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U t m e d d e m . - Formannen i det danske frihetsrad Christmas Moller har nylig
T~et~ inTi*rvju uttalt. at danske nasister etter krigen ma utvises fra Danmark
til Tysklando Da vi pa dette omrade har tilsvarende problemer som danskene
er denne uttalelse ogsa av interesse for oss. Mange av vare hjemlige nasister og andre tyske lakeier kommer nok til a bli straffet pa en mute som
gjor sporsmalet om en utvisning lite praktisk. Og for enkelte angerfylte
synderes vedkommende kan det vel vsere hap om at de - eventuelt etter andre
sasrlige forholdsregler - etterhveft uten fare kan absorberes i et demokratisk surafunn. Men med hensyn til en stor gruppe av dem som i innstilling
og gjerning har lenket sin skjebne til nasismen og Tyskland og for hvem
Tysklands nederlag vil bety en fullstendig personlig og social katastrofes
vet vi at de ikke bare har gjort seg uverdige* men ogsa helt uskikkede til
en normal tllveerelse blandt frihetselskende nordmenn. Det vet vi etter var
grundige kjennskap til disse mennesketyper og den reaks«jon disse aposteler
og hand.langere for ukulturen vil bli mott rned i et fritt Uorge. Og nar vi
igjen av full kraft skal ta fatt pa a bygge et trygt og fredelig rettssamfunn, kan vi ikke slepe pa denne sorgelige og samtidig meget farlige pariakaste, som da for var ytre og indre sikkerhtts skyld matte vtere under vern
og oppsikt i artier framover, Det midfiel Christmas Moller har pekt pa,
gir i virkeligheten den absolutt beste losning pa et av de alvorligste
^
problemer et- naisokkupert land vil bli stillet overfor etter frigjoringen.
Det er en selvfb'lge at en slik utvisning til das Reisch ogsa omfattey tyske
statslJ°2"ge^e °S tyskere som har fatt norsk statsborgerskap. Og det er av
den storste betydning at den tragiske flokk av tyske elskerinner av norsk
astt og deres avkom med herrefolket folger med pa ferden mot syd, I vart
land ville disse mennesker ble mott med forakt eller kulde, eller nva verre
er, vi risikerer a huse rekrutter til en femtekolonne for tysk revansje i
fremtiden, I Tyskland er de i sitt rette mil^o og betyr ingen fare. For den
eventualitet at tyskernes varme folelser for sine hjelpere i politikk og
erotikk i Norge skulle ha kjolnet nar tiden er inne, ma Tyskland selvfolgelig palegges som en betingelse i fredsslutningen a ta imot dem,
pen norske regjering i London. Fra en svensk oversikt utarbeidet pa grunnlag av oppTysninger "fra sTatsminister Nygaardsvold henter vi folgende:
Da regjeringen kom til London stod den foran mange vansker av praktisk art, Det manglet sa vel lokaler som personale . Lckaler ble skaffet i
Kingston House, Princes Gate, i nserheten av Hyde Par!?, personale strommetetter hvert til, saex"lig fra Norge via Sverige, og i spesielle tilfelle ble
bestemte personer tilkalt, f.eks, borgermester Hartmann for a overta Finansdepartementet. En alvQrlig ulempe var det at man til a begynne med manglet
gjeldende norske lover" og forordninger,'norske handboker o.l. Det aller
nodvendigste ble skaffet etterhvert og departementenes arbeid kom i gang.
En administrativ praksis begynte a utvikle seg. - Beslutningene fattes av
Kongen i statsrad etter foredrag av vedkommende departements s.jef. Statsrad holdes hver fredag i den norske ambassade. Beslutningene har i samsvar
rned Grunnlovens § 17 som regel form av provisoriske anordningero
Utenriksd&pa^rt^mentjet var fra varen 1941 ferdig organisert i tre avdelinger,
'e'n~a 1 minneTl"g7""en"p~oXitisk og en handelspolitisk. Hovedoppgaven har^yart
forhandlinger med de allierte nasjoners regjeringer, Kn viktig oppgave
har ogsa vart a, opprettholde forbindelsen med Sverige. Departementets sjef
er sJd©n februar 1941 Trygve Lie.
Kirke-og Underyisningsdepartementet hadde som forste oppgave a opprette
ITori'fakt 'meHorn den norske knngkastning og B B C
Det lyktes allerede sommeren 194o og siden har Horge hatt egne funksjonasrer i den britiske kringkasting, -Det er opprettet flere skoler for norske barn, bl.a, folkeskole
for ?o barn drevet som internatskole pa et slott i Skottlands folkeskole
og middelskole i London, folkeskole pa Island. - I saniarbeid med British
Council liar departementet opprettet The British Norwegian Institute som
anordner foredrag og sammenkomster. - Departementet har delvis overtatt
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• g I norsk for engelsk:e0 Departementet har fatt
i stand van&reblblioieker for krigsmakten og for Jb.a.ndelsflateno Det fy oppbtVfc et krigsbibliotek av vifcenskapelig og annes llttemtur som under
krigei
.bar kunnet skaffes 1 Horgs eg som etter krigen skal tordel.es
pa de norske biblioteker og vitenskapelige Lnstitusjoner,, - Departementets
sjef er Hils Hjelmtveit0
Justisdepartementet liar som wiktigste oppgave a forberede og utarbeide
ie prbvisoriske &nordninger0 Det har opprettet sjofartsdomstoler hvor
donimers,, patalemyndighet og forsvarsadvokater er norske0 Hensikten er a
opprettfaol.de en sa hoy disipllnaer standard som rnulig i den norske handelsflatSo Det er opprettet norsk krigsrett i Storbritania, Sambandsstatene
og Kanada0 - Det er- utferdiget en rekke provisoriske armrdninger som tar
sikte pa a regulere eppgjoret i Horge etter befrielsen3 bl 3 a 0 om straff
for krigsforbrytere og revision av juridis.ke og administrative avgjorelser
som er truffe
rge under okkupasjoneru - Sjef Terje Wold,
Sosia,ldepartenie.ntet bestar av en alminnelig avdeling og et medismalstyre 0
Uet" e"r~l)"ppr"eTiet ffo~kontorer for sykeforsikrings ett i London og ett i
Hew-Yorkc- Sykeforsikringen og ulykkesforsikringen for Bjofolk er utvidet
Departementet har ansvaret for de norske flyktningene i Sverige og dekker
utgiftene til deres oppholdo - Medisinalstyret har opprettet legekontorer
for rfrdmenn i London? Hewcastle, Glasgow, Liverpool, Cardiff, Halifax.
Kew~#ork eg Bombayo Norske sykehuss.r er opprettet i London. Edinburgh?
Glasgow og Liverpool3 S^ef for departemente't er Sverre Stostadb
Handelsdepartemeatet har hatt til oppgave a organisere registrering og
beskjef^Elgelse for alle nordmenn utenfor Norge0 Registreringskontorer er
opprettet i forskjellige deler av verden,-, .- Departementet har administrert
de obligatoriske avdrag pa, sjofolkenes hyrer0 _Det har organisert hotelier^
klabber.. lesevsrelser o.«l. for sjbi
Det har opprettet et opplysningskontor for nordmean som kommer til England og dstte hjelper samtidig tilmed a skaffe t.oy og penger inntil vedkommende er Innrulleri
orsk siyil
eller milit-er tjenesteo Kontoret fungerer ogsa som et slags sentralpost •
kontor for nordmenn atenfor Worgea 1 begynnelsen av 1943 ble det utstedt
en serie
norske frimerker til bruk pa norske fartcyer, - Departementet
r et fiskflkontor. Kolonien, av norske fiskere i Skottland omfatter
ca o 200 personer, - Sjef for departed entet er s.lden 1942 Olav Hindab
Landbraksdepart.e_iK_e_.utet har arbeidet med planlegging for tiden etter
krigen, - Sjef Ha.ns~Ystgaardo
Finansdepartementet har ^t omfattende arbeide med finansene i alminnelighet,
buds jettet„ betaling av renter og avdrag pa statsgjelden
jop av statsobllgasjoner, plasering av forsikringssummene for krigsforliste skip og
Kortraships fraktiiuatekter9 statens overtagelse av norske tilgodehavender
i utlandet, val-j.taoverforingers financiering av hjelpeaks joner for Ho rge,
statsregnskapet og saker vedkommende Norges Bank0 Dertil kommer saker
anngaende lonns og arbeidsvilkar for militsere og sivile tjenestemennf
lokaler for den. norske administrasjon 0 o l. - De norske statsinntekter
atgjores vesentlig av inntekter av handelsflatene Nordrtienn utenfor Horge
betaler skatt0 De samlede inntekter i 1943/44 utgjorde 7 o 600 o 000 pund0
Den storste del. &v utgiftene faller pa Forsvarsdepartementet med ca, 100
millioner krdnero ternest kommer Sosia}departementet med 23 mj
Sjef er siden november 1941 Paul Hartmanno
:
Forsvarsde_pa_r*
.ejb har i forste rekke til oppgave a organisere den
norske militaere innsats i krigen mot Tyskland, a planlegge Norges befrielse
og a oppbygge et militart apparat som kan lose de oppgaver som melder seg
i den forbindelse, ?or haeren er opprettet en treningsleir i Skottlandu
uaskape
skaffet ved a. mobilisere vernepliktige nordmenn fra alle
deler av v<
avmonstrede scic:
h emvendte hvalfangere osv- Flaten
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rtagelse av krigsskip fra de allierte og ved ombygning
av b.yalriatero Treningsleir for flygere er opprettet i Toronto i Kanadac .
nordmenn er gjennomfort i Storbritania. San:bandsstatene?
Kanade
Argentina. Meksiko, Kuba., Australia„ Sydafrika
..la

xiina, Egypts Portugal, Island samt pa. ^aaroyene. Den ornfatter menn i alderen
18 - 55 ar, og kvin'ner i alderen 18
ar3 for kvinner dog bare i Storbritannia, I februar 1942 ble de forskjeliige grener ay forsvaret stillet
under en felles forsvarssjef, hvis stab, overkonunandoen, btstar av off 1st™
vet fra de tre forsvarsgrener, I 1944 ble kronprins Olav utnevnt til forarssjef. - departementets sjef er siden mars 1942 Oscar Torp0
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ble i September 1942 delt i et sjofartsdepartement
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adminisTFerl'rnand'eT'sTTaWn, men"TdrgynTHgs- og gjenoppbyggingsdeparteoaentet arbeider med forsynings- og gjenoppbyggingssaker. En viktig del av
denne virksomhet er xnnkjopsavdelingen som har opprettet innkjopskontorer
x Stockholm og New-York og et saerskilt innkjopskontor for tekstilvarer i
Manchester, Innkjopskontoret i Stockholm har eommeren 1944 sluttet avtale
med svenske leverandorer om betydelige leveranser etter krigen av levnetsJier og indastrlvarer. - Sjef for Sjofartsdepartementet er siden September 1942 Arne Sunde og for Forsynings og gjenoppbyggingsdeparteraentet
Ande.s Frihageji0 '.
- The Norwegian Trade and Shipping Mission - er det veldige
som etter okkupasjcnen
overtok administrasjonen av over 8of
p j
f
av den samlede norske handels- og hvalfangerflate. i)et har ikke mindre enn
5o lokale kontorer pa forskjellige steder i verden og over 1 ooo funksjonaerer o Handelsflatens virksomhet har atgjort Norges storste innsats i krigen
atenfpr J5orgeo Under hele krigen har norske skip deltatt i krigstransporte'ne. i forste rekke mellom Amerika og Europas Ved samtlige allierte invasjono oretagender og and? 3 viktige militsere operas joner har den norske
handelsflate spillet en viktig rolle. Tapene har v
-tydelige. 'i'il go.
april 1944 var gatt tapt 467 skip pa tilsammen 7> millioner tonn, dvs,
henimot halvparten av den rekvirerte tonnasje.
Under personlig ledelge av statsminister Nygaardsvold er det
opprettet en omfattende informasjonstjeneste. itegjeringens informasjonskontor .1 London har " '.a, til.oppgave a samle oc bearbeide materials ang'
ende hjemmefronten og den norske krigsinnsats utenfor Uorge, Ved utetillinger? publikasjoner o,". drives norsk propaganda i Storbrittania og Sambands^tatetie, I London utgis "Norsk Tidend" med J, Schanche-Jonasen som redaktor^
Pessuten utgis et politisk-kulturelt tidsskrift pa engelsk, "The Norseman",
En av de viktigste oppgaver for inf ormas jonskont.oret har vaert a opprettholde
kontafctei mellom hjemmefronten og utefronter,.
SeIvstendighet. Til belysning av "Den. nasjonale regjerings" myndighet
'reTerirer vi folgende brev fra Justisdepartementet v/Riisnses til ministerpresidentet.:
"Justisdeparteaentet tillater seg vedlagt a oversende avskrift av
brev fra fiegjeringspresident J>r, Koch av 3. januar 1945 og av departementets
svarskriyelse av idag,
Som sees klages det over at lover i ikke litejo utstrekning blir vedtatt uten at de pa forhand har vsert droftet med representanter for Reichskommissar. Departetnentet tillater seg a. antyde at det muligens vil vsre
hensiktsmessigst at herr Ministerpresidente i i ministermote b
-i.lstrene
a surge for at lovutkast sa vidt mulig alltid pa forhand blir droftet
med representanter fra Hei'hskommisar, Hvis dette unntaksvis pa grunn av
helt saerlige forhold ikke har v®rt gjort, bar vedkommende minister i
regjeringsmotet gjbre oppmerksom pa det pa en slik mate at Kanselliet
unnlater a. sende loven til offentliggjorelse' i Lovtidend, for
'•;hgkommissars vedkommende avdelinger har fatt hove til a gjore seg kjent raed lovens
innheld",
Fylkesfqrer Hare id er en meget aktiv skribent i den ensrettede press©, hvor
Han's "opps'ikisvWKende avsloringer" far en iaynefallende spalteplass., Han
var flittig til a skrive for krigen Qgsa, litt for flittig, for da levde
han v.esentlig av a skrive brennevin^resepter, Bet gikk sa vidt at patalemyndighetar; matte gripe inn for a. fa ham fjernet fra distriktsdyrlffigestilltngen 1 Kviteseid, av ' hansyn til edureligheten i distriktet=
(Han kaller
seg iick>:
ger dyrleg<fi,raen "dr" . - antagelig er ogsa denne titel en av de

- 4 ting han lean takke tyslcerne for), ill belysning av H^reide virksomhet
1 Kvitseid gjengir vi nedenfor en skrivelse fra statsadvokaten i Vestfold,
leleaark og Aast-Agder til fylkesmannen i '^'elemark, datert 14.oktober 1941;
"Idet jeg tillater meg a vise til var konferanse torsdag sistl. kan jeg
me&dele at jeg fra doktor Hsereid har fatt et sk. =v som lyder slik:
"Herr statsadvokat Jensen, Tonsbergo ?ra advokat Olav lien, Kviteseid, har
jeg mottatt skriv om at ^e onsker stadfestelse pa at jeg er fraflyttet
Kviteseid for godt. At dette er i overensstemmelse med det faktiske forhold - bekreftes, Som ny distriktslage i Kviteseid er av Innenriksdepartementet konstituert dyrlaege Eie"o
Under henvisning til ovenstaende tor jeg foresporre om herr Fylkesmannen er av den oppfatning at man i fylkesforer Haereids skriv kan se bekreftelse pa at han definitivt har oppgitt sin stilling som distriktsdyrlaege
i Kviteseid. Som ,ieg nevnte, er det patalemyndighetens orske a sikre seg
mot at Haareid kommer tilbake som dyrlasge og kanskje av okonomiske vanskeligheter pi ny er lettsindig med a utstede spritresepter0 Noen straffeforfolgning med den uhygge'og de konsekvenser som denne vil matte medfore,
bor en heist slippe0 Pats' i emyndigheten onsker ro i det nevnte distrikt og
da ma den vaere sikret mot a fa samme slags saker opp igjen, Sign. Sig.Jensen."
I en p&tegning pa statsadvokat ens brev har fylkesmannen i 'i'elemartc
bekreftet at hr. Haereid er a anse som endelig lost fra sin stilling som
distriktsdyrlaege i Kviteseido
"Hoyesterettsdommer" EoReichborn K^ennerad er blitt slcilt ved dora,
nelsen er ekteskapsbrudd fra den hdyst aerverdige herres side,
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Prnpagandamoter. Innenriksdepartementet har den 2o,februar 1945 sendt
fylkesmennene et sirkulcere om moteplikt, Det uttales her bl.a, at fylkesmannen med hjemrnel J § ? i fylkesmannsloven av 31. aagast 1944 har myndighet til a innkalle embr..ts-3 tjeneste- og ombudsmenn innen alle offentlige
lokale forvaltningsorganer i fvlket til a delta i offentlige eller lukkede
raoter - ogsa politiske moter og ogsa moter som ledes av andre enn fylkesmannen selv, "tfidere pekes det pa at fylkesforeren etter lov av 12.oktober
1944 kan fordre enhver innen fylket til a mote for seg nar han finner det
nodvendig til varetakelse av de oppgaver som pahviler ham. I tilslutning
hertil uttaler Innenriksdepartementet at bade fylkesmenn og fylkesforere
bor vise varsomhet ved innkalling av offentlige tjenestemenn til moter
og at de i hvert fall hvor det gjelder moter som kan sies a ha politisk
preg foratsettes a handle i samrad med hverandre,
Etter det vi kjenner til har N.S. i den senere tid vist noe mer
forslktighet nar d*-t gjelder a innkalle offentlige tjenestemenn til moter
hvor det drives propaganda for partiet, Foranlediget ved ovennevnte sirkulaare finner vi imidlertid a "burde innskjerpe parolen om at propagandamjter
av enhver art er boykottet, ^ette gjelder selvsagt ogsa moter som arrange-""
res av en~Tylkesmann eller fylkesforer med hjemmel i en av de nevnte
lovbestemmelser0
Blokaden av. offentlige stillinger, I)erme parole er na alminnelig kjent og
det viser""Veg da~ogsa overmate vanskelig a fa ledige offentlige stillinger
besatt . IiTildlsrtid hender det framdeles at ogsa folk utenfor U,S egen
krets melder seg som sokere og med den minimale konkurranse her er idag
kan de ogsa som regel regne med a bli ansatt0 Vi har fatt oppgave over en
del slike blokadebrytere fra den senere tid, bl^a. innen sentraladministrasjonen,
Saledes er flere stillinger innen ^ringsdepartementets avdeling for industriforsyning blitt besatt pa denne mate, likesa et par assistentposter i ,
Landbruksd©part ement et og politidepax'tementet „ Det sier seg selv at disse
ansettelser vil bli tatt opp til revision sa snart vart land igjen er fi bt,
Blokadebryterne vil da bli husketc Unntatt fra blokaden er som kjent bare
leger, sy'tshusbetjening og pleierpersonale, mannska:; og befal ./ed landets
brannvesnfy samt det pergonale i det sivile luftverr: som har moteplikt ved
flyagaric
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