-en tid a±&en en UL£4n .
artikkeI om en k^ant politimann somoi krigeris ffirste ar-var medlera av N3,
men som siden har- meldt seg ut og na hbrer" til dem som ror med lange,Beige*
tak. Avisen fant det nSdvendig a gjenkalle i eriadringen mannens forskjellige meritter fra den tid da det tyske vapen hadde medgang. Og foranledningenovar- for a bruke artikkelena eget uttrykk- at vedkommende hadde for*
statt a skaffe seg en "heiagjeng" som benyttet enhver anledning til.a frem«
here hvilken stralende jBasing han na er og de mange utmerkete unnskyldninger som kan anfores til hans fordel.- Dette er ikke noe enkeltstaende tiifelle. Mer enn in tidligere NS-mann i administrasjonen har i sin bekjent- ~
skapskrets en eller annen beundrer som-~til atskillig forbauselse for flert&llet av dem som kjenner til forholdet- har det travelt med a fremholde
alle de -unnskyldninger som gjor segogjeld-ende i vedkommendes tilfelle og "
alle de gode grunner eom taler for a. "glemme"' alt det gamle" for hane vedkommende •
Med all respekt for de bolde forsvareres motivsr, ma det vsre tillatt a
minne om at Vi trogg alt har a gjore med folk som har gjort seg skyldig i
landsforrederi slik som denne forbrytelse er beskrevet i Norges straffelov,"
iet Til! ikke vssre bra for utviklingen av rettsbegrepene her i landet om oppgjSret med disse forbrytere skal bli innhyllet i en atmosfssre av "forstaelger"
og "fordragelighet". La oss derfor se litt pa de unnskyldningene som vanlig*
vis blir anfort- om de virkelig er av den art at de kan godtas til'ttnnskyldning for den forbrytelse som i krigstid er den alvorligste av alle.- Av og
til herer en sagt:" Han matte vel melde seg inn..." La oss med en gang sia
fast at ingen har mattet melde seg inn i NS« Vi var under press, det er si.
Vi mlitte alle pa, et bestemt tidsptmkt regne med a bli avskjediget. hvis vi
ikke fait til fote, og for enkelte var vel muligheten for arrestasjon 8§nasrliggende' at den matte tas i betraktning. Men mer enn dette riaikerte vi
heller ikke. Hvor det gjaldt folk uten b'konomiske resurser og med familie
a f orsb'rge , er det i beste fall forklarlig at de i et svakt 5yeblikk gav "
y.etter for^hensynet til fedrela,nde't. ten aTt overveiende del av statstjenestemennene gj'orde'det ikke~ uten hensyn til forsorgelsesbyrde eller ikke~" •
forsorgelsesbyrde. Er det en unnskyldning for en'mann-at han er mer kar-aktersvak og unnfallende en 9$ $> av hans landsmenn, vel- da unnskylder vi *•
ham»- SS. kommer vi til det aom av og til blir sagt om navarende og tidli-"
gere NS~medlemmer: at de er "overbeviste nazister" og bare har tatt konsekvensene av sitt politiske syn."Til dette er a si at etter den rettsfb'lelea
som er grtmnfestet her i landet, er void og drap sma forbrytelser sammenlignet med det a patvinge et folk en samfundsordning som det ikke onsker^
Ja som det endfcg har en direkte motbydelighet for. Og den som er med pa a
voldta, et helt folk for 8. tilfredsstille sin maktbrynde, er ikke bedre enn~
den som er villig til a svike sitt land aVpengebegjaer. Den som ved medlemskap i NS er gatt inn for nazismen i Norge, har ikke bare Vc3rt me a pa, a,
b've void mot sine landsmenn og anslag mot landets statsforfatning- han har
sogar gjort det i ledtog med landets fiender og meet direkte stotte av denu
Har han veert'Toverb€vistw om borettigelsen av dette, sa, kan vi ikke db*mme
ham mildere av den grunn - tvert imot.- Mer bestikkende er kanskje det
argument som stadig h5res: at'"han mente a tjene landets intereseer best"'
ved a. melde seg inn i partiet, fordi Tyskland allikevel ville vinne krigen
og at det gjaldt a re d-d e hva reddes kunne og gjbre det beet mulige ut av *
situasjonen o»s.v« Disse selvoppgivelsens argumenter kunne muligens respekteres hvis det var sa at vi i en nSdssituasjon var overlatt til oss"" selv
og matte velge en kurs uten stotte av landets lovlige statsmyndigheter.
Men som alle vet, varfiet.ikke sa« Zonge og regjering holdt hele tiden en
klar kurs- med. full tilslutningoav det store flertall av'befolkningen (at
denne kurs senere har vist sega, vesre dep eneste riktige, skal vi i dena§
forbindelse ikke paberope oes). En mann med naso'onale instinkter i behold
er i en slik situasjon klar over at han har a, b5ye seg loyalt for landets
x)presset og lot hensynet til sin egen familie ga foran ..

offisielle politikk - uten hensyn til hva hams perj3<?nlige oppfatalngjiairte
vsere. Han vet at illoyalitet i krigstid botyr Iartde^orre<3erio I denne for— -.tindelse er det fristende a be heiagjengen cm a kaaie et blikk pa kretsen *
av de navasrende og tidligere NS-medlemmer som pabe?6per seg omsorg for landets interesser som grunn for sitt medlemsskap? Mat' Til matte lete meget"
lerige for a finne folk som tidligere har gjort Beg jemerket ved eamfunnssyn og idealisms. Derimot behover man ikke a ieter fcr a finne personer som"
alle sine dager har vaert kjentfor £» vs'rc 0*5?^b< " Jg oppoytunistsr. Gad vite om ikke endog en og annen av de skyldige s_ely n m n e bli vakt til tvil om
det ideelle i sin handlemate hvis han fofsBk^e * ta at pverblikk over hva
slags folk det er lian har fatt ftflge med« " /
De unnskyldninger som hittil har vsart nevnt } er det i og for seg ikke grunn
til a ta sasrlig alvorlig* De faller i all fall ikke tilbake pa andre enn
dem som gjor dem gjeldende. Anderledes med et annet respnnement som av og
til dukker opp i diskusjonen- mer eller mindre kanraflertt nemlig datte J.%
det skal vsere *e11 e rpakl okskapj^ a, kritisere folk som meldte seg ins i NS i
krigens f8rste tid og s~bm senere har meldt seg uto Det antydes at det skal
ha vssrt en slik stemning av defaitisme i ITorge sommeren og hcsten 1940 at •
folk flest naermest gikk og talte pa. knappene urn de skulls melde seg inn eller ikke - og at de som ikke meldte seg inn, bor prise sitt hell og ikke
hovere over de mindre heldige medborgere som havnet i partieto Forutan a
vssre bunnlSst usannferdig, inneholderodenne pastand en o f orneermelse mot det
norske folk og den ma ikke passere upatalt* Vi har enna iklce mistet enhyer
erindring om det som foregikk i det skjebnesvangre ar 1940 ? og vi tor vage
den pastand at i alle " lag av befolkningen var r.eaksjonen mot Quisling og
US spontan og vold'sbm* Den alt overveiende del aV'befolkningen ansa rant
umiddelbart partiets opptreden for landsforrederi; og sporsmalet ftm innmeldelse ble ikke engang overveiet Fl"a.ndf ansTencTige mennesker- uansett
*
hva de'mente om krigens utfall. Den som har fatt et annet inntrvkk av stemningen f ma ha vs3rt meget uheldig med sin omgangskrets*. Vi tor pasta at de
som sluttet seg til partiet i 1940» gjorde det i full fort;taelse a-v at de" '
derved satte seg utenfor solidariteten med storsteparten av sine iandsmenn.
Det var i krigens forste tid at det norske folk ble satt pa. den virkelige
prftve. De som dengang sviktet, avslorte es Icarakterbrist som man ido.g ikke
kan se bort fra- uansett hva vedkommenda senere har g,1ort for a ro seg i*
land. Har de SBnereogjort en innsats pa deri riktige siden og virkelig ofret noe i kampen, sa vil nok dette komme dem til gode- om ikke annet sa i
deres alminneli^e omdomme etter krigen. Men vi bor Tokte oss Tel for a la
slike etterfolgende omstendigheter fa, innflytelse vad. bedommelsen av de "'"•
handlinger som ble foretatt i de dager da det virkelig gjaldt.- Let Til kimne fa. skjebnesvangre fSlger for utviklingen av samfunns- og rettsfolelsen
her i landet.
Evakueringen> Nar tyskerne og nazistene i fellesskap gar sa kraftig inii-'for
eVak'ueringeri''avollorcl-Iorge skyldes nok dette ikke minst hensynet til arbeidskraften. pa den ene siden vil•de hindre at de deler av vart land som
na star foran sin befrielse, kan nyttiggjore- den stedlige befolkning under
den fortsatte kamp og samtidig Snsker de selv a, utnytte arbeidskraften til
sine egne formal. Blandt dem som her er mest uteatt er eikkert statena og
kommunenes tjenestemenn. Ved a bortfora de offentlige funksjonsrrer menar
man o a kunne lamme eller i hvert fall vanskaliggjore administrasjonen i de
omrader som blir befridd og som folge av blokaden av offentiige stillinger
har en god bruk forodem her sydpa, 'Yi ber alle offentiige t.joneetemenn'cm
a VcBre oppmerksom pa dette forhold* At hve.r eiike'lt i o en given Ett nsjon
unddrar seg tvangeevakuering og soker a.komme over pa dsn retta sideiij er
selvsagt og hertil trenges sikkert ingen oppfordring^ Qverfor 'dem som blir
fraktet sydover mot sin vilje, finner vi a burde innskjerpe ^en tidlig3re *
gitte parole om at de sa langt de kan ma,'nekte a la seg beoi^'te til a overta andre stillinger*
Ove_r_forin_2 av tjene^temenn^ til _andre etater. Det har ikke sa^ejeldent for<?Fommet a't TJenestemenh* Trmen ~eh ~eYaTf er~T)TTtt beordret til a overta stil-**
linger i andre administrasj onsgrenerf. Vi er sale-des kjent med at prispclitiet og postverket er blitt forsokt rekrutiiert pa denne mate og i disse
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dager har 6t ikke ubetvdelig antall tol^funksjonser-.r i Oslo fatt or a re om
a utfore linjetjeneste ved jernbanen, Det er selvs,..et blokaden av offentlige stillinger som her gjb'r seg gjeld^nde og hvira v.rkninger de na-vaerende ."nskthavere pa d^nne mate sb'ker a el "(.minor e0 Vi mi nor derfor de tjenestemenn som blir utsatt for beordriiig av denne art, n at de s^ vlit
mulig ma. soke a undra seg herfor.
Riisnaes som polltimlnister, Som bekjtmt ble 275 polltii'txk arrestert i august "if jor og- overfort til konsentrascionsleir i Tysklt d. -T-OJ itiminister"
Jonas Lie har ikke funnet det qpportuiit; a. ta fra dem ',., m e n mona de er i
fangenskap. Men mens katten er borte »y, liens Jonas Li i var opptatt med
evakueringen nordpa, fungerte Riisnaes som sjef for Poll • idepartementet og •
han benyttet anledningen til a soke a fa. avskjedigei de irresterte politifolk, i-det han ville at de bare skulle gis en pensjon sot. hindret familiene fra a lide nb'd. Forslaget mJ-tte imidlertid kraftifr IT itbb'r fra flere
hold. Det ble understreket at det var b-yxJet pa. fei.la.kti, e forutsetninger .
m.h.t. det som var passert ifjor og var i"stri"d med gjalde de lovn T!en sable det under sakens behandling tatt opp m.otforBlag om rh s''ille de arresterte til disposisjon" med rett til ventolonn^ op dette kompi'.omiss gikk i—
gjennem,
Kampen om un^dommen,, Vi har for bragt opplysninrer om nazitnyndighetenes
stengning av Taller skole i Baerum. Foranledningen til dette overrrep var,
at sokningen til Stabekk skole ^ikk katastrofalt ned etter at denne skole
ble tatt under naziledelse* Slevene sbkte over til Valler 3kole. Da denne
ble nedlagt, hapet makthaverne at elavtallet ved Stabekk skole skulle ta
seg opp igjen til tross for den nye ledelse6 Sa. ble ikke tilfelle,, Skoleun^dommens motvilje mot nazifiseringen var for sterko Slevene sokte na til
l.Iunchs privatskole, til tross for at denne skole hadda forholdsvis d?rlige
lokaler, Dette. brukte na myndighetene—s-oai-pAs-kiid-^.- til a paby stengnin^—
ogsa av denne lsereanstalt, Helseradet hadde hatt en del a innvende mot lokalen©, men slo seg til ro etter at enkelte reparasjoner og utbedringer
var foretatt, Kirke-og Und^rvisningsdepartementet grep likevel inn og
krevde skolen stoppet. Munch anla da sak for a fa stengningsforbudet kjent
ulovlig. Etter de opplysninger som fremkom under saken, fant departemsntet
at det ikke lender kunne fastholde palegget og gjorde fullt tilbaketoge
Dermed trodde Bserumsborgerne at forfolgning.on av Munchs skole var slutt
og at skolen hadde fatt arbeidsfredc Men nazistene i bygda visste bedre.
I bevisstheten om at det som ikke kan oppnas ad rettens vei, kan g^annom-*
fares ved makt, henvendte de seg til f ylkesf preren, som na har pabir ;
stengning av skolen * stikk i strid med det stannpunkt departementet sa
seg nodsaget til a innta etter at saken var bragt inn for domstolane» Vi
gar ut fra at heller ikke dette overgrep vil oke sokningen til Pkolen pa ~
Stabekk. Skolestriden i Bserum er et av de mange eksempler pa at makthaverne ikke skyr noe middel for a fa. tak i ungdommen. Men det gledelige er at
nazistene her som ellers har hentet seg et nytt nedarleg i kampen om var
ungdom,
De nye tyske lesebokene er et annet eksempel pa at motstenden mot nasifiserinpen er like sterk over alt i landet, tirke-O:1?: Undervisningsde-nartementet har sendt ut rundskriv om at den tyske nazilesebok skal brukes ved.
alle hSyere skoler. Departementet har ikke myndighet hertil. Det kan bare
autorisere Isereb5ker, det er de enkslte skoler som seiv avgjb'r hvilke av
de tillatte boker som skal brukes, Departementets pabud er derfor ikke
fulgt os, det har ikke kunnet foreta noe for a gjennemfb're det, Ikke engang
rektor Norvik ved Berg skole, en av forfatterne, har kunnet innfbre den
n-ye leerebok ved den skole har er sett i spissen for. Hens kollega Waage
ved Ullern skole, ogsa, en av forfatterne, har mattet n5ve seg med et forsok pa a innfore boken i sin egen klasse. Da elevene ble oppmerksom pa bokens nazistiske karakter, brente de den straks,, Bore et fatall elovar
rundt om i landet bruker naziboken, Fauipen om ungdommen viser hvor maktes15se de nye makthavere star overfor en fast og almindelig passiv motstand.
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griper inn. Ved hiJ-s-b-^nUs'tr-ets begynnelse fikk
tene ved" 'deL 4" n'ogskoler - DenTaJmi ska Ho gs ko 1 e ,' ilandjd^Jikgskoltfr^, Land - brukshogskolen og Vaterihaerhbgskolen - beskJed om at de regis.trerljagspliktige studenter matte hcldo seg borte fra disft^e skoler, da de ellers Trunne
risikare a bli tatt til arbeidsinnsats. Vea DorKTokniska HSgskole skal detVEeie reagert sa mannjamnt pa d.nne parole -^t^undorvisningen har mattet innstilles. Dot samme vai tilfe^let ved Veterinssrhbgskolen. Den vi&aro utvik-ling ved denne skola er imidlartid sa intoraVsant, at dan fortjener en nsermero omtale. N.S.vatoxinajrdir.jktoron, Stainar Klevar, lot fb'rst utfordigo
orklsering om at hSgskoluns studentar ikka yill^e bli utsatt for noe,hvis
do strsks mbtts ?ram igjon. Da detta ikke hjalp^, utfordiget han 11. septornbar 1944 an erkleering om at hvis ikko undervisn^ngan var prjenopptatt dan folpenda dag, villo skolon bli stangt og funksjooaasrjr og studonter bli ar~
rogtort og sendt til Tyskland. Danno arkleerinf Vakte,
som rimolig kan v^re,
an dol oppsikt og uro. Kasto dag dro diraktorcn sal^1 opp pa httgsk'olen for
a sa hvordan dot~utviklat sag. Hans hensikt vsr visfetnok ogsa a sikre sag
do kartotokkort som f8ras ovar studantano. Eoxtona rlkk han imidlortid ikke
tak' i, hvilkut bragto ham i dat moktigsto raseri. Da *%an sto i bograp mad
a forlate hSgskolans omrade, oppdagst haa pa gardsplaksen an gruppe pa 4-5
studonter, som sto og snakkot samman. Dir^ktoron satte\ursan rctt mot
dissa og i sa stor fart og mod sa truanda mina, at studantano fant dot sikrast a ta til bans. Diraktoran som enna or forholdsvis unpt og sprok satte
ettar i vill 'fart og tok benvagan ovar hb'gskolans stolthet - do stora nysaddo plonar, hvor han satta noan valdigo spor otter seg. TSn av h8gskolens
vedkomoi^nda skulle i danna forbindalsa ha latt f3.11.a an bamerkning om, at
dot to sikkart blir da eneste spor dir^ktoran kommor til a otterlato seg i
sitt virke. Elapp jaktan ,fb'rto imidlortid ikka ti3s noo ra'sultat. Sonore har
dot vist sog at dan pa sitt vis initiativrike diraktor har opptratt halt pa o^an hand, id:t hans tidligoru sjef, ministar Hagolin, ov^rfor hb'gsko*
len har tatt avstsnd fra sin undarordnodos oppforsal. Na liggor situasjonon vod Vatorinajrhbgskolbn visstnok slik an at da ragistraringspliktigo
studantar holder sog borta, mans und-rvisningan bast mulig holdas, i gang
for de b'vrige studantar.
•. •
Rattstilstandon i Morga anno 1944. Vod soranckrivorkontor pa 5stlandat
innfant sog i slut tan av oktobor, til £id og stad som avtalt, ot par som
skullJ vios. Dot skulle imidlartid visa sag at da matto reiso hjom igjonmad uforrottjt sak. Soranskriveran var blitt avsatt pa dagen, dommarfullmakti^an arrast^rt, mans on sokrotaer fra at av djoartementen© som var sendt'
oppovar i hui og hsst for a bestyro ombadut, forsvandt undarvois og anna
lar vanto pa sog, Som ot plaster pa sarat her vadkommende dapartamont i disso dagar anvist brudgommon ot balb'p av kr. 48.50 til dakning av utgiftono vod dan mislykkado roise.
Of fantliggjorolsa av nayn. Som varo losers vil ha lapt morko1 til, har vi
hittil vist stor forsiktighot m,h.t.offontliggjoralpo av navn pi statstje*
nastomonn som har brutt parolor ellar pa annun mate vist nnasjonal opptrodan. Vi har vsert noa r^ddo for at an slik offjntliggjBrolse villo kunne
virko noo vilkarlig i dot onkolto tilfalle og di-ssuton har vi gjorno villet
gi da svaka an sjangse til a ga i sag selv Na or imidlertid parolone og
advarslene blitt gjentatt sa manga ganger, at ingan svikar longer har krav
pa skansomhet. Vi'vil for fromtidan ikka ha noon batsnklighet vad a trakke
from til ofontlig boskuolse enhver som sattar sag utanfor den nasjonale
front.
Til en begynn^lso vil vi imotakomme at langa fblt savn ved a trakke frem
konsulant H. Glenne i Ka-:ringsdapartamentats avdeling for Industriforsyning
Hen or ikko medlom av partiot, men har lagt for dagan en usedvanlig tjenostavillighct ovarfor m&kthavarne op: ikko latt noan anlodning ga fra sog
til i ord og gjerning a vise sin loyalitot ovarfor dam og sin vilja til a
modvirko aktivt vad gjennomfCralsen av nazistanas tiltak - uansett dottes
art. Av hansyn til da mango som kommor i forbindalsa mad ham i stillings
medf5r, finner vi a burde gjora oppmarksom pa. datto.
Sosialdapartamontotj^spodis.ionssijof Kringlabotten er i disse dagar plutse11g og utan grunn blitt fjarnotfra sitt embada.
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