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Somfejezxtliar jaaslmyndlghetene i lopet av de siste uker satt i gang
en stort anlagt "utrenskning" av tjenestemenn I Oslo og Aker kommuner samt
I enkelte departementero Det dreier seg utvilsomt om en politisk aksjon
for sa, vidt som avsk^edigelsene utelukkende har .rammet folk som ikke er
medlemmer av M0So og ikke ansees som tilhengere av nyordningen* Yedkommende
tjenestemann er avskjediget uten varsel og nar bortsees fra at en del av
de kommimale funksjoneerer har fatt redusert frilonn for en kortere tid,
er lonnen stanset raed oyeblikkelig virkningo For de kommunale funks jonserer
er det uttrykkelig sagt at avskjedigelsene er bestemt av Innenriksdepartementet etter krav fra partiet0 Departementsfolkene er avskjediget under
henvisning til den politiske avskjedigelseslov av Sl^desember 1944= Det er
hevet over enhver tvil at de foretatte aksjoner er ledd i en felles plan
fra Quislings eller partiets side - en plan som hittii bare delvis er
realisert0 Man mi.' derfor vaere forberedt pa at avskjedigelsene i den naeriaeste fremtid vil'grlpe om seg ogsa i andre statsinstitusjoner enn dem som
hittii er rammet - muligens ogsa i andre kommucer. Pa. den annen side er
dex grunn til a tro at kravet om "alminnelig utrenskning" ha,r stott pa
alvorlig motstand fra de fleste ministres side og det er ikke utenkelig at
det kan ha lyklces dem til en viss grad a. fa. begrenset aksjonen - i all fall
forelopigo Det er i denne forbindelse verd a, legge merke til at Justisdepartementetj, Kirkedepartementet og Innenriksdepartementet er de departementer
som i forste rekke er rammetc. Sjefene for disse departementer, Riisna3S9
Schancke og Yasbotten9 er vel mer exin. noen av sine kolleger kjent for sin
servilitet overfor partieto
I de etater som er rammet, har avskjedigelsene hatt et sa stort
omfang at de nodvendigvis ma. fa. de alvorligste folger for arbeidets effektivitet. Til dels er det folk i faglige nokkelstillinger som er blitt fjerneto Fra et faglig og administrativt synspunkt virker aksjonen fullkomment
idiotisk9 og det kaos som med nodvendighet ma, oppsta i vedkommende etater
vil ikke veere egnet til a. styrke partiets vaklende prestisje - hverken
hos de tyske oppdragsgivere eller hos det norske folko At de personer som er
ansvarlig for aksjojaen, ikke skulle vsre klar over disse konsekvenser?
synes utenkeligo
Under disse omstendigheter er det naer sagt umulig a. danne seg noen
mening om hvilke hensyn det er som ligger bak utrenskningen,, Utvalget av
de personer som e"F~avskjediget, gir ikke holdepunkt for a. tro at hovedhensikten har vaert a komme spesielt disse personer til livsa Mer neerliggende er det a se det hele som en ren terroraksjon som har til hensikt
a gjore de gjjsnyaerende tjenestemenn mer medgjorlige og noytralisere dem
som faktorer i den kritiske utvikling som na. tar sin begynnelse pa hjemmefronten., I sa. fall vitner det om en enda storre naivitet hos makthaverne
enn den vi hittii har hatt grunn til a. regne med3 En annen og dystrere
mulighet er at avskjedigelsene er gjennomfort nettopp i hensikt a odelegge
administrasjonsapparatet - ut fra erkjennelsen av at slaget allikevel er
tapt for tyskerne og BoSo og onsket om a. b'delegge mest mulig for landets
lovlige regjering nar den skal overta administrasjonen etter befrielsen.
Mot denne teori taler dog at myndighetene na. sa vidt skjocnes gjor alt hva
de kan for a. fa apparatet i gang igjen0 Den mest nserliggende forklaring er
kanskje tross alt at planen er utklekket a'v en syk og fortvilet hjerne og ikke er uttrykk for annet e m e n avmektig irritasjon over den mur av
motstand som nyordningen hittii har mott innen administrasjoneno At nasistene i siste omgang ville gripe til desperate midlers er jo ikke mer enn vi hadde regnet med hele tideno

:et

v makthaverne matte ha for sin aksjon sa er

st
• det forste ma selvsagt ingen overta stillingen etter noen
funks jonaerer0 Men dessuten ma vi ga. et skritt videre,
de
;akthaverB8 mi laera a forsta at de ikke kan ga til slike skritt"uten
ger for det arbeid som utfores i vedkommende etat, De
anf
-nasrer ma ikke ved felles anstrengelser sdke a fylle ut det
tomrom som
pstatt etter den avsk.«jedigede0 Ingen gjor mer arbeid
enn f
ojagar mest mulig a gjore det arbeid som er utfort av
^

s gnt r a ladnai ni s t i-a s j crnen,,

tid foretatt
?Ir" TecferarTTkkel
er' aer I den senere Det
tok sin begynen rekke avskjedigelsef
innen sentraladministrasjonen
0
tet og Kirkedepartementet s senere er ogsa. Innencsdepartementet k
I Justi8departementet er sekretaerene Go Sverdrup Thygeson, 0, Romcke,
Jigge og Bo. J^jermeros samt assistentene Astrid Moss, Kirsten Hillestad
°e Doris Kraft
jedigeto
•^ Kirke-^ og Undervisningsdepartententet er 1 alt 22 embets- og
tjenestemeruff',ierneT fra*"sinF~itillinger sTden nyordnirigeno I samband
med den ni pagaende aksjon mot departementene er byrasjef Retterstol
^er; aekretsrene
•Jedigeto ?idere er folgende fjernet fra sine s :
Lindhi
ytz, Vamrltk, Hodne, Faaberg og Borsnes samt assistent
fru Hans eno
I Innenrik'sdepartementet har utrenskningen hittil gatt sterkest
u.t over "OppgTorIa?d^Ing¥B~~nTor
nde er fjernet; ekspedisjonssjef
Rognl
•
legasjonsrad Bolstad, fallmektig Weasel Berg ?
sekretseren*
L og Haarstad. samt assj.stent frk a Mellbye,, Videre
.etserv
2 assistgnter beordret til t j enest eg j or ing
pa fylk'eskonti
iajor og 2 IQytnanter til tjeneste i Sivilforvaltgen for h«r o>
ne som na sorterer under Finansdepartementet.
Av komamnalavde
.oik er ekspedis^onssjef Dybsjord og sekretser
A, Ecll Matthiesej
^aet fra sine stillinger., 1 sekretaer og 1 assistent
ring ved fylkeskontorer og den avsk^edigede
.radmann i Sandef jord somfo.arvaert innbeordret som sekretser i departementet s er nk
radmann i Porsgrann 0 I Ilelseavdelingen er farma
soyt Bu
sitator Mork avskjediget, mens 1 sekretser og 2 assistenter sr beordret
Ljenestegjoring pa fylkeskontorb Det er tydelig
at minister Vasbotten har vaert i kattepine da han tross personalmanglen
skulle etterkomme partiets krav om utrenskning. For a fylle sin kvote
har nan pa. listen tatt med en som 1
ttet arrestert i lengre tid og
en som oppholder seg i utlande
Be mange beordringer er vel ogsa. i
realiteten a. anse som Isdd i den samme utrenskningsprosesSo
Ku.lturde^arternentst bestar som kjent for den alt overveiende
del av reT;oroen3i~?oTlc~ ogsa. der har man imidlertid funnet 3 assistent er
verdige til avskjei
Fra Hjem"
Ledelse;
"Tamp
gi er kommet inn i en alvorligere fase enn noen
gang tidligere
let er tydelig at fienden har slatt inn pa en ny
linje; Etterat det gjennom lengere tid ikke hadde funnet sted henrettelse
g dst siden "V»estphalen"-katastrofen ikke var sendt politiske
fanger
3kland, er na en ny terrorbolge satt inn 0 lfenge gode nordsom hevn for militaere aksjoner tyskerne ikke har
deportas.jonene er gjeropptatto
t norske folk. Ikke kan se pa. at dette fortsetter
ikko

Vart svar kan bare vsere ett: skjerpet kamp o
Operas.jonene mot militsere m
LI selvsagt fortsette etter

de planer som er lagt, uansett hva
Lender, og hvis fienden gar
videre pa den linje som ban na har siatt inn pa s hvis gissler og politiske fanger blir myrdet eller deport
-ril nye kampmidler eg kampforirier
?.tt I bruko
30m den mil it sere situas^i
b na er fienden pa ingen
be usarbar? og nan vet det 0 Hans blinde terrorhandlinger er i seg selv
et talende vitnesbyrd om uro og usikkerheto Vi kjenner iians svake punkters vi er klar over hvor vi skal ramme hanic, Den norske hjemmefront
er i dag en kamporganisasjon0 Y.I, kjenner var styrke0 Drevet til det
ytterste kan vi raskt skape en situasjon her i land'et som fienden viX
angre pa at nan har fremkalt0
I denne alvorlige stand retter Hjemmefrontens ledelse en appell
til hjemmefrontens aktive grupper og til alle nordmenn;
Gjor alt klart til skjerpet kampl Situas jonen. kan hvilken dag
som heist bli satt pa.spissen0 Da ma. var front vaere uten bristo VI er i
krig - goai de var det som falt9 som vare s
flygere og soldaTir
er deto Hver kvinne og hver mann eta vsare r«de til a gjore sin inasats,,
yte sltt offer, Det skylder vi landet og vart folks framtilT" Det skyld-er
vi vare drepte kamerat-ero Derfor lyser vi heller ikke fredP men kamp
over dereje minne0
Sodsfallo Stasjonsformann Ludvik Buland, som i en arrekke var formann
i iJorsF^Jernbajaeforbund;, e¥' dod i TysF~fange3asteapo B&land8 som var fodt
1,1892s, ble domt til doden under undtagelsestilstanden i Oslo i September
1941, men fikk straff en omgjor.t
vsvarig fengselo
Opploaningo Den kjente HS--mama9 pc
tester Fiane i TromsS, er romt
av landet - medbringende Tromso po
nyeste motorracer samt fullt
mannskapo Han skal vcere internert av de norske myndigheter i Pinnmarko
Den direkte foranledning til Fianes desperate skritt skal vaere meddelel«
sen om at den meget omtalte Gard Holtskog var s«mdt oppover til Tromso
som "p.olitipresidenfo Hsrr Holtskog er i starkeste laget - selv for
herdede partifolko
Ogs
[edmark g
,-stendensene seg g^eidende^
Belonning i form &v en god stilling e.r ikke lenger nok for a oppveie
pakjenjQingen fo
le partifolkene,, Fredag 15,desember 1944 romte lensmenn OsCo, Dahi i Hof til Sverige sammen med sin fcone og lensmannsfullmektig Oddvar Wormeland. Samme dag romte sgsa leusmann Gunnar KveSeth
Grue msd kone? datter og sonn. lensmannen i Hof sendte samtidig med
sin rooming folgende brev til p
mesteren i Kongsvinger;™ Dette for
a me'ddele at jsg cu har forlatt mir;
ting og at kontoret av den grunn
er 8ti*ngto Grunnex
at jeg gar p& denne maten er den at Jeg ikke kan
ga med pa k t.a gisler for romlinger., Jeg har sagt tytelig fra g,)entatte
ganger at det ikke er mulig a stanse flyktningene ved a sette inn andre^
Flyktninger her fra distriktet er feun folk som rosamer unna en eller
annen forbr.yte.lse eller forsselse, eller det er uansvaylig- og eventyr
lysten ungdom, Skal en ta gisler blandt skikkelige og anstendige mennesfcer ma det nSdvendigvts ga galto Folk na for tiden er meget opphisset
og nerveslitte og
e tale en slik p&kJennings Da det nu er forlangt
lister over flyi
;er og det sannsjnlig skal tas gieler allerede for
ju
aner Jeg stillinger
at ,jeg-ikke ^engere kan fortsette
I aaffeeide^ J«g er ikke forstatt
igere, men haper jeg nu blir forstatt
og at dettfi m:
itritt ma fore til at sateen med a ta gisler blir stillet
i beroo En kan -ikke i lengden opprette re og orden ved stadig a opptre
slik
blir ove
Ose og ikke vet
9 skal foreta sego En kan
s skaffe den rette arbeideglede og arbeidskraft hos folk som
virkeli/
titt til for a holde arbeidslivet oppe0 Jeg har hele tiden
forst
et sr flere og flare som gir opp og taper interessen0 "

En administratiy triumf, - Som ne;/nt a.anensteds er det I Justisdepartwnentet
avskle"3Tge:T~T"alt T'Finksjonaerer. Sasrlig hardt er det gait ut over det kontor som behandler navnesakero Det er her ikke mulig a holde det daglige arbeid gaende ved |ijelp av det personals som er igjen> Vanskeltghetene ey
imidlertid av departementets ledelse lost pa en .like sa enkei som genial
mate; Ved rundskriv av S70mars er det kunngjort at behandlingen av nye
lavnesaker inntil videre skal stanses, Men A.en 1)egrunr.el.se av vedkokontor
er blitt "sterkt overbelastet" er det bestemt at "det inntil vldere ikke
"blir anledning til a sends inn navnesaker til behaMlmg",, ' Uten tv"*l en
triumf for nasjonalsoslalistisk administrasjon,
Blandt de avskjedigede er ogs§. den assistent i fengselsstyret aom
har fort straffei'egistret* I dennes sted er det - som sefcretajr - ansatt en
velmeritert NS-mann ved navn Karsten Sterud, tidligere politikonstabel i
Oslo, Herr Steruds kvaiifikasjoner for arbeid i fengselsstyret skriver seg •
fra at nan i 1943 ble idomt lo manedsrs fengeel .ubetinget for underslag0
Av dommen var 6 aaaneder sonet da han for ca 0 1/2 ar siden ble loslatt pa
prove etter a vare benadet av Riisna
Masif lsejring av f or s 1 kr ings yes ene t o - lien. 22 0 feb..
.^a, er det vedtatt
y^" soii~^nna~iFke er~bTTiir"kunjngjort<, Den gar i korthet ut pa at a.lle
aksjeselakaper som driver livsforsikringsvirksomhet slcal omdaEunss t
gjensidige selskaper og aksjekapitalen tvangsinnlose
erstattes med et
"fond" av tilsvarende storrelse, slik at aksjonasretie far et obi igato.rlsk
krav pa fondet i stedet for sine selskapsinteressero
JEnna viktigere er
en bestemmelse i loven som gir det
;ve Norges Forsikringsfarbund
adgang til a foreta en hvilken som heist endring .1 vedtektene for alle
livsfors.tkringsselskaper0 Hvilke muligheter denne adgang innebaerer, sier
seg selvo Nar loven enna ikke er tatt inn i Norsk Lovtidend. er dst.sialigens fordi myndighetene ikke har vaget a
den almi.nnelig kjent muligens ogsa fordi tyskerne har skredet
^£.^R— jr--.£P-senea 1 eir0 - Vi kan ikke nekte oss fornoyelsen av a gjengi fiilg¥nde"avsnitt av et brev fra SturaibannfQ.hrer, kaptein Bakke, til Innenriksdepartementet av 2?»mars 1944:"L<
serene t.3r ogsa ha krav pa a. fa vite
hvorledes de ca08oo ooo kroner som er innsamlet til oss og hvorav vi intet
har mottatt, er blitt disponert, Utenom dette anselige belbp skal staben ha
anvendt atskillige belop av stats- og partimidle r, Disse penger si«s a vaere
anvendt av herr major K<jelstrup til avlbnning av dan store stab, anskaffelser av forsfcjellig art og sogar til kjop av frivillige. Det sies at det i
regnskapet skal foreligge kvitteringer salydende: Eksi "lo frivillige a
fcr.loo.- kr., 1 ooo,-." Pa vegne av lagionasrene ma ,)eg anmode departementet
om a avlitje eller oekrefte dette fcrlydende og i sietnevnte tilfella gjore
ansvar gjeldendes At forholdet har skadet den norske innsats er helt innlysende0 o,»Etter sigende var pengene (kro lo ooo skjenket a
;,es Jdrettsforbund] til dels festet opp av det davaerende persona."-3,.. "
Da ogsa den annen part bor hbres, gjngir vi I
uttale.lse som major Kjelstrup har avgttt i anledning klagemalet fra
kaptein Bakke irt£tter herr Bakkes forhold s
. den tj.d han var sjef for.
Viken bataljon som i den etterf j.lgende tid9 ligger det nmr a ant a at han
ikke kan.ansees for a vsere helt' tilregnelig, noe som bl.ao gir seg ti
kjenne i nans uansvarlige omgang med kjennsgjerij
og rykter» 0O "
Blokaden av offentlige stilling'minner pa ny om
nordmann ma" sbrk~e~~ledi1g"or:fen:rTig ell e r halvoff entlig sti]
Unntatt
fra blokaden er alene .laager., sykehi
ening og pleierpers
-efal
og mannskap ved landets brannveseher samt det pers
let si wile
luftvern som har moteplikt under flyalarm0
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