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Det fsrste nr. av «Kommunal-nytt» kom ut

den 10. juni 1944. Av innledningsartikkelen (1m

bladets formal kan en forsta at et illegalt Mad
ikke kan skrives pa samme maten som en legal
avis. Lesningen av disse blad foregikk pa ~te

der, og under slike forhold at det var pakrevd
a skrive sa konsentrert at sa a si hvert ord hadde
stor betydning. Der matte altsa kunne sies
meg e t i f a 0 r d.

KOMMU AL- YTT R. 1 AV 10. JU I 1944:

I tida framover sendes «Kommunal-nytt»
til aIle kommunale funksjonrerer og arbeidere
landet over. Avisen vil gi meddelelser om pa
roler og direktiver fra hjemmefrontens ledelse
samt behandle saker av spesiell interesse for
kommunale funksjonrerer og arbeidere.

Krigen gar na inn i sin avgjsrende fase og
stadig sterre krav blir stilt til enhver pa hjem
mefronten. Det er ikke tilstrekkelig at kommu
nale funksjonrerer og arbeidere bare hold r sin
del av fronten. De rna ogsa medvirke til at
fronten som helhet blir styrket sa den kan t Ie
selv den hardeste pAkjenning. Parolen som er
rettet til offentlige tjenestemenn rna felges uten
vakling. Dernest rna enhver innen sin krets
oppta et positivt arbeid for at alle paroler og
direktiver fra hjemmefrontens ledelse blir gjort
kjent og etterkommet.

At vi allerede i ferste nr. bekjentgjorde pa
Tolen om blokade er en selvfslge. Denne parole
ble f0rste gangen sendt ut i slutten av januar
1943.

Blokaden av offentlige stillinger.

Hjemmefrontens ledelse meddeler:
For ca. 1 ar siden ble parole sendt ut om blo

kade av alle stillinger i stat og kommune. Den
aIt overveiende del av almenheten og de offent
lige funksjonrerer har lojalt fulgt parolen.

Det har imidlertid vist seg at enkelte pa tross
av parolen har sekt og overtatt off ntlige stil
linger og enkelte funksjonrerer og arbeidere
har sekt heyere stillinger eller lennsforb drin
ger. Dette er i strid med parolen og vi finner
derfor grunn til minne om den.

Parol n g r ut pa at ingen seker stilling i
stat eller kommune eller i offentlige for tagen
der som f. eks. A/S Vinmonopolet og A/S Oslo
Sporveier. Ingen offentlig funksjonrer ller ar
beider seker annen offentlig stilling, avansement
eller lennsforbedring. Enhver plikter s langt
han kan nekte a la seg.beordre til annen stilling.
Unn~tt fra parolen har hittil bare vrert syk _

husbet]eningen, lreger og pleiepersanale i sin
alminnelighet. Fra na av unntas ogsa d aktive
mannskaper og befa! ved landets br vesener.
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Innenriksdepartementets seknad- eller per

sonalskjemaer m ikke utfylles.
Bestemmelsen om boikott av alle N.S.-pro

pagandameter gjelder fremdeles.
Hlokaden av offentlige stillinger har skapt

de sterste vansker for N.S. og tyskerne i Norge.
Den har delvis hindret dem i Autfere mange av
dens planer og er dermed blitt et viktig vapen
i kampen for Norges frihet.

Den har ved siden herav ogsA i hey grad
bremset pA de politiske avskjeder, forfelgelser
og overgrep mot de offentlige funksjonrerer.
Hva dette viI si for funksjonrerene selv og for
norske interesser i det hele taU, er innlysende.

Illojal opptreden fra almenheten og fra of
fentlige funksjonrerers side vil ikke bli tAlt.

Enhver tjenestemann som har med ansettel
ser a gjere rna vrere seg sitt ansvar etter paro
len bevisst.

Alle ansettelser, lennsforbedringer og for
fremmelser som er skjedd under N.S. og tysk
erne vil - uansett om de er foretatt etter be
fordring eller seknad - etter krigen bli tatt
opp til r visjon. Enhver som har brutt parolen
m senere st til regnskap og ta konsekvensene.

Husk:
1. Propagandameter av enhver art er boikottet.
2. Ledige offentlige og halvoffentlige stillinger

sekes ikke av nordmenn.
3. Parolen gjelder aIle offentlige og halvoffent

lige stillinger. Unntatt fra parolen blir syke
husbetjening, lreg r og pleiepersonale i sin
alminneligh t samt de aktive mannskaper
og befal ved landets brannvesener.

4. For alle gjelder: Innenriksdepartementets
seknad- eller personalskjemaer utfylles ikke.

5. Stett hjemmefronten og vrer 10ja1. Det er et
ledd i kampen for Norges frihet.

Bortsett fra en parole om A.T. og arbeids
mobiliseringen, og en artikkel «Folkeavstem
ning. som ikke skal medtas her, gjenga vi:

Proklama jon fra Hjemmefront n Ledelse.

D n norske hjemm fronts led lse som i sam
rad med Konge og R gjering repr senterer det
fri og kj mpende Norge, har utstedt felgende
proklamasjon:

Etter hv rt sam krigens slutt rykker nrermere,
m lder ~ h~ve~ seg for en neyere formulering
av de m~l Vl kJemp r for. Her er ikke tiden og
stede~ til behandle det store internasjonale
oppgJer, spersmAlet am behandlingen av an
gnperstate!1e og krigsforbryterne, am grenser,
am erstatmnger osv. Det vi ensker klarlegge
er de srerlige norske forhold 80m vi alene ~
ansvar for og herr demme ov r.

Heller ikke p de omrAde r det nnA mulig
gA i d! talj. Etter Grunnlov er det folket

selv sam al st· ut den politiske kurs, etter

!,
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fritt ordskifte, gjennom alminnelige valg sl
snart etter vapenstilstanden som det er teknisk
mullg. Men visse hovedpunkter kan stilles opp,
sam et uttrykk for de snsker, hlp og krav sam
aIle gode nordmenn er nldd fram til gjennom
kampArene:

1. Et fritt, uavhengig Norge.
2. 0yeblikkelig og full gjenopprettelse av de

mokratiet, ytringsfriheten, rettssikkerheten,
frie valg.

3. Opphevelse av aIle polltiske lover, forord
ninger og andre bestemmelser som er utfer
diget etter tysk ordre eller i tysk interesse.
Administrative avgjerelser, dommer, utnev
nelser o. 1. som skyldes tyske eller N.S.
myndigheter preves pl helt fritt grunnlag
av lovlige norske organer.

4. 0yeblikkelig leslatelse av aIle politiske fan
ger og gjeninnsettelse av offentlige tjeneste
menn som er fjernet fra sine stillinger av
okkupasjonsmakten eller pa foranledning
av den eller av N.S. Oppreisning og
erstatning i den utstrekning det er mullg
for dem som er blitt srerskiIt skadelidende
som felge av inngrep fra okkupasjonsmak
tens eller fra N.S.'s side.

5. N.S.-Medlemmer og andre som har skadet
norske interesser eller skaffet seg uberetti
get vinning under samarbeid med okkupa
sjonsmakten, straffes eller rettergang i be
tryggende former. Uberettiget krigsgevinst
inndras til fordel for statskassen.

6. En malbevisst, vidsynt politikk med sikte pa:
a) A trygge var frihet, folkestyret og de de

mokratiske rettigheter.
b) A gjenreise landets ekonomi og produk

duksjonskraft, snarest mulig sikre de
nedvendige tilfersler utenfra og Jegge
forholdene til rette for a utnytte fullt ut
yare naturrikdommer og skaffe arbeid til
aIle.

c) A fremme solidariteten mellom klasser
og b folkningsgrupper.

d) A medvirke aktivt i det meIlomfolkelige
arbeid for a bygge opp en internasjonal
rettsorden, fremme varebytte landene
imeIlom og skape grunnlaget for en va
rig og rettferdig fred.

Men skal vi na disse mal, rna ogsA hver mann
pa hjemmefronten gjere sin plikt. Det skylder
vi oss selv. Det skylder vi vAre landsmenn ute.
D t skylder vi yare aUi rte. Og det skylder vi
landets framtid; enhver innsats vil bli husket,
ing n svikt viI bli glemt.

Kampen er 'n, her hjemme som ved frontene.
Hver enkelt er en soldat, sivil eIler i uniform.
Vi er i krig. D t rnA vi aldri glemme. Tusener
i de vrepnede styrker gir oss hver dag sine liv
for frihet og rettferd. Det er en maning til oss,
om A ta vdr risiko, yte vdrt offer.

Kampen er n gMt inn i sin avgjerende fase.
Samhold og disiplin er mer nedv ndig enn

noensinne.
Felg de paroler og signaler 80m bUr sendt ut.

I samsvar moo dette har Regjeringen sendt
ut felgende erklsering:

«Regjeringen gir .in hele og julle tilslutning
til oppropet "'!Om er i beste samsvar med de
mange uttalelser, henstillinger og opprop sam
Regjeringen i disse 4 lr har tatt gA ut til det
norske folk over London radio. Det stemmer
ogsA godt med de lover og forordninger 80m
Regjeringen har lagt til rette for Akunne bruke
nAr oppgjerets dag kommer. I tilslutning til
oppropet vil en rette en inntrengende henstilling
til det norske folk fortsatt a slutte opp om
hjemmefrontens ledelse og de tinjer som er
trukket opp for kampen i Norge. Seierens og
oppgjerets dag nsermer seg. NAr tiden er inne,
vil Regjeringen gi de ordrer og trekke opp de
linjer sam er nedvendige for situasjonen og
som skal felges til Norge er et fritt og selvsten
dig land.

Kommentarer til denne proklamasjon ble
gitt i

KOMMU AL-NYTT R. 2 av 23. 1944:
I forrige nr. av vAt avis gjenga vi hjemme

frontledelsens proklamasjon og den norske re
gjerings erklsering om at den gay den sin fulle
tilslutning.

I proklamasjonen ble det slAtt fast at malet
for var kamp er et fritt, selvstendig og uav
hengig Norge. Hele det norske folk deler denne
oppfatning, bortsett fra en liten klikk forrredere.

Men landet rnA gjenreises etter edeleggelsene.
Gjenreisningen skal feres etter en vidsynt poli
tikk med sikte pA A skape trygge og gode eko
nomiske forhold for det norske folk. I de over
4 Ar kampen er fert mot tyskerne og N.S. har
aIle klasser og befolkningslag deltatt. Alle har
samlet seg am mAlet - Norges frihet - uansett
tidligere politiske motsetninger. Dette samspill
av aIle gode krefter rnA ogsA settes inn nAr
landet i~jen skal gjenreises ekonomisk og kul
turelt. Det er de store saker vi skal samles om
og seke lese.

Gjenreisningen forutsetter et oppgjer og en
opprydning nAr krigen er slutt. AIle hindrin~er

for gjenreisningen rnA fjernes, ingen un"dige
friksjonsmomenter rnA vrere til stede i tida
framover. Proklamasjonen inneholder bestem
melser som er av spesiell interesse for oss kom
munale. Under N.S. styret er det truffet admi
nistrative avgjerelser, avskjedigelser, individu
elle lennsopprykninger, politiske «rets»-avgje
relser sam har rammet kommunale funksjonse
rer og arbeid reo Alt dette er av N.S. styre fo
retatt i den hensikt A gj"re de kommunale or
ganer til lydige redskaper for gjennomf"ringen
av sitt program, landets nasifisering. Nazistene
er nemlig klar over at gj~nnomfering n av pro
grammet ferst og fremst r betinget av fullt
herredemm over kommune- og ta rgan n .
De kommunal funksjon r og arbeld var
derfor blant d f. t 80m mitt n.
«Minist r» Hagelins lojall modning ble av
vist av 98 pst. av funksjonaerene. Kam n bar



kostet offer, mange av vAre kolleger er avskje
diget, fengslet eUer har mAttet flykte til ut
landet. V re foreninger er edelagt. Men ofrene
har ikke vlert forgjeves. Det er ikke oppnldd
at de kommunale organer er bUtt redskaper for
N.S. i deres forsek pi I nedkjempe hjemmefron
ten. For a holde den kommunale front var det
nedvendig a ga til blokade av aIle stillinger og
boikott av propagandameter.

De bestemmelser som tar sikte pi oppgjeret
etter krigen finnes i proklamasjonens punkt 3
og 4. Vi henviser ogsa til bestemmelsene i pa
rolen om blokade av offentlige stillinger som
omhandler r visjon av aUe ansettelser, lenns
forbedringer, forfremmelser samt at enhver
som har brutt parolen senere rna sta til regn
skap og ta konsekvensene. Enhver avgjerelse
skal preves pa helt fritt grunnlag av norske
domstoler. De kommunale organer skal renses
for mindreverdige elementer. Da ferst blir or
ganene i stand til a lese sine oppgaver under
gjenreisningen.

Vcirt mal er ikke bare a vinne krigen men
o 'ogsa freden, a skape t lykkelig samfunn. Men

skal dette m 1 na s rna aUe gode nordmenn
vrer klar over sitt ansvar i denne tida. Trusler
fra tysk rne Uer N.S. rna ikke avholde noen
fra a te den bistand hjemmefronten forlanger.
Vi er aUe dens soldat r. Det rna ikke vrere no n
vakling like overfor parolene. Det er i denne ti
da d t skal vis s g om de enkelte er i besid
delse av det initiativ og de egenskaper som kre
yes for a fyHe den stilling en innehar.

Hjemmefront ns proklamasjon skal vrere en
spore for hver enkelt til samhold og til enda
sterre ytelser. Det er na forutsetningene ska
pes for de store saker som skal leses under
gjenreisningen.

Du taper ikke dine rettigheter om du i1cke
betaler foreningskontingenten, bare du gjen
opptar betalingen nar fagbevegelsen igjen er frio

KO AL- YTT .3
AV 12. UGU T 1944:

Ingen kommunal lennstager som fulgte med
i fCKommunal-nytt., kan pasta at han ikke fikk
forholdsordre om hvordan motstanden skulle
legges an. 1 dette nr. skrives om:

Inn ats p arbeid pIa en.

Den europeiske krig gar mot sin avslutning.
Etter hvert som kampene tar til i omfang og
styrke fanger utviklingen pa frontene mer og
mer interessen. Pa bakgrunn av dett r det
~nkelte som mener at hj mmefrontens kamp
lkke lenger har den betydning som den hadde
~e~. De mener at hjemmefronten nA har gltt
19Jennom sA meg t av savn og lidelser at d n
store masse av folket har krav pA r tt og slett
A fA leve, at kampen i dag ferst og fremst gjel
der a livb rge seg materielt mens en venter pA
befri lsen.
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Det er feU. I dag og i tiden framover ml det
mer enn noensinne kreves av hver enkelt at
aIt blir ofret i kampen for vAT frihet og selv
stendighet. Det er hver enkelts plikt I sperre
seg selv hvordan han kan delta i den felles
kamp som under hjemmefrontens ledelse for
hver dag blir mer bitter og krevende. Det er
ikke aUe som kan kjempe med som soldat i den
innsats som ytes av vAre vrepnede styrker i hler,
marine og luftvapen; eller ta del i vir handels
£lates uuttrettelige innsats. Men alle har pllkt
til a oppfatte seg som soldater i hjemmefrontens
arme og gjere sin innsats hver pi sitt omrlde.
Det er den innsats en selv gjer som gjennom et
samlet hele vil virke positivt til I forkorte kam
pen og bringe vArt land tilbake til normale for
hold. At kampen ikke er forgjeves viser det
arbeid som den franske og den danske under
jordiske bevegelse har gjort gjennom den sene
re tid. Vi minnes ogsl med takknemlighet og
stolthet den kamp yare egne faIne kamerater
ferte, den innsats fangene i fengslene yter hver
dag med sin innbitte kamp, den strid vAre lre
rere og prester tok opp og vant og den helte
modige holdning var ungdom har vist i sin kamp
for sine dyreste interesser.

Mange kommunale arbeidere og tjeneste
menn har . t t et godt arbeid i den feUes kamp.
Pa den annen side lar det seg ikke nekte at noen
fa mer eUer mindre direkte har gAtt nazistenes
rer nder. Andre har vrert lunkne i den kamp
s?m har vrert fert og noen har direkte Vlert pas
sIve. Det norske folk krever at personer i of
fe!ltlig tjeneste mer enn noen annen gjer sin
p~ikt. Hver enkelt kommunal arbeider og funk
sJonrer rna ha klart for seg at den holdning som
er vist gjennom de ar okkupasjonen har pagltt
vil bli neye gransket og passende rldgjerder
truff t. Dette gjelder aUe, sAvel over- som un
~erordnede. Det er ennA - i kampens ellevte
tIme - heve for dem som ikke fer har gjort sin
plikt a rette pa noe.

Hvordan motstanden ber foregl og hvilke
krav det blir stilt til oss skuUe vlere helt klart.
Det er nok a peke pa de retningslinjer som har
vunnet hevd og de hovedprinsipper som er ved
tatt av hjemmefrontens ledelse og godkjent av
den lovlige norske regjering. Ferst og fremst:
Felg til minste detalj de paroler som blir gitt ut.
Det er likegyldig hvilke represalier det blir
truet med fra nazistisk hold. Serg for at kolle
ger felger parolene. Saboter de kunngjeringer,
vedtak og de bestemmelser som blir sendt ut
om arbeidet, og som har til formlll tjene N.S.
eUer tyskernes interesser. Den slags sabotasje
er et av vAre viktigste og mest virkningsfulle
vApen. Hvordan sabotasjen skal gjennomferes
rna vrere helt avhengig av det enkelte tilfelle
og arbeidssted. Iverksettelsen ber skje etter
samrling med koUeger en kan stole pi og ml
v.rere slik lagt an at det ikke bUr oppdaget. Hjelp
tIl I spr~ nyhetsstoff mest muUg, men gjer de\
pa en slik mite at ingen bUr utsatt for unedig
fare og bare til sikre personer. Spre ikke rykter.
Fortell ikke nOf' videre uten at innholdet er helt
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sannsynlig. Rykter kan vlere fabrikert av yare
motstandere for I sl spUd. Samle pI. stoff hver
fra sin arbeidsplass og serf for at eksakte OPP
lysninger 80m har krav p I bli publisert bUr
sendt rette vedkommende. VanskeUggjer ikke
arbeidet for kolleger ved I komme med usaklig
kritikk. Kritikk er bare pi sin plass nlr den
peker pi et forhold 80m er skjevt. La den Vlere
sakIig sl den ikke sir spUd. Yt sl langt evnene
rekker ekonomisk stenad. Vis med iskald for
akt tilbake tiInlermelser fra nazister. La dem
forstl hva en mener om landsforrledere. Vier pi
vakt mot fCstripete». Snakk aldri med dem om
noe; driv ikke noe slags kameraderi med dem.
La dem aldri fl se nyheter. I80ler dem helt.
Husk alltid pi at folk som blerer kappen pi
begge skuldre er de farUgste av alle. Gl inn for
I plvirke de passive og lunkne til mer rakryg
get holdning. Overbevis dem ved roUg opptre
den og ved saklige argumenter. Vier til hjelp
nlr det gjelder I passe pi at fagforeningskon
tingenten ikke bUr betalt. De penger 80m kom
mer inn til fagforbundene blir brukt til ting 80m
stAr stikk i strid med vAre egne interesser.

Ingen ml unnlate I ta aktiv del i kampen.
«Total» motstand er lesenet.

KOMMU AL·NYTT R. 4
AV 15. AUGUST 1944:

Innholdet i hele dette nr. var viet «arbeids
mobiliseringen». Som kjent vant Hjemmefron
ten denne kamp. Hva som dengang sto pd spill,
felr en et glett av i Quislings redegjering i for
hersretten 26. mai 1945. Han forteller der brant
annet at Norge dengang sto foran et militrer
diktatur.

Stoffet har imidlertid ingen spesiell kommu
nal interesse, og vi skal ikke trette leserne med
a gjengi det her.

KOMMU AL· YTT R. 5 AV Z/9 - 1944:
Av dette nr. vil vi innta en artikkel som ;0

er av lokal natur, men den har almen interesse
Jor sci vidt at den viser kampstemningen pel det
tidspunkt og hva vi da krevde av fagsjefer.

Arbeidamobiliaerinlen i Aker.
Fredag 11. august fikk alle fagsjefer i Aker

kommune anmodning fra ordfererens kontor om
innen neste dag kI. 12 I levere en fortegnelse
over aUe funksjonlerer og arbeidere, med an
givelse av fedselslr og boligadresse. Av 33 fag
sjefer og rldmenn 80m fikk anmodningen, svar
te de 16 80m er nazister og dessuten 3 av de
evrige, mens 14 nektet I gi noen oppgave, idet
de anga 80m grunn at oppgaven lpenbart skulle
brukes til utskrivning til cNasjonal Arbeids
innsats». Hos nazifagsjefene nektet gjennom
glende personalet I ha noen befatning med li
stene. Serlig en rekke kvinnelige assistenter
viste en utmerket holdning.

Ordfereren prever nl ved hjelp av sin sekre
tier I lage den oppgave fagsjefene nektet I gi.
Det er herunder innremmet at det er Oslo Ar
beidskontor 80m har forlangt oppgaven, og at
den skal brukes til arbeidsmobiliseringen. Se
kretleren har bI. a. g tt rundt pi kontorene sam
men med en statspolitibetjent og bes1aglagt
lenningsprotokoller og arbeiderfortegnelser. Han
har valgt den taktikk, ikke I gl til fagsjefene,
men til det underordnede personale. PI park
vesenet mente han ikke I bli mett med tilstl'ek
kelig heflighet og elskverdighet, og resultatet
ble at to av funksjonerene, assistent Else The
ting og agronom Ole Ramstad ble arrestert. De
sitter vistnok pa Bredtvedt.

Resultatet ble en klar seier for Hjemmefron
ten. Motstanden var sl samlet at nazistene ikke
vlget a gl til repressaUer mot fagsjefene. For
a skaffe utlesning for personlig hevnterst arre
sterte de to mer underordnede funksjonlerer.
En kan imidlertid vente nye framstet, og det
viktigste er ikke I sole seg i seiren, men I un
derseke hvilke svakheter 80m er avslert ved vir
front. En rna da sla fast: Alt for mange sitter
og venter pa parole om hvordan de skal for
holde seg. 2 fornuftige og utmerkede fagsjefer
ga oppgaven fordi ingen hadde sagt dem at de
skulle la vlere og de ikke hadde tenkt pi hvn
oppgaven skulle brukes til. Det er I frykte at
£lere ville ha gjort det samme hvis det ikke i
tide var lyktes a advare dem. Til disse viI vi si:
Hjemmefronten er et kjempende demokrati.
Sitt ikke pa halen og vent pi ordre, men tenk
selv. Er du i tvil, vet du hvor du kan seke rad,
men en kommer langt med ansvarsfelelse, pl
passelighet og sund fornuft. Fagsjefen burde
ikke vlere dlrligere utrustet med disse egenska
per enn sine underordnede.

1 samme nr. fant vi det pelkrevd a minne om
blokaden av offentlige stil inger pd ny i det vi
skrev:

Parolen glr ut pa at ingen seker stilling i
stat eHer kommune eller i offentlige foretagen
der som f. eks. A/S Vinmonopolet og A/S Oslo
Sporveier. Ingen offentlig funksjonler eller ar
beider seker annen offentlig stilling, avansement
eHer lennsforbedring. Enhver plikter sl langt
han kan ikke a la seg beordre til annen stilling.
Unntatt fra parolen har hittil bare vlert syke
husbetjeningen, lleger og pleiepersonale i sin
alminnelighet. Senere er unntatt ogsl de aktive
brannmannskaper og befal ved landets brann
vesener.

Blokaden har skapt vansker for N.S og tysker
ne og delvis hindret gjennomferingen av den
politiske plan i kommune- og statsadministra
sjonen. Den har ogsl bremset pi de politisk
avskjedigelser, forfelg lser og ov rgrep mot
offentlige funksjon rer.

Illojal opptreden fra kommunale lennstag'~~

side vil ikke btl Wt. AIle bar plikt til I pi 1
overtredelse av parolen.
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ansvar de unnfallende har for at nazistene har
f tt det tak pA administrasjonen 80m de har, og
dermed for de ulykker 80m er pafert mange av
vare landsmenn. Vi vet ogsA at enkelte stats
tjenestemenn 80m i dag gar omkring 80m stor
«jessinger lt , ved sitt tidligere eksempel b~rer
ansvaret for at svakere og mindre «smartelt kol
leger er blitt lokket til lepe linen ut. For oss
om har sett dette pa neert hold, viI det veere en

umulighet fortsette vart arbeid ett r befriel
sen sammen med - eHer kanskje endog under
ordnet - folk av denne typen, folk som ikke
kan betrakt s som annet enn forreedere. Ikke
bare for var personlige verdighets skyld, men
ogsa av hensyn til statstjenestens anseelse, rna
vi ga inn for at administrasjonen kvitter seg
m d alle som under okkupasjonen har sviktet
den nasjonale front - uten hensyn til om ved
kommend har veert medlem av N .S. eller er
ansatt av nazistene. Det er neppe tvilsomt at
det samme syn er framherskende ogsa utenfor
statstjen stemennenes rekker. Det viI kunne
virke edeleggende pa den alminnelige rettsfe
lelse og resp kten for lov og rett om notorisk
stripete personer skal fa uteve offentlig myn
dighet etter krigen. lO

Vi deler fullt ut dette synet, men vii bare,
for a unng enhver tviI, ha sagt fra at forsettlig
brudd pa hjemmefrontens paroler m medfere
at vedkommende fjernes fra sin stilling i kom
munen.

I nest artikkel vil vi behandle nyansettelser
og opprykninger som er foretatt under okkupa
sjonen.

Vi gjengir ogsd en liten notis fra nr. 8 som
viser kamphumoret og hvor spent vi ventet pd

freden.

Er du parat?
Befrielsens time er mer. I lepet av 4 mane

der er naziflagget firet i 8 europeiske hoved
steder. Vi kan nar sam heist vente A motta ge
neral Eisenhowers ordre om a ga til aksjon. Det
vii komme til a koste kamp og lidelser som langt
overgar det vi hittil har gatt igjennom. I forrige
nummer inntok vi hjemmefrontens kunngjering
«Vart hemmelige vapen» .. Det var ikke et kamp
signal, men en ordre til hver enkelt om a holde
seg i hoyeste beredskap. I dag sper vi hver en
kelt av v re I s re: Har du gjort deg klar? Har
du spart opp litt av rasjonen og lagt til side 80m
en reserve til kampdagene? Har du kaldt og ro
Iig gjort klart for deg selv at den fredeligste
lennstaker p det stilleste arbeidssted viI risi
kere dedsstraff hvis han i det avgjerende eye
blikk gAr med pA en aksjon, men at du likevel
viI v~re med p aksjonen nAr kampsignalet gAr.

o . 9 27/10 - 1 :
fortsfltter med «bort med svikerne». Utenom

denne store artikkel skal vi fa lov til gjengi
en liten notis. Den v· er hvilken krivemate
vi pd den tid fant heldig d bruke.

Punktene 1 og 2 vil bli behandlet i denne ar
tikkel, mens de spersmAl 80m star i forbindels
med punkt 3, vil bli behandlet i neste nummer
av «Kommunal-Nytt».

Til punkt 1 er lite a tilfeye. Det felger di
rekte av § 1 i provisorisk anordning av 26/2 1943
om gjenoppretting av lovlige forhold i den of
fentlige tjeneste i Norge. Her er bestemt at i
befridde omrader av Norge skal enhver tjene
stemann i statens, en kommunes eHer en offent
lig innretnings tjeneste straks fjernes fra tje
nesten, sa fr mt det er grunn til a anta at han
i strid med provisorisk anordning av 22/1 1942
om tillegg til straffelovgivningen om forr~deri
har opprettholdt eller sekt om medlemsskap i
Nasjonal Samling eller annen organisasjon som
yter fienden bistand.

Punkt 2 omhandler de stripete og de upalite
lige. Ferst og fremst blir det tale om suspensjon
av stripete og upalitelige som i sin tid er blitt
lovlig ansatt i kommunen. Men da den prev
ning av nyansatte som er nevnt under punkt 3,
sikkert viI ta tid, vil det i praksis ogsA bli spers
mal om a anvende suspensjon overfor dem som
er ansatt under nazistyret, selv om en prinsipi-
It hevder at ansettelsen bare har gyldighet sa

lenge okkupasjonen varer. Straks lovlig styre
er gjeninnfert i kommunene, rna en jo se a bli
kvitt svikerne, idet neppe noen vil kreve at de
lojale lennstakerer skal veere nedt til a arbeide
sammen med dem en dag lenger enn nodvendig.

Avgjorelsen av hvilke kommunale lonnstakere
om skal suspenderes ber ligge hos kommunens

lovlige styre.
Det rna veere n forutsetning at sakene om

suspensjon blir behandlet meget hurtig. Da
imidlertid hele demokratiets ide forutsetter re
spekt for den enkelt s rettigheter, vil vi avholde
oss fra lynjustis. De lonnstakere som blir sus
p ndert vil derfor bli gitt adgang til etterpa a
f sine saker prevet i rettslige former, og herun
der vil spersm let om endelig avskjed bli avgjort.

Det store spersm 1 nar det gjelder de stripet
g de upalitelige er: «Hvor strenge skal man

veere?» Skal vi ikke pa seierens dag vise oss
overbeerende?» Dertil kommer at mange som
i den forste avgjorende tid provde a holde p
begge hester, r blitt «gode jessingerlO etter at
de sa hvordan det gikk. Vi har flere eksempler
pa at folk i ledende stillinger har brutt parolene,
men at de samme folk kan p ke pa verdifulle
tjenester som de har gjort hjemmefronten.
«Statstj nestemann nlO behandl r i sitt siste
nummer av 19/9 forholdet til disse folk, og ut
taler felgend : «P vegne av det store flertall
av tjenestemenn som under hele krigen har statt
fast pa den fell s front - rnA vi advare mot at
man viker tilbake for de vanskeligheter som er
forbundet med en rettferdig utrenskning i den
oflentlig tj neste. Vi som satt i administrasjo
n n i de vanskelige dager i 1940 og 19 1 og var
med p danne front mot nazistenes pr ss, vi
glemmer ikk s lett hvordan det virket nAr
noen av v re kolleger sviktet. Vi v t hvilket

Bort med vikeme.

«Kommunal-Nytt» vil i et par artikler be
handle spersmAlet om hvorledes en etter krigen
skal stille seg til de kommunale lennstakere som
under okkupasjonen har sviktet sin plikt 80m
nordmenn og spersmalet om hvilket standpunkt
en skal ta til nyansetteIser og lennsopprykning
som er foretatt under okkupasjonen. NAr vi tar
spersmalene opp allerede na, er det ikke fordi
vi ensker en alminnelig diskusjon om etter
krigsproblemer. Tvert i mot. Etter 41;':; ars ok
kupasjon tror vi at nordmennene fremdeles har
den tyngste v i foran seg og at det er nedvendig
a .mo~ilisere all andelig kraf~ til a mete den pa
kJennmg og de trengsler VI skal gjennom fer
seiren er var. Men nettopp fordi vi har grunn
til a vente at vi gar inn i en tid hvor det vil bli
stiIt meget store krav til de kommunale lenns
t~keres personlige mot er det av betydning at
VI pa forhand er klar over hvorledes vi viI stille
oss til dem som svikter.

Med «svikerelO mener vi medlemmer av N.S.,
de stripete og de upalitelige. Som stripet reg
nes en person som uten a veere medIem av N.S.
har vist en holdning overfor okkupasjonsmakten
og/eller dens norske hjelpere som er uforenlig
med deres troskapsplikt overfor Konge og fe
dreland. Under denne gruppe gar ogsa per80ner
som tidligere har veert medlem av N.S.. men
~om har meldt seg ut sa tidlig at de ikke gAr
mn under den kongelige provisoriske anordning
av 22. januar 1942 som setter straff for med
lemsskap i N.S. - Som upalitelige regner vi
per80ner som uten A ga inn under de to ferste
~ategorier, av frykt, eller for a oppna person
hge fordeler eller av andre grunner, t et kortere
eller lengere tidsrom under okkupasjonen har
vist en slik unnfallenhet overfor makthaverne
at en ikke ub ting t kan regne med deres stette
i kampen for Norges frihet. Denne karakteri
stikk viI forst og fremst ramme dem som uten
a vcere stripete har brutt hjemmefrontens pa
roler.

Som alminnelige retningslinjer for behand
lingen av p rsonal persmAlet kan en sette opp
3 punkter:

1. Alle N.S.-m dlemmer fratrer eyeblikkelig.
2. Det pnes adgang til A suspendere og der

etter avskjedige stripete og upAlitelige per
soner.

3. Alle nyansett Iser og opprykninger (her
under lennsforbedringer) preves pA ny.

KO L- . 8 A 18/10 - 1 :

Vi ventet at krigen skulle vc.ert slutt til jul,
og vi fant det pa sin plass a forberede oppgje
ret etter krigen. Det ble derfor i nr. 8 og 9
skrevet om opprydningsarbeidet. DiBse artikler
er grunnleggende for det arbeid som nd fore
gdr, idet «Landssvikanordningen av 27. novem
ber 1944» ikke endrer det syn som her er fram
hevet.

Husk at alle tilsettinger, lennsforbedringer og
opprykninger 80m er skjedd under N.S vil 
uansett om de er foretatt et r beordring eller
seknad - etter krigen bli tatt opp til revisjon.
Enhver 80m har brutt parolen rnA stA til regn
skap og ta konsekvensene.

Utvidelsen av blokaden til ogsA A omfatte
jernbanene har slAtt godt an. Fra alle distrikts
sjefer foreligger det klager over at det over
hodet ikke melder seg sekere til stillinger eller
forfremmelser.

KOMMUNAL-NYT'r R. 6 AV 16/9 - 1944:
Dette nr. har til dels fdtt feU nt., idet noe av

opplaget har nr. 5. Av dette 4-sidige nr. skal
vi her bare gjengi en artikkel om

8

VAre Paroler.
!Ijemm~fronten er avskAret fra presse og

krmgkastmg. AIle ordin~re veier for menings
utveksling og propaganda er stengt. For A opp
nA en samlet opptreden av aIle nasjonale kref
ter er en henvist til den illegale presse og til
paroler som gAr fra mann til mann. Disse pa
roler m~ etter sin natur veere enkle og klare.
De k~ ikke ta standpu~ld til hvert tilfelle og
undertllfelle, men rnA gl rettledning om hvor
ledes vi skal stille oss til de prinsipielle spers
mal. For den enkelte kan parolen ofte bety at
han rnA gi avkall pA personlig bekvemmelighet
eller avstA fra personlig fordel som han kunne
oppnAdd. Han rnA da veere klar over at en helt
lojal etterleving av parolene er av avgjorende
betydning i den kamp vi idag ferer mot vAre
undertrykkere.
Nar det gjelder Atilpasse parolen til det enkelte

tilfelle rnA vi trenge inn i parolens And og seke
a fremme denne And. Problemet er ikke: Hvor
langt kan jeg gA uten Abli skyldt for illojalitet,
men hvorledes kan jeg oppna at parolen blir
tilstrekkelig effektiv og slagkraftig. Mot dette
har det veert syndet meget, aIt for meget. For
a. ta et eksempel. Kommunale funksjoneerer
kJenner parolen om at de ikke skal seke nazi
ordfererne om lennsopprykning. Det er da ikke
nok at vi selv lar veere a seke, vi rna ogsa hindre
at de overordnede soker for oss. Og av fagsje
fene ma en kreve at de ikke tar opp spersmAlet
om lennsforbedringer, for ved a gjere det ut
hule~ de og motarbeider direkte den parole som
er gltt. Ogsa en fagsjef rnA her kunne se litt
lenger enn til sin egen stueder.

Eksemplet kan forfleres. Vi krever idag at
den ene ikke ved sine handlinger river ned det
som andre bygger opp. Den 80m venter pA en
forfremmelse vil nok i sin tid fA den, der80m
han har gjort seg fortjent til den.

KO AL- R. 7 AV 8/10 - 1 :
Fra dette nT. skal vi ikke nd ta inn noe, idet

parolen om «Vdrt hemmelige vdpen» og om
arbeidBmobiliseringen ikke lenger har inter
e. .



Bort med Bvikerne.

I forrige nummer av «Kommunal-Nytt» be
handlet vi forholdet til svikeme, d. v. s. med
lernmer av N.S., de stripete og de upAlitelige.
I artikk~len i dag behandler vi nyansettelser og
opprykmnger sam har funnet sted under krigen.

Ferst noen ord om blokaden av offentlige stil
linger. Etter at N.S.-ordfereme hadde overtatt
styret i kommunene og spesielt etter at Innen
riksdepartementets seknadsskjema mAtte fylles
ut, og seknadene skulIe preves av nazistenes
personalkontor (N.S.P.O.T.), fant de fleste lenns
takere det uforenlig med sin plikt som gode
nordmenn A seke landsforrlEdeme om noe selv,
om en i normale tider ville ha vlErt selvskreven
til stillingen. Det var den jernharde norske
front som pA denne mAte begynte Ata form mot
nazismen. Det var dessverre et fAtall som ikke
reagerte slik og da det i slutten av 1942 bl en
kelte utglidninger, fant den illegale ledelse i
slutten av januar 1943 det nedvendig Asende ut
parole om at pffentlige stillinger var blokert.
Det var en selvfelge at hverken ledelsen eHer
noen annen kunne gi dispensasjon fra denne
blokade, 80m var reist av lennstakerne selv som
n samvittighetssak.

Det mA vlEre klart at alle som er drevet bort
fra sine stillinger av nazistene mA fA disse stil
li~ge~ igjen. D~tte er uttrykkelig fastsatt i pro
~lSOflSk ano~dmng av 26/2 1943 om gjenoppret
~mg av 10vllge forhold i den offentlige tjeneste
1 Norge. § 3 lyder: «Enhver tjenestemann i
s~atens~ en kommunes eller en offentlig innret
nmgs tJeneste, som er satt ut av stilling av ulov
lig mynd.ighet, eller ~ strid med gjeldende regler
om oppslgelse, avskJed eller suspensjon av of
fenli~e tjenesteme~n,.skal ansees som rette tje
nestemnehaver hVls Ikke annet blir bestemt.
Slike bestemmelser treffes av Kongen eller den
han bemyndiger.» § 4 lyder: «Besternmelsen i
§ 3 gjelder ogsA tjenestemenn som etter 25. sep
te~~er 1940 ~ar vlErt tvunget til A oppsi sin
st~lllng eller til A seke avskjed eller tjeneste
frlhet, eller 80m av politiske eller samvittig
hetsmessige grunner frivillig har trAdt tilbake
fra utferelsen av sin tjeneste.»

NAr den lovlige innehaver av stillingen s le
des gjeninntrer i funksjon, rnA den som av ok
kupasjonsmaktens representanter har vlErt inn
satt i s~illingen vike. Dersom han har opptradt
som sVlker er man naturligvis ferdig med ham.
Har han ikke det, oppstAr spersmAlet om hva
man skal gjere med ham. Var han tidliger
kommunallennstaker, ber han fA i gjen sin tid
ligere stilling. Men overfor folk som er tatt
inn utenfra, rnA det klart presiseres at kommu
nen ikke har noen forsergelsesplikt. Som vi slo
f~st allerede i forrige nummer rnA alle oppryk
nmger og nyansettelser i stillinger etter 1. jan.
1941 preves piny. I enk lte kommun r kan en
dog sette tidspunktet til noen mlneder sen r
da de lovlige valgte ordferere ble erstattet moo
N.S.-ordferere. Noen bra folk sekte seg inn i
kommunens tjeneste i tiden fra nazistene over-
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tok makt n til hjemmefronten sendte ut parolen
om blokade av offentlige stillinger, men de fle
ste lot det ogsa vlEre. Avgjerelsen av hvem sam
skuUe f stillingene ble truffet av nazister,
etter at det beryktede personalkontor hadde
u~talt seg. D.et er derfor. ingen personforfelg
nmg, og har I og for seg ikke noe A gjere med
bortrydding av svikere, nAr vi formulerer det
absolutte krav at den som har fAtt en stilling
av nazistene ikke har noe som heIst krav pa a
fA beholde den nAr lovlig styre er gjeninnfert.
Han rna konkurrere om den pA ny, og den prak
sis som han under okkupasjonen har ervervet
~eg i stillingen skal da ikke regnes ham til gode
1 ~oJ1Ru~ransen. PA samme mate vil alle oppryk
nmger I lennsgruppe, eller andre individuelle
lennsforbedringer bli prevd pa ny.

NAr lovlig styre er gjeninnfert rna altsa aUe
stillinger som har vlErt besatt av nazistene
kunngjeres ledige. Dette vil uten videre kunne
gjeres i mindre kommuner, hvor det dreier seg
om noen fA stillinger. I sterre kommuner vil
det antagelig vlEre praktisk A sondre meUorn
opprykningsstillinger og begynnerstillinger.

Alle stillinger som naturlig kan betegnes som
oprykningsstillinger ber straks kunngjeres le
dige. Dersom det er tvilsomt om en stilling vil
bli varig - enten fordi den herer til en krise
administrasjon eller fordi det kan bli tale om
en omlegging av vedkommende administrasjon
- m disse hensyn ikke i noe tilfelle lede til
at en unnlater a kunngjere stillingen ledig men
det kan bli tale om A besette den ved kon~titu
sjon. En viktig reservasjon rnA gjeres til dette
punkt: Mange av vAre landsmenn befinner seg
1 dag utenfor Norge, i krigstjeneste, i fangen
skap eUer som politiske flyktninger. NAr vi
krever at stillingene straks kunngjeres ledige
betyr det ikke at vi vil starte et kapplep til
gretfatet, slik at de som ikke er pA pletten med
en gang blir satt utenfor. Er en imidlertid opp
merksom pA dette forhold, vil det ikke vlEre
vanskelig A finne en praktisk lesning.

OgsA stillinger som ikke kan karakteriseres
s?m opprykningsstillinger, altsA begynnerstil
lingen~, som har vlErt besatt under krigen, rna
kunngJeres p ny. Dersom praktiske hensyn
taler for det, vil det imidlertid for slike stil
linger vlEre mindre betenkelig a vente noen tid
og la de nAvlErende innehavere av stilIingene
fortsett.e noen tid, dersom de ikk har opptrAdt
som sVlkere.

Retten til offentlig tj neste har alltid i Norg
vlErt forb holdt folk med uplettet rykte. D
offentlige lennstakere ter som stand betraktet
vlEre bekjent av sin holdning under okkupasjo
nen. Vi krev r en skanselsles utrensning av de
eleme.nt r som har sviktet, og nAr en slik ut
rensmng er for tatt i yare rekker, ter vi pAsta
at d som fAr seg overlatt ansvaret for kom
munens. styre ogsA vil fA til disposisjon en stab
av arbeldere og funksjonlErer som viI gjere det
mulig for dem a Ie de stor oppgaver 80m mel
der seg. Men fordi vi har foretatt en utrensning
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i yare egne rekker, har vi ogsA rett til a stille
krav til dem sam skal overta styret i kommu
nene. Bare folk med helt rent rulleblad rnA set
tes inn i kornmunestyret. Uansett hvor betyd
ningsfuU rolle en mann spilte fer krigen, og uan
sett hvilke unnskyldende momenter han kan
frarnfere, rnA det vlEre en ufravikelig regel at
det hedersverv A vlEre med i kommunens styre
ikke bUr betrodd noen 80m har vist unnfaIlen
het overfor okkupasjonsmakten.

Skjerpet tau het.

er et krav til alle gode nordmenn og ikke
minst til de kommunale lennstakere. Om du
oppdager at din kollega, din overordnede eller
din underordnede arbeider med noe illegalt, sA
vIEr ikke nysgjerrig. Snakker du om det til
noen, gjer du samme arbeide som en angiver.
Preyer du A legge hindringer i veien for ham,
er du en forrlEder. Enten det nA er et vApen
lager du har sett eller hert om eller det er et
annet illegalt arbeid du har fAtt rede pA sA
gjelder bare den enkle ting, nemlig: Hold kj ft!

KOMMU AL- YTT R. 10 AV 7/11 - 1944:
Enlghet.

En av de ting som kanskje sterkest preget
vArt demokratiske samfunn var at den almin
nelige mann i skrift og tale hadde heve til A
uttrykke sin mening. Det ga den trygghets
felelse at en selv var med pA A bestemme den
vei utviklingen tok. Det ga ansvarskjensle og
satte en hver i stand til A medvirke til at det
som var galt og vrangt ble rettet pA.

Den kamp vi nA ferer gjelder ferst og fremst
A fA disse forhold tilbake. Det mA ikke villede
oss til A tro at vi i dag kan arbeide etter de
samme retningslinjer. Av rent praktiske grun
ner har vi mAttet omstille oss til et annet tenke
sett og andre metoder. Men den alminnelige
manns ansvar og aktive deltagelse blir ikke
mindre av den grunn. Det kjempende demo
kratis krav til den enkeltes disiplin blir stadig
hardere og mer krevende. Presis som den en
kelte soldat i en arme har hver og en som kjem
per pa hjemmefronten visse ufravikelige plik
ter. VAr ennA vApenlese hjemmefrontsarme
forIanger at ingen sluntrer unna og at enkelt
grupper ikke tar seg til Aarbeide pA egen hAnd.
Kravet til kjemperne pA hjemmefronten er her
de samme som til en hlEr i felt.

Hovedkravet er at aIle beyer seg for de gene
rene paroler og retningslinjer som blir sendt ut
av hjemmefrontens ledelse. En kan vlEre trygg
for at denne ledelse hvor alle samfunnsgrupper
av betydning er representert, tar sikte pA Abe
handle sakene etter prinsipper som tiIfredsstil
ler aUe berettigede interesser. Det r innly
sende at det i sist fase av kampen ville fA de
verste felger om det ikke var fullstendig enig
het mellom hjemmearmeen og den norske for
svarssjef LLondon, nemlig Kronprins Olav. En
har fra de siste begivenheter pA krigsskueplas-

sen beviser for fordelene vOO et velorganisert
og enhetlig samarbeid mellom utefront og hjem
mefront, mens en pA den annen side med sorg
minnes utviklingen sam fme til tragedien i'
Varsjava.

Det ville vlEre unaturlig om det under kam
pen her hjemme ikke reiste seg spersmAI av
taktisk art 80m det ikke var enighet om. En mA
imidlertid ha klart for seg at en pA dette grunn
lag ikke kan gA til kamp mot sine egne inter
esser representert ved vAr lovlige regjering og
vAr hjemlige ledelse. De bredt anlagt aksjonene
til felles beste er avhengige av aktiv stette av
alle gode nordmenn for AfA en heldig gjennom
fering. Dersom en eller annen gruppe tar en
annen stilling pA tvers av hjemme- og utefron
tens bestemmelser, vil det bare fere til Asvekke
disse organers autoritet og det viI bare gagne
yare fiender. Det kan synes som om det av og
til blir foretatt ting av ledelsen sam det er grunn
til AvlEre uenig 1. En mA imidlertid regne moo
at ledelsen vet hvilken hensyn sam spiller inn
og til enhver tid har det fulle overblikk over
situasjonen og tar de forholdsregler sam er n"d
vendige og som er til gagn for det feUes beste.

Vi kommunale er fra gammelt kjent for vAr
pliktoppfyllenhet og lojalitet mot vAre lovlige
styremakter. Vi forstAr nedvendigheten av A
underordne oss og gjere aIt for at disses vedtak
og bestemmelser blir fulgt til minste detalj. Vi
viser tilbake aIle anslag 80m har til hensikt a
spre splid og mistillit og slutter i tett fylking
opp om vAr ledelse pA hjemme- og utefronten.

KOMMUNAL.NYTT NR. 11 AV 28/11 - 1944:

Kjemp for alt hva du bar kjllert.

Hva er en parole?
Parolen er en forholdsordre sam fastslAr

hvilken holdning en skal innta i en bestemt
kampsituasjon.

Hvorfor md vi ha paroler?
I kampen mot yare fiender kan vi bare grete

oss nAr vi kjemper samlet og under disiplin.
Parolen er det kommandoord 80m ordner rek
kene, det er den som gjer at vi ogsA i vAr sivile
kamp kjemper som en arme og ikke 80m en
uordnet masse.

Parolen er samtidig uttrykk for fellesskapet
mellom aUe gode nordmenn. Den styrker de
svake ved Astille dem inn i rekkene av de faste
og djerve. Den gjer at fienden ikke vet hvor
han skal slA til, fordi aUe star likt. Det er pa
rolen som er grunnlaget for vAr front.

Hvis du er n av dem sam gjeme viI gA dine
egne veier og ikke har forstAtt krigens krav
til 8Olidaritet, da e dig tUbake og tenk over
hvor vi hadde stAtt, om det norske folk som
helhet ikke hadde samlet scg om parolene fra
H. L.

Hvor hadde vi s tt om ikke I me h dd
samlet g om parolen om ikke A medvirke til
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som en eneste konsentrasjonslelr. I begynnelsen
hadde det voldt okkupasjonsmakten store van
sker, men erfaringen fra Polen og Balkan bar
vist at de til en visa grad kan mestre slike situa
sjoner. Det er ikke nA tiden til Adiskutere hva
80m ville ha vert riktig. Vi slAr fast at den
norske hjemmefront har valgt en annen linje.
De norske bender har eket sin matproduksjon,
vedhogsten er forsert, industrien seker A hoIde
den ikke krigsviktige produksjon oppe og det
gamle administrasjonsapparatet bestlr, stort
sett med de samme tjenestemenn. PA kommu
nens kontorer og arbeidsplasser vlrker de sam
me Iennstakere som fer, dels med ny sjef, dels
med den gamle. Pliktfelelsen er dypt lnngrodd
idem og hver og en seker A gjere sitt arbeid
sa godt de kan. Deres dypeste instinkter sier
dem: Norge er vart land, ikke nazistenes og ikke
tyskemes. Det er oss som feler ansvar for at
landets innbyggere far mat og hus, at forsy
nings- og rasjoneringsvlrksomh ten holdes
oppe, at gamIe og syke far pleie. Det er vlrt
land det gar ut over hvis veier og bygninger
forfaller, forvaltningen gar i opplesning og
finansene kommer i kaos.

Det er de sunneste og beste instinkter 80m
far de offentlige lennstakere til a reagere pa
denne maten, og vi ensker ~e holdningen an
nerledes. Men dette er ikke nok til a vinne en
krig. De forskjellige hensyn viI ofte krysse
hverandre, og det oppstAr interessekonflikter,
der mange bra folk har hatt vanskelig for A
gi sitt hjerte til det standpunkt hjemmefrontens
ledelse har mattet ta, selv om de lojalt felger
de paroler som blir gitt. Som eksempel pA dette
vil vi ta parolen om blokade av offentlige stil
linger. lngen skal seke stilling i offentlig tjene
ste og ingen offentlig tjenestemann skal utfere
arbeid for noen annen enn sin egen etat. Det
er ikke sA fa som har vanskelig for A forsone
seg med parolen. De peker pA at den nA har
vlrket sa lenge at det er oppstAtt en f"lelig man
gel pa folk i mange etater. Likningsvesenet far
ikke foretatt de undersekelser 80m er nsdven
dige, kontrollnemnda rekker ikke A sla ned pA
prismisbruk, vannverkets statistikk forfaller,
herredskassereren rekker ikke a innfordre re
stanser, oppgjerskontoret arbeider sa sent at
folk 80m er kastet ut av sitt hus pA grunn av
tyskemes rekvireringer rna ven~e mlnedsvis pA
oppgjar. Man peker pA at tyskerne og nazist
ene jo far de penger de trenger likevel, og at
det vil lette det Iovlige styre etter krigen at
riktig likning er foretatt, at finansene er i orden
og at det foreligger utarbeidede planer for den
virksomhet 80m da rnA settes i gang. Disse folk
har rett for sA vidt 80m vi er klar over at blo
kaden av offentlige stillinger ferer med seg
virkninger 80m ingen i og for g snsker. Men
vi skal huske hvorledes stillingen var fer blo
kaden ble innfert. Avskjedigelser herte til
dag ns orden. Bare i Aker kommune ble ca. 30
funksjonser r avsatt. Nazisten k sys ma
tisk A plukke ut aIle 80m ikke ville danae tter

•

---
I Aker er det gatt ut beskjed om at saknad

om lannsforbedring ma vrere sendt inn innen
utgangen av aret. Fall ikke for fristelsen til a
sake. Dette er siste varsel, og vi skal love vare
lesere a komme tilbake til lennsinnstillingene
for Oslo og Aker for budsjettaret 1945-46.

KOMMUNAL- R. 13 AV 20/12 - 1944:

Fra dette nr. som er det siste i 1944 g;engir
vi to artikter uten kommentarer:

I tjeneste hos nazi.
Styret i stat og kommune ligger i dag i hen

dene pa nazistene. Det herredamme de har
over forvaltningen danner forutsetningen for
deres makt. Derfor er aIle nekkelstillingene
besatt med partifolk. De er ikke mange nok til

kunne unnvrere jassingene. Som kontorister
og arbeidere, ingenierer, brannmenn og lik
ningsfullmektiger kan vi brukes, ja endog 80m
fagsjefer i etater som ikke grenser inn pa poli
tikken. Forutsetningen er at vi oppferer oss
pent og at det ikke melder seg en frontkjemper
som har lyst pa jobben var. Under disse for
hold er det nedvendig at vi er klar over hva
vart standpunkt egentlig er.

Nar vi er blitt i vare stillinger skyldes det
hensynet til oss selv og hensynet til kommunen.
For arbeidet 1 kommunen far vi den lenn som
gir eksistensgrunnlaget bAde for oss selv og for
kone og bam. Vi klamrer oss til stillingen og
vi tar heller risikoen pA a bli avsatt enn vi ut
farer noe som r uforenlig med var rere 80m
gode nordmenn, men sA lenge vi ikke blir stilt
overfor slike problemer, blir vi i vAr stilling og
utferer vlrt vanlige arbeid. Men selve grunn
laget for vAr innsti.Uing er ikke frykten for leve
bredet. Vi hadde to veier A gAo Vi kunne ha
stilt oss helt passive og nektet A noen del i
forvaltning og forsyning, politi og arbeids
ledelse. Det hadde fert til at tyskerne og deres
hlndlangere hadde mAttet bygge opp Norge

ser og overgrep mot offentlige lennstakere. Det
har derigjennom blitt et viktig vApen i kampen
for gjenreisningen av Norges frihet.

Det fins ingen unnskyldning for de folk 80m
har brutt 80lidariteten pa dette omrAde. Det er
folk hvi holdning til vAr kamp ogsA for evrig
er sa svak at spersmllet viI bli tatt opp om disse
funksjonrerer i det hele tatt skal fortsette i of
f ntlig tjeneste med de kanskje enda sterkere
krav til moral som kampen for freden viI stille.
Det er ogsa betenkelig og fordammelig at de

nkelte etater har tatt opp l0ID1SSpersmllet for
lannstakere i denne tiden. Vi forlanger en full
stendig utrensning av aIle 80m har sviktet i
kampen mot nazismen. Dette krav har vunnet
hevd og er ansett som berettiget og nedvendig
av vare lovlige styremakter. Ingen sviker ma
tro at vi i gleden over a ha vunnet seieren vil
fare lempelig fram. Tvert imot vil det bli gAtt
fram med den sterste strenghet i mot dem som
har brutt ut av rekkene.

KO U AL- TT . 12 AV 8/12 - 1944:

SetV' om artikkelen «Hva vi krever» er spe
sielt for Oslo, sa har den na interesse ogsa for
andre som vil vcere med i en renslig utrensning.

Hva vi krever.

For aIle gode nordrnenn blant kommunale
lannstakere har det vrert en selvfalgelig ting
under hele okkupasjonen a falge de paroler som
er gitt fra ansvarlig hold. Desto sterkere stemp
ler de seg selv de svikere som for a oppna en
liten ekonomisk vinning har sakt om lannsfor
hayelse. Vi sikter her til lannsinnstillingen for
Oslo kommune for budsjettaret 1944-45. Dett
dokument er mottatt med vemmelse og avsky
i kommunale krets r. Forut n de som har sekt
er det ogsa tatt med en rekke personer om
r fore latt flytt t opp av etatene.

Vi er klar over at enkelte saknad r til dels
r av gammel dato, og at dokumentet antagelig

omfatt r all aknader om lannsopprykning si
den 1941. D t r av d n grunn nadvendig a
granske hv r enk It seknad av ldre dato, men
. tt rna s~ 5 t d lig !a t, nemlig at kravet om
lkke a gJar no for a opna p rsonlige fordel r
var gjort helt klart i pr ss , radio og ved paro
l raIler d v d ar kiftet 1942-43. Etter d nn
tid r parol n gj ntatt gang pa gang, og in~en

blant kornmunal lannstag r kan si at d ikk
har kjennskap til den. lng n er ubekjent med
at kamp n mot nazifiseringen blant annet fikk
uttrykk i felg nd 2 punkter:
1. Ing n ek r stilling i stat eller kommun .
2. In~ n offentlig funksjonrer eller arbeid r

ek r annen offentlig stilling, avansem nt
11 r l"nnsforbedring.

Dis 2 ting r d t minste vi forlang r av J(od
nordmenn. Det r b vist at d tte krav har skapt
de sterste vansk r for N.S og tyskeme. Det har
bremset pA politi k avskj digel r, forfelgel-

Hvordan er din stilling til parolene?
H. L. er i dag det norske folks og den norske

regjerings representanter hvor d t gjelder mot
standen mot fienden her hjemme. Det er derfor
ikke en privat sak om en vil felge parolene eUer
ikke. Den som trosser eUer til og med motarbei
der parolene, stiller seg dermed pa vAre fien
ders side og viI fa sitt oppgjer etter krigen.

De 20 kampbud ma dessverre av plasshensyn
utsta til senere nr. - Imidlertid har vi foran oss
et fryktelig dokument som heter «Lennsinn
stillingen og de per oner som selvforskyldt er
kommet med der. Men allerede i dette num
mer skal vi pa grunn av disse og andre svake
sjeler gjengi kampbud nr. IX. Du skal ikke sak
noen offentlig stilling. Heller ikke skal du fri
villig eller under tvang ta arbeid etter arre
sterte, avsatte eller suspenderte tjenestemenn.
Nazistene har satt seg som mal a nazifisere d
offentlige etater ved a fjerne de beste nordmenn
fra sine stillinger. Blokaden har virket som en
sterk bremse mot nazifiseringen.

Hvordan bUr paroten til?
Hvis n rekke grupper tok seg til a s nde ut

paroler, vill d t brere galt avsted. Parolen f'Jr
utsetter n fa t anerkj nt ledelse pa samme ns
som en hrer rna ha in enhet kommando. Ho .
os er det H. L. (Hjemmefrontens Ledels ) el1('"
ledelsen i. n av hjemmefrontens undergrup
per som gir parolene. I sist fall skjer det ett r
d ~etningslinjer som er trukkct opp av H. L.
og I naye samrad med H. L.

Hvor d t oppstar n situasjon som kr ver n
ny parole. blir aken draftet med r presentan
ter for de befolkningslag som i srerlig grad blir
b rart. H. L. r dessuten pa forskj llig vis i
stadig kontakt med folk fra hele landet. ·ar
d t r tid til d t kan d rfor flere hundr d r
av nordm nn vrere r dspurt om parolen. VI
kan tr. gt si at behandlingsmaten er sa demo
krati k om d t r mulig a gjennomfar d n
und r d nuvrer nd forhold.

Hva er H. L.?
. D t r rim lig at det norsk folk gj rn vil

Vit m;r o~ d n 1 delse som diriger r kamp n
mot var fl nd r, men vi vet aIle at ing n r
m r vit be~jrerlig pa d tt punkt enn g stapo.
D t r d rfor ikke stort vi kan fortell .

Hjemm front ns arbeid driv s av n r kk
aktive grupp r sammensatt av m nn og kvm
n r fra all befolkningslag. De har forskj Big
oppgav r, men d har ett feUes maIo

D. viI hv r pa s~tt omrad gjere d n ytter
st mnsats for gJenr ise var frihet og s lv
8t n~i~het tt r runnlov n. de tror pA d mo
krahet, de hat r nazismen, og de er lojale mot
konge og r gjering. Det er menn fra disse
gruppen om itt r i H. L.
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noen nazifisering av skolen, om ikke foreldrene
hadde fulgt parol n om ikke a sende sine bani
til ungdomstjenesten. Vil noen i dag v g~ Ii
pasta at dette ikke hadde satt spor, og d t spor
som aldri vill kunn' utslettes.

Hvor hadd vi statt om ikke vi mannjamt
hadde sluttet opp om parolen mot sambanden .
Hel det norske folk hadde vrert innskrevet i
nazi tiske organisasjoner. Qui ling hadde dan
n t sitt riksting, og vi hadde for leng siden
vrert trukk t inn i krigen pa tysk side.

Hvor hadd vi statt om vi ikke hadd hatt
parol n mot Arbeidsinnsatsen? Tyskerne hadde
motstandslast kunnet utskrive var arbeidskraft
til krigsinnsats mot vart eget folk og mot varc
all.ierte. Hvordan ville disse ha sett pa oss nar
krig ns regnskap om ikke lenge skal gjares
opp? og hvordan ville vi ha sett pa oss selv?

Hvor hadde vi statt om vi ikke hadde hatt
parolen mot AT og mobiliseringen? Ikke b13r"
d n ungdom som na nektet a la seg mobilise!",
men ogsa andre arsklass r hadde i dag vrert
under vap n, no n av dem ville allerede vrere
att inn pa 0stfront n, og rest n ville vrerc

blitt tvunget til a dekke den tyske r UreH i
Nord-Norge.
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kommunale lennstakere

deres pipe. Blokaden har fert til at de mAtte
slutte med avskjedigelsene, for man kan ikke
stadig avskjedige folk nAr man ikke fAr noen i
steden. Den indirekte virkning er ennA sterre.
Lennstakeme vet at nazistene bare i ytterste
nedsfall ter gA til det skritt A avskjedige dem,
derfor har de lettere for A si nei nAr de stilles
under politisk press. Krav om oppgaver til ar
beidsinnsats eller frammete til politisk fore
drag meter i dag et praktisk taIt enstemmig av
slag. Er det noen 80m tror at det samme ville
ha vrert tilfelle om nazistene gjennom 4 lange
ar hadde kunnet fortsette med Aplukke ut mot
standslystne nordmenn?

VArt standpunkt er klart. Vi ser ikke med'
glede at den offentlige forvaltning skades ved
blokaden, like sA litt som vi er glad over at nor
ske skip i kystfart blir senket eller at norske
bedrifter skades ved sabotasjehandlinger. Men
vi er i krig, vi er klar over at offerne er nedven
dige for a vinne krigen og «vi heller landet
brente enn det sto for fall.»

yUh.

Aret 1944 betyr et enormt skritt mot befri
e~sen, men det in!1f~idde ikke aIle yare forhap
nmger. Den opbmlsme som gjorde seg gjel
dende utover sommeren om at krigen skuUe
vrere slutt til jul holder ikke, og enna en gang
rnA titusener av nordmenn vrere borte fra sine
hjem i julen, og borte fra mor Norge. Men vi
taper ikke motet for det. Samholdet - fronten
mot nazistene - kampen mot undertrykkeme
skal fortsette og enda sterkere inn i det nye Ar.

Vare tanker julekvelden gar til yare lands
menn som er ved fronten, til yare sjemenn, til
dem som er stuet sammen i fengslene bade ute
og hjemme og til de tvangsevakuerte og de som
har greidd A vrere igjen der nord, og vi lover A
sette aIt inn for A hjelpe. .

Vi takker aIle som har sendt sine rapporter
og artikler til redaksjonen. Av plasshensyn er
de k~skje beskaret mer enn enskelig eUer om
arbeldet, men det ma sa vrere. Vi ber om over
brerenhet for det.

Vi haper at enda flere artikler og rapporter
v~l bli sendt inn, slik at K.N. bedre kan fyUe
sm oppgave, og ensker aUe yare lesere

et godt nytt dr.

KO AL- YTT

Nyttdrshilsen til de
lyder sUk:

NAr vi begynner pA et nytt Ar, viI vi gjeme
rydde opp i aIt gammelt 80m ikke har vrert 80m
det burde vrere. Ved dette Arsskiftet er det
mer aktuelt enn noen gang fer. Vi mA ha lov
til Avente oss aIt av Aret 1945, men vi rnA v re
forberedt pA at det nye Aret til gjengjeld viI
kreve atskillig av oss. Derfor rnA hver enkelt
tenke tilbake pA hva 80m hendte i Aret 80m gikk,
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og vi kommunale da serlig pA de ting 80m skjed
de innen kommunene, i hver etat, pA hver ar
beidsplass. SA bygger vi videre pA det vi vet
var riktig og sjalter ut det vi finner var galt.

Det var mye 80m var bra, det var mange ting
vi kunne fryde oss over, det var mange kom
munale arbeidere og funksjonrerer 80m ved sin
modige og uforferdede opptreden fikk oss til A
fele oss stolte over at vi arbeidet sammen med
dem og de med oss. Disse kvinner og menn tok
de tyngste leftene, de sparte oss andre for man
ge ubehageligheter, for mye vondt, og de ga oss
mange gleder. Det hadde stor betydning og vi
er takknemlige for det. Men vi skylder dem en
sterre takk for hvordan deres eksempel indi
rekte virker pA oss. Vi er ikke aUe like sterke
like dristige, like ranke. Men vi kan lrere A bli
det, og det er lettere A lrere nAr en har gode
lreremestre. De 80m inntok en riktig holdning
fikk oss ogsA til Ase klarere hva som var mindre
bra. Det var dessverre en del av det og. Det
var kommunale arbeidere, sjefer og funksjonre
rer, kvinner og menn, som skuffet, som viste
seg svake, usolidariske og som lot andre i stik
ken nAr det virkelig gjaldt. De ga oss mange
ubehagelige sjokk som vi ikke viI glemme sA
lett. Nettopp i kommunene virker sAnne ting
mye verre enn pA de fleste andre arbeidsplas
ser. Vi er sa uheldige A ha nazistene som ar
beidsgivere, mange steder er vi nedt til A ar
beide ved siden av nazister, og de kommunale
lennstakere som ikke holder mal, gir nazistene
gode kort pa hAnden. De fleste av oss vet av
erfaring hvor lite det skal til for A gjere det
lettere for nazistene og tilsvarende tyngre for
oss som arbeider mot dem sA godt vi kan. NA
har vi heve til A vise hva vi har lrert av erfa
ringene i Aret som gikk. Nazistene lager mange
feller for kommunale lennstakere. Det er ned
vendig at vi ikke dumper opp i en eneste av
demo Vi husker det hendte fer vi lrerte dem A
kjenne. Fra enkeIte mindre kommuner er det
bUtt rapportert at N.S. til og med i fjor klarte
a true kommunale arbeidere og funksjonrerer
med fagsjefer i spissen til A gA pA propaganda
meter. NA vet vi at smAkommunene er vanske
lig stilt, men de kommunale arbeidere og funk
sjonrerer det her gjelder kan selv utrette mer
enn de har gjort for A holde seg underrettet og
deres kolleger i andre kommuner kan sk~ffe
dem meldinger i sterre utstrekning enn hittil.
Parolene skal felges. Ta fatt, si fra hvis noen
gjer eller har gjort smA tabber av og til. Ta ikke
hensyn til hvem personen er, selv en overordnet
~A tA~e A here sannheten. Rett pa feil 80m er
gJort 1 de tilfelle det er mulig. Arbeid aktivt.
Det er et krav. Veer sterk og gjer andre sterke.

o 15 V 7/2 - 1 :

Nar temningen ble litt for opptimiltilk,
matte vi kj8le litt av, men kravene kunne ikke
,lappe,. Vi ,k,.ev de,.!M:

Fra «Krig og freci- kllpper vi felgende:

«Aldri har et stemning80mslag foregAtt sA
fort og totaIt 80m siden den russiske offensiven
tok til for 3 uker siden. Stemnlngen har ofte
skiftet fer ogsA, vi har felt smerten over de
sviende nederlag, og vi har felt gleden over de
smA og store seirene, fordi vi visste at bAde
nederlagene og seirene var med og bestemte
vAr skjebne - til ondt eller godt. Men ingen
begivenhet under krigen har i den grad 80m
den siste russiske offensiven vendt den almin
nelige oplnion fra en nrermest bitter resigna
sjon til uforbeholden optimisme. Folk 80m ved
nyttAr snakket om et Ar eUer to, snakker nA
om en mAned eUer to.

Det er ikke vAr mening Agyde malurt i bege
ret. Vi er enig i at «det gAr flnh, og vi viI slett
ikke hevde at vi mente det samme ved nyttAr
80m vi gjer nA, enda om vi lnnremmer at vi
har sma forutsetninger for A bedemme om vi
~tAr umiddelbart foran avslutningen av den
annen verdenskrig. Hva en mener om det bUr
i virkeUgheten mye av en temperamentssak.
Det som imidlertid har krav pA interesse i denne
sammenhengen, er selve den ting at stemnings
omslag kan skje sA fuUstendig sA A si i lepet
av en natt. I og for seg betyr det naturligvis
lite om vi er noe sangvinske nAr det er krigs
begivenhetene, men det ville innebrere en stor
fare om slike stemnlng80mslag skulle bli vAr
reaksjonsmAte ogsA i andre tilfelle, der den har
virkelig betydning. Det viser nemlig den ting at
vAr vurdering av heondelsene er bygd pA et for
holdsvis spinkeIt grunnlag, og det kan pA len
gre sikt bety at vi forsumpes og fordummes
rent politisk. VAr nAvrerende Andelige karan
tenetilstand, det at det bare i ny og ne siver
inn til oss en riktig opplysnlng eller en forstan
dig synsmAte, gjer at vi fAr en tendens til A
trekke vidtgAende konklusjoner av et tilfeldig
materiale, eller av begivenheter som senere vi
ser seg Avrere av relativt ringe betydnlng. Slike
plutselige stemning80mslag Minner oss om at
vi rnA gjere aIt for A unngA de varige virknin
ger av vAr i8Olasjon.» SA langt «Krig og fred».

OgsA nAr det gjelder den utrenskningsprosess
80m nedvendigvis mA skje blant kommunale
lennstakere nAr krigen er slutt, rnA vi serge for
at stemningsbelger og virkninger fra isolasjons
tiden ikke fAr noen innfiytelse. Utrenskningen
mA foretas etter de retningslinjer 80m vi skrev
om i Kommunal-Nytt nr. 8 og 9, «Bort med
svikerne». Men vi viI ikke neye oss med det. Vi
kommunale lennstakere er i aller heyeste grad
interessert i hvordan kommunene skal styres
etter krigen, og vi krever en like renslig ut
renskning blant dem 80m skal styre 80m blant
lennstakeme. Heller ikke pA det omrAdet rnA
virknlnger fra isolasjonstiden fA felger. Vi kan
vsere enige om at ikke alt var 80m det skulle
v re fer 9. april 19 0, men vi skuDe ha greid
A rette pA feilene uten nazistenes inngrep. Ut
vikllngen bar heller ikke stAtt tille i de mart
5 okkupasjonsAr.

Vi hverken viI eller kan uttale noe om hvor
dan styremAten her vil eller ber btl etter kri
gen. Det kan imidlertid vrere av interesse i noen
artQtler i kommende nummer av Kommunal
Nytt A belyse nsermere forskjellige former for
demokratisk styresett, og da srerlig trekke en
sammenligning mellom norsk og amerikansk
styresett. Likeledes kan det vrere av interess
med en artikkel om hvordan det neytrale Sve
rige nA forbereder seg pA Ata fatt etter krigen.

Fra en parole (1ov) kan der selvfelgelig ikke
diBpense,.es. Vi skrev derfor:

Vi mottar stadig henvendelser fra folk som
vii ha «dispensasjon» fra en eller annen av d
paroler 80m heimefronten har utsendt. Hen
vendelsene kommer fra bra og forstandige folk,
80m anerkjenner den linje som er trukket opp
og som er fulle av vilje til lojalitet. Men nar
det gjelder deres eget gebet, har de lett for A
finne parolene for firkantete, og de ensker dem
hAndhevet med sterre «smidighet». De har oft
argumenter som i ferste omgang kan virke b 
snrerende: «Blokaden av offentlige stillinger
kan fere til at det i stedet blir ansatt nazister
ved kontorer hvor en tidligere ikke hadde noen,
og dette viI vanskeliggjere nyttig arbeid som
en hittil har kunnet drive ved kontoret.» Eller:

«En har pA hAnden en utmerket jessing som er
villig til A ta stillingen dersom den fornedne
dispensasjon kan skaffes.» Eller: «Blokaden
leder til at en ikke fAr noen i det hele tatt, og
dette gAr ut over nordmenns interesser.»

Vi kan ikke imetekomme disse folk og vise
dem den forstAelsen 80m de mener a ha krav
pA. Firkantet og forstokket krever vi at parolene
skal holdes 100 pst. og noen tale om dispensa
sjon bUr det ikke. Prey A se saken fra vart
standpunkt. Vi skal ikke trette med en lengre
redegjerelse for hva vi mener kan sies til for
del for parolene og da srerlig parolen om blo
kade av offentlige stillinger. Vi neyer oss med
A slA fast at uten denne parolen ville alle de
beste kommunale lennstakere ha vrert avskje
diget, og de som var tilbake ville vite at av
skjedigelse truet enhver som vekket nazistene
uvilje. Kort sagt: Det kan feres svrert meg t
pA kredittsiden.

Prey Atenke dere hvordan en dispensasjons
ordning ville virke. Vi ser bort fra slike prak
tiske hensyn 80m at vi neppe kunne Apne kon
tor med skilt pA deren og navn i telefonkatalo
gen. Men hvorledes ville det virke pA d kom
munale lennstakere hvis de rundt omkring seg
sA at parolene ble brutt OR de sA fikk vit at
dette kjedde ~d «offisielb godkjenning, hvis
en fortalte dem at de selv mAtte hoIde lov n.
men at det var andr 80m den ikke gjaldt for?
Vi tror de fie te ville v re emg i at det r
bedre Av re firkantet nn aIt for rund. Sv r t
er derfor helt k tegorisk: Parolen skal hold
av hey 80m av lay. Dispensasjon bUr ikk gitt.

1S
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Under heIe okkupasjonstiden gjorde kvi'nnene
en glimrende inmats. Det er her gitt uttrykk
for redaksjonem syn p4 kvinneneB illegale ar
beid, og artiklene i dette nr. er skrevet av en
kvinne.

Kvinnen inn

Det blir ofte snakket om den innsats de for
skjellige grupper, de forskjellige lag av folket,
gjer i kampen mot nazismen. En gang blir d
og de gruppers innsats fremhevet, en annen
gang andres. Den ros som gis hver enkelt er sik
kert ogsa berettiget, og de som arbeider illegalt
bade fortjener og trenger litt ros av og til. De
r selv de siste til a vente hedrende omtale, det
r ikke det de arbeider for, mAlet er langt ster

reo Det er friheten de vil ha som belenning.
Likevel setter de pris pa at folk har forstaelsen
av at deres arbeid betyr noe, at det er nedven
dig og at det er riktig. Det stimulerer, innsat
sen blir eket og forbedret.

Men det blir oftest glemt at selv kvinnene
trenger en liten oppmuntring av og til. De gjer
ogsa sin innsats i kampen. Den lille populrere
setning: «Det star Kviner bak om alb, er ikke
minst aktuell i denne tiden. Ingen ber glemme
d t. Dere menn som arbeider aktivt, rna ikke
glemme dem som star bak og stetter og gjer det
mulig for dere a delta i kampen. Dere utferer
det farefulle arbeidet ute i marken, men det
arbeidet som utferes i hjemmene av madre,
koner og sestre kan vrere like betydningsfullt
om det ikke er fullt sa farlig. Det betyr noe at
dere kan komme hjem til ubestemte tider, at
ingen forteller dere hvor vondt d t er med
uvisshet bestandig, at ingen sper, at ingen hin
drer dere, men tvert om hjelper pa mange ma
ter. Det betyr noe at dere, nar politiet «er pa
sporet» kan seke tilflukt i andres hjem, hvor
det igjen er kvinner som star ferdig til a hjelpe,
som er beredt til a ta risikoen ved a huse «po
litiske forbrytere». Det betyr noe at gutter som
bUr utskrevet til arbeidstjeneste, har medre som

r enig i at de ikke meter opp, og som siden
9. april 1940 har opdratt de unge guttene slik at
de kan innta det riktige standpunkt selv, nar den
tiden komm r at det blir nedvendig. Dere kvin
ner som enna ikke har nadd sa langt at d re
hjelper hvor der kan hjelpe, glem ikke at an
dre kviner gjer det som dere burde ha gjort,
glem ikke at hver byrde, liten eller stor, 80m
dere kunne tatt, men viker unna for, den rna
andre kvinner som har tung nok ber fra fer, ta
i tillegg. Glem ikke at det hysteriet, den redse
len, den nyssgjerri~heten,den uforstanden som
dere lar fA fritt spillerom, aIt dette klarer andre
kvinner i sammt' situasjon Aundertrykke, Ab 
herske. De fAr utlesning for disse f"lelser ved
selv A ta kampen opp mot undertrykkeme 80m
er skyld i det hele. Det er en rlktig og naturlig
mAte Areagere pA. Slik rnA aUe kvinner reagerp •

16

De mA komme sA langt at de forstAr hva fri
heten er verd, slik 80m en kvinne jeg h"rte om
forleden. Hun har lidd mye og mistet mye i
kampen. Hennes datter ville treste henne litt:
«Etter krigen fAr vi iallfall huset vArt tilbake,
mor.» Moren svarte stille: «Det spiller ingen
rolle, sA pass mA vi da ofre for friheten.» Hun
har ofret mye, mye mer, men hun vet at ikke
noe offer er for stort. Mange tusen norske kvin
ner er som henne. Deres innsats er deretter.
Hjelp dem og la dem merke at forstAelsen av
hva deres innsats er verd er til stede. De for
tjener det.

Det iIIegale arbeidet.

I h"st, da fremgangen pa vestfronten var pa
det heyeste og en regnet med at krigen senest
ville vrere slutt til jut, var det en del mennesker
som plutselig fikk det travelt med A komme
med i det illegale arbeidet. Det var folk som fer
hadde holdt seg sa langt borte 80m mulig fra
aIt som smakte av illegalt. Det var jo farlig, d
kunne risikere a bli tatt! Men de siste to-tre
mAnedene av krigen kunne de nok vrere med,
sa lenge var det sannsynlig at de ville klare det
uten a komme i politiets kler, eUer om de ble
tatt, ville fengselsoppholdet bare yare en kort
tid. Men sa sluttet krigen ikke, det ble litt still
&tand og ogsa litt tilbakegang. Det ble til dels
slutt med disse menneskenes iver; de ble stille
og trakk seg litt tilbake. Na er stemningen igjen
snudd om og derved kommer disse «ivrige»,
«modige» menneskene igjen, sammen med nye,
som ber om a fA «oppdrag» a utfere. Vi er selv
sagt glad for aU serlig vilje og hjelp som blir
tilbudt i det ill~gale arbeid. Men det er ikke
alle som egner seg for slikt arbeid. De b"r hel
ler vrere kontrollerer og passe pa at H. L.s pa
raler blir overholdt. Det er ikke det minst vik
tige arbeid. Vi regner ogsa med at det na er
knapp tid til a lrere op nye folk i det illegale
arbeid. Vi som har arbeidet illegaIt en stund,
vet nemlig at det f"lger visse «barnesykdom
mer» med det illegale arbeidet den ferste liden.
Kikhosten kan f. eks. vrere temmelig lei, denne
«kiken» for a fa greie pa mest mulig og denne
«hosten» for a fa fortaIt alt mulig. Sykdommen
kan trekke i langdrag, de som er angrepet blir
sannsynligvis ikke helbredet fer krigen er slutt
og i mellomtiden har vi hatt aIle ubehagelig
hetene med «ettersykdommer» o. 1. Nei, det far
heller vsere na. Nar vi har bruk for hjelp, vet
vi selv hvem vi kan bruke, og vi viI ha rett til
selva velge dem. Vi ensker heller ikke at de
vi pleier a arbeide sammen med, skal sende oss
sine kjente pi halsen uten ferst A ha ddf"rt
seg med oss. Det ma vsere en selvf"lge at en selv
skal bestemme om det skal sluttes ny kontakt
og med hvem.

Denne regel ma vi forlange at aUe f"lger. I
det illegale arbeid rnA vi bruke omtanke og vise
disiplin for at arbeidet fortsatt kan utf"res sA
effektivt 80m mulig.
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Den 26. februar foretok nazistene i Oslo og

Aker plutselig en del avskjedigelser. I alt 62
kommunale funksjonmrer fikk avskjed. Reak
sjonen var spontan. Kommunal-nyttB artikkel
om disse aVBkjedigelser, m4 betraktes som en
parole, idet KK (Koordinasjonskomiteen) god
kjente det som var skrevet. I London radio ble
artikkelen lest opp.

Av att i henhold til Reich kommi san
forordning.

Da nazistene fikk makten i kommunene, gikk
de straks i gang med avskjedigelser. PA den
maten mente de a kunne gjennomfere en sy
stematisk«utrenskning av upalitelige elemen
ter». Hjemmefronten svarte med blokade av
offentlige stillinger, og virkningen viste seg
snart. Nazistene innsa at de ikke kunne skaffe
nye folk i stedet for dem som ble avskjediget,
og at fortsatt utrenskning ville fere til at hele
den offentlige forvaltning gikk i sta. Avskjedi
gelsene ble frerre og frerre og holdt til slutt
praktisk talt helt opp. Det kom ro over admini
strasjonen. Gode nordmenn fikk felelsen av at
det til en viss grad gikk an a arbeide skikkelig
under naziordfererne. Ikke fordi man ville ga
deres rerender, men fordi man visste at Norge
er vart land, ikke tyskernes, at kommunen er
var kommune, ikke lakeienes, og at det er oss
som ma fere ansvaret for forsyning og forde
ling til befolkningen, oss som har interesse av
at det forvaltningsapparat som skal tre i funk
sjon etter befrielsen, ikke un"dig er brakt i
ulage. Pa denne maten har tingene gatt i et
par ar na. Nazistene, som rar over en helt util
strekkelig stab, og som praktisk taIt ikke har
folk med faglig innsikt eller administrativ dyk
tighet, har unngatt den skandalen det ville ha
blitt om de hadde mattet overta administrasjo
nen alene, og vi pa var side har greidd a verne
verdier som vi tror vil vrere av stor betydning
etter befrielsen. Den eneste bebreidelse vi kan
gj"re oss er at vi kanskje har tatt ansvaret for
tungt, at vi av hensyn til befolkningen og for a
hindre kaos har raket kastanjene ut av ilden for
nazistene.

Sa har de plutselig slatt til, forel"big i Oslo
og Aker. En rekke av yare kolleger er avskje
diget, atskillige er arrestert. Hvorfor har nazist
ene gatt til dette skritt. Noen forklaring er ikke
lett a gi. Sa dumme er de ikke at de ikke
skjenner at de slAr bena under sin egen virk
somhet i kommunene. Kanskje har man funnet
a mAtte gi en konsesjon til medlemmenes hevn
f"lelse. Ferst og fremst skyldes det vel at makt
haveme har en f"lelse av at det bserer galt av
sted med dem, de synker dypere og dypere ned
i myra. Av desperasjon og for Askjule sin gen
frykt slAr de vilt om seg, noe mA skj , noe 80m
gir dem inntrykk av egen makt og styrke. Men
med dette fAr det vsere 80m det viI. Erfaring

har vist at det ikke l"nner seg I pr"ve I finne
motivene til en gal manns handlinger. Det 80m
vi ma vite er hva vi skal gj"re, hvorledes vi
skal svare pi utfordrlngen.

V4rt 8var:
Det er mange tomme stoler i kommunene i

dag. Hvordan skal det ga med arbeidet til de
avskjedigede? hvordan skal vi gjenvserende
forholde oss nar yare kamerater er satt pi
porten?

Ferst kaldt vann i blodet. Vi skal beherske
oss. Det tjener ikke til noe a la sine felelser
fa fritt lep. Vi skal bli i vart arbeid inntil hjem
mefrontens ledelse gir oss beskjed om a for
late det.

Men vi skal ikke gjere arbeidet til de avskje
digede. Vi har prevd a unnga kaos. NA har
nazistene valgt a skape det, og det er deres
ansvar, ikke vart. Ikke et spadetak mer enn fer
gjer vi. Hver eneste lennstaker vet godt med
seg selv hvilket arbeid han gjorde tidligere og
hvor meget han gjorde. Gjer han noe ut over
det, da sviker han sine kamerater og legger
grunnlaget for nye avskjedigelser. Ligningen
blir kanskje forsinket. La den bli det. Bud
sjettforslaget blir ikke ferdig i tide. Neivel, sa
blir det ikke det. Du har dine bekymringer,
nazistene har sine, og dette er nazistenes. La
det vrere klart for deg selv og for aIle andre:
Vi arbeidet 10jaIt sa lenge det var mullg, nl har
nazistene rykket grunnlaget bort, og de brerer
ansvaret for at det gar galt. Vi kan i hvert fall
ikke hindre at den bitre stemning som na dr,
vil gi seg utslag i likegyldighet i tjenesten. La
dem preve a bevise at det gar an a administrere
en kommune videre etter at en rekke funksjo
nrerer er avskjediget, men hjelp dem ikke med
a bevise det, tvert imot.

Situasjonen har medfert en skjerpelse av tid
ligere paroler. Det har tidligere vsert gitt til
latelse til overtidsarbeid ved ligningskontorene
og ved visse andre administrasjoner, hvor det
var nedvendig av hensyn til norske interesser.
Etter at en rekke funksjonrerer er avskjedlget,
er parolen na:

Slutt pa aIt overtidsarbeid.
Na er det krig. Nazistene ensker krig pa kni

Yen. De skal f det. Hver eneste kommunal
lennstaker star i dag under krigens lov. Ingen
vil svikte. Flid, pliktfelelse og arbeidsomhet er
utmerkede egenskaper, men na gjelder noe an
net. Vilje til kamp, det er det som teller i dag.

Ingen utfer r de avskjedigedes arbeid.
Ingen "ker tempoet.
Ingen utterer overtidsarbeid.
La nazistene beordre, la dem true. Vi stAr

fast. Denne linjen viI hver mann gA inn for
holde.

Ing n svik r.
Denne holdning gj ld r for d kommun r 80m
bUr rammet av avskjedigelser.

Unntak fra «blokaden gj ld r n som f ,
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sykehusbetjeningen, branntjenestemennene og
de av lUftvernmannskapene 80m har meteplikt
ved flyalarm.

Kleften.
Av kjedigels n kom som et slag for mang .

Ikke bare for yare folk. Mange av nazistene er
lange i fjeset om dagen. De har vrert sA snilde
og pyntelige i den seinere tid. Beller fra 1941
og 1942 var bJitt bJide og hjelpsomme, men luf
t n r n gAtt litt ut av dem. De fislet seg inn
pA jessingene, baktaIte partifeller og smisket og
rodde sA en hadde felelsen av A ha fAtt Ius pA
kroppen nAr en mAtte konferere med dem. De
hadde vel trodd at de kunne drive pA denne mA
t n en tid til, sA skulIe det vrere mulig Akomme
over pa den riktige siden fer det ble for sent.
NA kommer plutselig avskjedigelsene og arre-
tasjonene. Det var hardt, men luften er lik
om blitt forunderlig ren. Skillelinjen er blitt
a klar at selv de mest blinde ser den. Kleften
r bJitt dypere og bredere. Men aIle yare kjrere

roere, som trodde at de var godt pA vei og nrer
met seg land, d star ubehjelpelige igjen pA den
gale siden og sender lengselsfulle blikk over
kleften, mot det forjettede land som viker len
grog 1 nger unna.

N.S maktet ikke ci erstatte de avskjedigede
junksjona?rer. Da jreden kom og funksjona?renp
vendte tilbake til sine stillinger, viste det seg i
mange WfeHe at arbeidet ld slik som de forlot
det den 26. februar, uten at noen ting var gjort.
---
Som en smakebit pci hvor elendige og hjelpe

lese nazistene var i sitt arbeid, gjengir vi en
notis om:

azi ti k skarpsindighet.
Ligningsfullmektig Gunner Andresen, Aker,

bl for ekt arr st rt mandag morgen. Tross en
nergisk tt rseking lyktes det ikke for 5tats

politiets klektig hj rner Afinne ham. Han sit
t r p Grini sid n hesten 1943.

Blokaden av offentlig tillinger.
Vi innskjerp r igj n blokaden. All illojal

opptr d n fra almenheten og fra off ntlige
funksjonrer rs side viI ikke bli t It.

Enhver tj nest mann som har m d ansett 1
r a gjer , m vrere s g sitt ansvar tter paro

l n bevisst.
All ans tt Is r, lennsforbedringer og for

fr mm Is r om r kjedd under NS og tys
k rne viI - uans tt om de er foretatt ett r be
ordring eUer seknad - tter krigen bli tatt opp
til revisjon. Enhv r som har brutt parolen, rnA

n r stA til r gnskap og ta konsekvensene.
Husk:

1. Propagandamet r av enhver art r boy
kottet.
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2. Ledige offentlige og halvoffentlige stillin
ger sekes ikke av nordmenn.

3. Parolen gjelder aIle offentlige og halvof
fentlige stillinger. Unntatt fra parolen blir
sykehusb tjening, leger og pleiepersonale i
sin alminnelighet samt de aktive mannska
per og befal ved landets brannvesener.

4. For aIle gjelder: Innenriksdepartementets
seknad- eller personalskjemaer utfyIles
ikke.

5. Stett heimefronten og vrer loja!. Det er t
ledd i kampen for Norges frih 1.

KOMMU AL- YTT R. 18 AV 9/3 - 1945:

Sd d si hele dette nr. gjengis, dog uten kom
mentarer.

Stille etter stormen.
Det er stille i kommunene i dag. Den andre

uken er snart gAtt til ende etter avskjedigelsene
og arrestasjonene. Noen stoler er tomme. Naz
istene har ikke n gang gjort forsek pA A fa
nye folk idem. Livet gar videre. Alt er rolig
-pA overflaten. Men aHe er klar over at na

er krigen brakt inn pa arbeidsplassen. AIle vet
hvordan en skal forholde seg, vet at det kaos
nazistene har skapt ved avskjedigelsene, det er
det ikke var sak a hjelpe dem ut avo Ingen leg
ger seg i selen for «a fa det til a ga».

Det er ikke morsomt a matte bli igj n etter
at mange av yare kamerater er satt pa porten,
ikke lett a arbeide videre under nazistiske sje
fer. For mange kan situasjonen bety en ulide
Jig nervepakjenning. Men behersk deg for _
lebig. I dag er parolen: Ta det med TO!

Parolene og mciten de blir mottatt pd.
Nar en parole blir sendt ut, har d t som of

test hendt en del ting like i forveien som be
virker at en sterr ller mindre gruppe av be
folkningen krever at noe blir gjort, og Hjemme
frontens ledelse og dets hjelpere finner ut hva
som ber gjeres pa grunnlag av de opplysning r
de innhenter fra de frontavsnitt hvor det i ey _
blikket er m st nedvendig med en sterre aktivi
tet. Na sist var Oslo og Aker kommuner kom
met i br nnpunktet som felge av de avskjedi
g Is r som var foretatt. Vi som var igjen ventet
og krevde n ordre ira «hey re hold» om hva
vi skull for ta oss, og ordren kom. - Omtr nt
aUe mottok parol n slik som n parole skal mot
tas, de lest d n og lystret, ut n a nele, uten
diskut re d n. D har ikke utfert n tim s over
tidsarbeid ett rp og unnlater konsekv nt A
rere noe av d t arbeid t som tilla n av de kol
I g r som er avskjediget.

Bare noen nkelt kan eller viI ikk forstA at
n parole er n ordre som skal og m gjennom

feres. N r vi f r en ordre fra en lovlig innsatt
overordnet i kommunen, faller det oss ikke inn

styrt rundt til Yare koHeger og diskutere ord
ren og mulighet n av A f den forandret. Selv
felg Jig ikk. Vi utferer neyaktig det vi har

•

•

,

fAtt beskjed om A gjere. PA samme mAten rnA
vi reagere overfor en parole. Nye opplysninger
meddeler vi det ledd vi selv har forbindelse
med, og sA er vi ferdig med det. Melding om
mulige forandringer kommer gjennom de sam
me ledd. A diskutere en ordre som er gitt, er
fAfengt. Kommunal-Nytt har gjentatt dette om
og om igjen, men det viser seg likevel at noen
fA har klart Aoverse d 1. Det rnA enten skyldes
manglende evne eller manglende viIje til A for
stA. Hva som enn r grunnen, er det iallfall klart
for enhver at vedkommende er dArlig skikket
til Ainneha stilling i kommunen. Det er et far
lig stempel a fa pA seg. Enkelte unnskylder seg
med at de ikke vet om parolen kommer fra an
svarlig hold, til tross for at de mottar den fra
kolleger som nyter alminnelig tillit. Disse tvi
lere er derimot ofte svrert raske nAr det gjelder
a lystre ordre fra nazisjefer. Enkelte overhol
der til og med den taushetsplikt nazistene pA
legger dem, selv om de skjenner at deres «loja
litet» kan skade gode nordmenn. Den store
masse av kommunale arbeidere og funksjonre
rer som gjer sin plikt mot hjemmefronten, for
langer at den siste lille «tvilende» rest nA gjer
felles sak med dem.

Fra Hjemmefrontens ledelse.
Vrer med og forbered rettsoppgjeret.
Den uro som har vist seg i enkelte b friddc

land skyldes for en stor del misneye med retts
forfelgningen mot landssvikerne. Folket har
reagert mot at myndighetene ikke gjer
raskt og effektivt opp med dem som har sveket,
og mot at mange av landsvikerne tilsynelatende
ikke bare slipper straff, men endog fortsetter i
framskutte stillinger i samfunnet. Vi vet na at
myndighetene ofte er like ivrige som folket et
ter a fremme rettsoppgjeret. Det er mangelen
pci et klart og sikkert bevismateriale som har
inket rettsforfelgningen uten at noen har vil

let det. Dette rna vi lrere avo
Vi skal ha et rettsoppgjer med landssvik rne

i Norge. Ikke lynsjjustis og selvtekt etter naz
istisk menster. Vi vil ikke sette flekk pa yare
rettstradisjoner og skaffe landssvikerne ufor
tjent medlidenhet. Ingen urett er sA stor at ikke
retten kan demme den. Men vi skal ha et raskt
og effektivt r ttsoppgjer, ingen byrakratisk
s ndrektighet eH r sentimental overbrerenhet
- slik som lands vik rne haper. Enhver svi
k r skal sta til ansvar og fa sin strenge, velfor
tjente straff - nt n han er stoT eller liten.

Var myndigheter ute og hjemmefrontens or
ganer har gjort sin forberedelser, men oppga
yen er stor og trenger assistanse. Hver norsk
mann og kvinne kan uten fare for egen sikker
het vrere med pa forberede et raskt og rett
ferdig rettsoppgjer ved a hindre at bevis r gAr
til spille. AIle m na begynne A skrive ned det
de vet eHer komm rover av opplysninger om
landssvikere og der s forbrytelser, for A 1 tt
politiet og domstolene i deres arbeid. Prev ikke

bringe opplysningene videre i dag. Gjem dem

pA et sikkert og tert sted og lever dem til nrer
meste poJitimyndighet nAr landet er fritt igjen.
Va?r oppmerksom pel felgende:

Skriv ikke ned rykter eller lest snakk, men
bare kjensgjerninger 80m du har sikker viten
om. La ikke nedtegnelsen fH farge av personlig
forbitrelse og hevnfelelse. Det er den rene
sannhet som interesserer. Stol ikke pa at det du
vet er alminnelig kjent. Det kan vrere et mis
tak. Men oppgi andre vitner som kjenner til
saken. Ta med aIle enkeltheter ved det du skri
ver om. NAr? Hvor? Hvordan? Tidiest ned
tegningen av opplysningene.

Disse ting har det sa?rlig interesse ci fa vitne
fast pel det rene:

1. Hvem er medlem av NS? Hvem har vrert
medIem av NS etter 9. april 1940 og meldt
seg ut etterpA? Nar meldte han ller hun
seg ut?

2. Hvem er med i Hirden, Germanske SS eller
liknende nazistiske kamporganisasjoner?

3. Hvem har angitt gode nordmenn til norsk
eller tysk politi?

4. Hvem har utpekt norske gisler mot fien
den?

5. Hvem star i Gestapos eller Statspolitiets
tjeneste?

6. Hvem har tortUl:ert eller brukt voId mot
gode nordmenn under forher eHer i feng
sel?

7. Hvem har stjAlet eller ulovlig tilegnet seg
verdier f. eks. fra norske organisasjoner
som er opplest, eHer fra privatpersoner som
har mattet reise fra landet?

8. Hvem har tjent seg rik pA krigen ved ar
beid for tyskerne?

9. Hvem har ansvaret for ulovlige avsettelser
av offentlige tjenestemenn eller tillitsmenn?

10. Hvem har ansvaret for ulovlige bevilgnin
ger av offentlige eller private kasser?

11. Hvem hjelper fienden med A forberede el
ler sette i verk edeleggelse av norske ver
dier f. eks. under en tilbaketrekning?

KOM U AL- YTT R. 19 V 20/3 - 1 5:
AlLe som interesserer seg for kommunepoli

tikk, ber lese denne artikkel om:

or og Amerika demokrati.
Enhver vet hva demokrati er. Det r folkc

styre. Folket bestemmer hvorledes d t skal
styres og peker ut dem som skal styre. D t r
for d tte demokrati vi kjemper, og et av de fa
tterkrigsmalene vi er enige om, er at v r stvr 

form skal vrere demokratisk. Imidlertid kan det
vrere av interess se litt nrermere p begr p t
demokrati. Det b hever ikke vrer identisk m d
det styresett vi hadde i Norge fer okkupasjon n.
I De For nt Stater er styreform n minst like
demokratisk som i Norg , m n p mang m t r
gir d mokrati t g andre utslag. Kommun 1
Nytt har funnet at det kanskje kunn v r av
interesse Agi en oversikt ov r d viktig t ulik
heter. Vi tar int t standpunkt og d t fAr t
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enhv r av leserne fritt finne ut om det er
trekk i det am rikanske demokrati som med for
del kunne omplantes til Norge. Redegjerelsen
for amerikanske forhold bygger pA d svenske
ekonom r Alva og Gunnar Myrdals bok «Kon
takt med Amerika». Et av de vanUgste ord
i amerikansk demokrati er «leadership». Det fAr
vel nrermest oversettes med ledelse, og n nord
m&nn fAr straks bange anelser og tenker pa
«lerer» og nazisme. Men dette er en misforsta-
lse. Det amerikanske demokratiet som bygger

pa opplysningstidens filosofi er dypt forankret
i den enkelte amerikaners sinn. Oppdragelsen
og heIe kulturlivet har gjort at demokratiet er
blitt en ganske annen levende realitet for den
jevne amerikaner enn for nordmannen. Han er
seg vel bevisst sine demokratiske rettigheter og
er ikke villig til a gi slipp pa en teddel av demo
Men hvis en mann bUr valgt til et ombud, sa
skal han ogsa i det begrensede tidsrom valget
gjelder, fa slike arbeidsvilkar at han bUr i stand
til a utrette noe. Han skal fa ledelsen og andre
skal stette ham Jojalt. Derfor peker amerika
nerne som oft st ut en enkelt mann til A lese en
oppgave, der hvor vi betjener oss av en komite.
De er ikke redde for a legge meget makt i hen
dene pa n mann. Noen utglidning mot nazisme
farer d tte ikke til. Ordningen er basert pa fri
valg, og den valgt star hele tiden i sekelyset
fra en fri og vaken presse. Denne srerpregethet
ved det amerikanske demokrati - at det for et
bestemt tidsrom er villig til a legge stor makt i
hendene pa en mann - er sa meget eiendom
meliger nar man ser den pa historisk bak
grunn. I de £leste andre land har folkerepresen
tasjonen skrittvis aket sin innflyteIse pa bekost
ning av et opprinnelig eneveldig byrakrati. Det
amerikanske demokrati bygger derimot pa en
revolusjon og selve byrAkratiet har derfor ingen
annen bakgrunn enn parlamentarismen. Det
har derfor ingen ting a ~jere med autoritrert
styre, nar man legger stor myndighet til en
mann.

Han blir ikke diktator, men amerikanern
finner at nar en mann settes til a gjennomfer
noe, sa skal han ogsa fA den myndigheten som
er nedvendig for virkelig a fa gjort noe, og d tte
gjelder hva enten han er president, borgerme
ster, skolebestyrer eller fagforeningsmann.
Skjent undervisningsvesenet ligger betydeIig
heyere nn i Norden, og skjent folk £lest har et
ganske annet kjennskap til sosiologi, tar ame
rikaneren samfunnsproblemene mindre teore
tisk. Hans reaksjon pa de fleste praktiske pro
blemer er at en rna preve a fA den rette mann
til a lese demo Og - som vi kommer til siden
- det behever ikke vrere en fagmann, for ek
sperter kan en engasjere til hjelp, men det skal
vrere en mann med energi, pAgangsmot, opti
misme og effektivitet.

En annen typisk egenskap. ved det ameri
kansk demokrati er velgerens gjennomferte
uvilje mot gjenvalg. D t viI vere kjent at inn
til denne krig bret ut hadde ingen president
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vrert gjenvalgt mer enn en gang, og den samme
tendens gjer seg gjeldende gjennom hele det
poUtiskc liv, bortsett fra senatet, 80m stAr i en
~rerstilling. GJennom denne stadige fomyelse
av representantene har man naturligvis det
beste korrektiv mot diktaturtendenser, og det
er lettere gi en mann stor makt, nAr det skjer
for et korter tidsrom. Men amerikanerens
uvilje mot gjenvalg skyldes likevel ikke ferst
og fremst dette. Amerikaneren mener at etter

n eller to valgperioder har en mann fAtt an
ledning til a vise hva han duger til og har ut
r ttet det beste av hva han evnet i den stilling.
Naber en ny mann fA sjangsen. Det ameri
kanske synet star her i avgjort strid med hva
som har valrt praksis i Norge. En mann som her
kom pA en valgliste, enten det nA gjaldt stor
tingsvalg eller kommunevalg, fikk i alminne
lighet «klippekorb. Hvis han uten A ha frasagt
seg valg likevel ikke ble stilt opp pA listen
neste gang, kunne folk med atskillig sikkerhet
regne med at han hadde forbrutt seg temmelig
grovt. I denne artikkel viI vi, som nevnt, ikke
innlate oss pa noen vurdering, men for at ikke
bildet pa dette punkt skal virke fortegnet, finner
vi a matte peke pa at det norske systemet ferer
til at representantene far et intimere kjennskap
til sakene, og det gir dem anledning til a vokse
med oppgavene.

Et tredje typisk trekk ved det amerikanske
demokrati er de strenge krav de stiller til kan
didatens personlige og rent moralske egenska
per. For dem som har forlest seg pa gangster
skildringer kan denne pastand synes underlig,
men tross aIle lett synlige unntakelser er det
likevel riktig at amerikanerne i langt hByere
grad enn oss beskjeftiger seg med kandi
datens person. Myrdal begrunner dette rent hi
storisk. Utgangspunktet er bondedemokratiets
oppfatning, at ethvert fornuftig menneske skjen
ner seg pA politikk. En trenger eksperter for
utrede detaljer, og eksperter kan en bestille fra
et universitet, men det er Iegmannen, velgeren,
som har rett til a bestemme. Na kan ikke aIle
bestemme, folket rna derfor av sin midte velge
representanter 80m i alles sted utever alles makt.
For Alede beheves ikke spesialtrening i d for
skjellige fag. Men lederen ber vrere et bra og
godt menneske, for at man skal kunne betro ham
den store myndighet a uteve samfunnsmakt p
folkets vegne.

Vare lesere viI kanskje syn s at dette om
norsk og amerikansk demokrati faller utenfor
Kommunal-Nytts ramme. Uten a ta del i dis
kusjonen om etterkrigsproblemene har vi ensket
apeke pA at demokratiet ogsA kan ikle seg andre
styreformer enn d m vi er vant til her hjemme.
Vi har ikke ensket A uttale hva 80m er best,
norsk eller amerikansk demokrati. Bare pA ett
punkt viI vi fravike objektiviteten, n mUg nAr
det gjelder det tredje punktet 80m er behandlet
ovenfor, amerikanemes krav til kandidat nes
personlige egenskaper. Dette kan fer til bi
gotteri, til en smAskAren demmesyke, men det

betyr at den 80m seker valg til et ombud, ham
kan man sperre: «Hvem er du, at folket skal
overdra sin maId til deg?» Nettopp dette spers
mAlet viI vi komme til A stille liver eneste kan
didat 80m stiller scg til valg i stat og i kom
mune etter krigen. Ham skal vi DU!Jte med spers
mllet: «Hvem er du? Hva var din innsats ide
5 lange Arene, at vi skulle gi deg makt og ledelse
under arbeidet med a bygge opp igjen laitdet
vArt?»

KOMMUNAL- TT R. 20 AV 10/4 - 1945:

Vi jorbereder oss pc! sluttkampen, og Hjem
mejrontens Ledelse har sendt ut 2 paroler som
vi gjengir, den jerste er dog litt kommunalisert
av oss.

F r iren r vir.

Krigen gAr mot sin slutt. De store nederlag
80m tyskerne nA lider pa vestfronten gjer at aIle
er kIar over at det i heyden kan vrere spersmal
om uker fer Wehrmacht er knekket i Tyskland.
Stemningen er derfor hey i dag. Mange viI
gjeme ta seiren pa forskudd, og samtidig herer
en fra flere kanter felgende spersmAI reist: Kan
det vrere nedvendig med mer sabotasje na? Vi
har ofret sA meget, bade av gode nordmenns liv
og av materielle verdier pA vAr kamp mot okku
pasjonsmakten. Kan det vrere nedvendig a ofre
mer, na som seiren sa a si er vunnet? Er det
ikke mulig a ta en aldri sa liten benvei i inn
spurten og a la soldatene ved fronten greie det
som stAr igjen, uten at vi pAtar oss nye ofre?

Det kan vere nedvendig a minne om hvor
ledes stillingen i virkeligheten er. I Tyskland
blir 'Wehrmacht sikkert og uavvendelig malt i
stykker. Men det er intet tegn til kapitulasjon,
annet enn av enkeltpersoner og mindre grupper,
og den allierte overkommando er da ogsA kom
met til det standpunkt at i virkeligheten er det
ingen til a kapitulere. Utenom det nazistiske
Tyskland er det i dag ikke noe Tyskland, og sei
ren er ikke vunnet fer hele landet er besatt.
Nazist~ne kjemper som den mann 80m vet at
bak fronten venter det ham ikke annet enn
galgen.

Hvorledes reagerer tyskeme og deres hAnd
langere i Norge? Det har vi fAtt se i de siste
manedene. Ett r at det i lengere tid ikke hadde
funnet sted henretteIser og etter at det siden
«Westfalen»-katastrofen ikke var sendt politiske
fanger til Tyskland, har en ny terrorbelge na
skyllet over landet. Mange gode nordmenn er
bUtt myrdet 80m hevn for militere aksjoner
80m tyskeme ikke har formAdd A avverge, og
deportasjonene er gjenopptatt. Under ledelse
av morderen Rogstad har N.S. samtidig satt inn
en ny hetz-kampanje. Det er kampen om Norge
80m er innledet. Den kamp om Norge etter at
Tyskland er beseiret 80m Terboven og Quisling
med koldt blod forbereder. Pet er et bitte Ute
ledd 1 denne forberedelae nir sl mange kommu-

nale tjenestemenn nylig ble avskjediget og en
del av dem arrestert.

Det er klart at det norske folk ikke kan se
pA disse forberedelser uten gjme mottrekk.

VArt svar kan bare vrere ett: Skjerpet kamp.
Operasjonene mot militrere mAl m selvsagt

fortsette etter de planer 80m er lagt, uansett
hva som hender. Dersom fienden gAr videre pA
den linjen han nA er slAtt inn pA, der80m gisler
eUer politiske fanger bUr myrdet eller depor
tert, vil nye kampmidler og kampformer bli
tatt i bruk.
. Slik som den militrere situasjon er bUtt nA, er

flenden pA ingen mAte usArbar. Og han vet det
selv: Hans blinde terrorhandlinger er i seg selv
et vltnesbyrd om uro og usikkerhet. Vi kjenner
hans svake punkter og vi er klar over hvor vi·
kan ramme ham. Drevet til det ytterste kan vi
lett skape en situasjon her i landet 80m fienden
vil angre pA at han har framkalt.
. Vi retter derfor i dag en inntrengende appell

tIl aUe kommunale lBnnstakere: Tro ikke at
seiren alt er der. Gjer deg klar til skjerpet
kamp. Situasjonen kan hvilken 80m heIst dag
bli satt pa spissen. Da mA var front vrere uten
brist, som de var det de 80m faIt, som yAre sjB
folk, £lygere og soldater er det. Hver kvinne og
hver mann mA vere rede til Agjere Bin innsats,
sitt offer. Det skylder vi landet og vArt folks
framtid. Det skylder vi yAre drepte kamerater.
Derfor lyser vi ikke fred, men kamp over deres
minne.

Fra Hjemmefronten Leclebe.

I den senere tid har N. S. fylkesferere flere
steder innkaIt folk til meter. De er der forelagt
erklreringer mot sabotasjen og bolsjevismen, og
er blitt stilt overfor valget mellom A skrive un
der eller Abli betraktet 80m medansvarlig, med
de felger det viI fA.

Dette kan vi -ikke finne oss i. Det er svikt mot
fronten Amete opp. Det er dobbelt svikt Askrive
under erklreringer til bruk for N. S. propaganda
mot hjemmestyrker 80m med store offer kjem
per for A bindre fienden i A transportere for
sterkninger fra Norge til frontene i Tyskland.

Det er likegyldig hvilke trusler 80m bUr brukt.
Den dag de 80m kommer i kamplinjen beyer
unna bare fienden truer, den dag har vi ingen
front. Met ikke opp frivillig. Dermed har du
allerede blottet en svakhet 80m fienden viI vite
a utnytte til hardere press. BUr du hentet med
makt, skal du nekte A innlate deg i diskusjon
med fylkesfereren. Du kan lett komme til A si
ting du viI angre eller gjere din stilling farli
gere. Skriv selvsagt ikke under noen erklering.
Det er forrederi.

o - 21 18/ -1 :
Den nye tid kTeVeT teTke menno SkulleI&en

OVeT at enkelte fag ;eleT og oveTOTdnede /unk
jOfUln'eT haT opptTe1dt rvakt 09 vUt en mindTe
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Dette nr. ble skrevet mandag 7. mai fer vi
visste at tyskerne hadde kapitulert. Det ble
trykt samme kveld pa vanlig mate, men" tirsdag
8. mai var distributorene opptatt med alt annet
enn illegalt arbeid. Vi var frie og kunne arbeirie
legalt. lmidlertid har to av artiklene fremdeles
aktualitet, og vi g;engir dem her:

5. A medvirke aktivt til A trygge en varig og
rettferdig fred og a oppfyIle de forpliktelser
som en intemasjonal sikkerh tsorganisasjon
vil kreve.
AIle nordmenn ute og hjemme kjemper for

framtidens frie Norge.

cOg har vi ikke d t land ennu,
sa skal vi vinne det jeg og du!»

Bort med vikeme.
Like fra ferste dag har vi prevd A gjere det

klart at etter befrielsen ville det komme et oPP
gjer med dem som har brutt den nasjonale
front, og med dem 80m har satt seg ut over
hjemmefrontens paroler. Mange har kanskje
trodd at dette var en tom trusel og at en pA
seierens dag ville vrere slorsinn t mot aem BOrn
faIt fra da det reynet mest. VArt tandpunkt
er imidl rtid ikke diktert av hevnfel Ise. M n
det ville vrere n hAn mot aIle de 10jaI kom
munaIe lennstakere am de etter befrielsen fort-
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En ny arbeid dag.

Etter mer enn 5 ars kamp er Norge snart fritt
i,gien. Vi skal ikk prove a ,gi uttrvkk for de
folel er som i en slik stund fvll r hver nord
manns sinn. M n l::l oss vende blikket mot da
g nett r seir n, mot de oppgaver som da ven
t ross.

Norg r i n~g et utrolig fattig l:md. ribbet
og nedslitt. Vi m"lnvler ikke bar de fleste for
bruksvarer, men det viI ta tid fer vi kan be
gvnne a produs re dem. Vi har derfor n trang
tid foran oss, hva de materielle goder angar.
Skal vi komme fort gjennom denne trange
tiden, er det nedvendig at hver mann gjer sitt
ytterste. De kommunale lennstakere har svart
pa nazistenes avskjedigelser med a sette ned
arbeidstempoet. Etter befrielsen ma det opp
igjen - ikke bare til hva det var fer, men be
tydelig heyere. Vi i kommunen kan stort sett
va:!re tilfreds med den innsats vi har gjort i
kampen mot okkupasjonsmakten. Vi skal ikke
va:!re darligere nar det gjelder a legge ryggen
til for a bygge landet vart opp igjen.

Det viI bli talt mange store ord pA seierens
dag. La oss preve Ata noe av begeistringen med
oss over i hverdagen etterpA. Skal de forvent
ninger som stilles ga i oppfyBelse, da er det ned
vendig at enhver i sitt yrke eker sin innsats,
gjer mer og bedre arbeid enn han gjorde fer.
Slik gjenreiser vi Norge.

•

. 22 V 8/5 - 1 5:KO'"~~A'''

Hjemrnefrontens Ledelse representerer hele den
kjempende hjemmefront i intimt samarbeid
med vAre konstitusjoneBe myndigheter utenfor
landets grenser. Den er sammensatt av aktive
hjemmefrontfolk. Veien til Hjemmefrontens
Ledelse gAr gjennom aktiv og disiplinert inn
sats innenfor kamporganisasjonene. Den har
ligget Apen for menn av aIle partier, og aBe
samfunnslag er representert.

Hjemmefrontens Ledelse ser pa sin oppgave
som lest nar krigen er over og vi igjen har lovlig
styre i landet, men den and som har preget kam
pen rnA leve videre. Vilje til saklighet og re
spekt for aBe som gjer en innsats i Norges tje
neste har skapt et aktivt samhold over parti
grensene. Dette rnA vi berge over i fredstiden
med dens frie meningsbryting meBom partiene.
For den krise vart folk gjennomlever er ikke
overvunnet i og med at fienden er ute av landet.
Det veldige gjenreisingsarbeidet som forestar,
vil kreve at vi setter aUe krefter inn i fuB gjen
sidig tillit.

H;emmefrontens mal er et fritt Norge renset
for nasisme.
Straks k,igen er over, rna vi derfor

1. gjenopprette fuBt folkestyre etter Grunn
loven og sa snart det er teknisk mulig, holde
valg til storting og kommunestyrer,

2. gjenreise vart norske rettssamfunn, oppheve
aBe fiendens politiske lover og forordninger
og preve dommer og administrative avgjo
relser pa fritt grunnlag,

3. L0slate aIle politiske fanger, sorge for at de
som er deportert til utlandet, blir sendt hjem
raskt og trygt, og gi dem som er sa:!rlig hardt
rammet av fiendens overgrep oppreising og
erstatning.

4. Fa krigsforbrytere og landssvikere hurtig og
rettferdig demt i samsvar med gjeldende loy.

5. SIA hardt ned pA dem som har beriket seg pa
samarbeid med fienden.

6. Skaffe til veie de storst mulige mengder av
livsviktige yarer og fordele dem pa en rctt
ferdig mAte.

7. Serge for at aBe far nyttig arbeid ved en
aktiv beskjeftigelsespolitikk og kontroB med
arbeidslivet.

8. Gjennomfere et rettferdig forhold mellom
priser og lenninger.
I framtiden rna vi fere en mllbevisst og vid
synt politikk med sikte pa

1. A trygge Norges frihet o~ selvstendighet.
2. A skape et samfunn med sasial sikkerhet og

arbeid for aBe, A heyne levestandarden ved
A gjenoppbygge landet og eke dets produk
sjonskraft.

3. A la aIle evner komme til sin rett ved a gi
ungdomrnen rik re mullghet r for opplrering
og studium, uansett ekonomiske kAr.

4. A fremme BOlidariteten meBom de forskjel
lige samfunnsgrupper og styrke nasjonal
sarnkjensle.

Proklam jon fra Hjemmefronten Udelse.

De allierte soldater kjemper seg inn i Tysk
land for A bryte den siste motstand. Vi felger
dem med spenning og forventning. Deres kamp
er var kamp, deres seire yAre seire. Norske sje
folk, flygere og soldater er med i sluttslaget,
hver pA sin post. OgsA norske hjemmestyrker
er gAtt til angrep for a hindre fienden i A fere
tropper fra vArt land til de avgjerende frontene.

Tysklands sammenbrudd er nrer, men tiden
ornkring dette samrnenbrudd vil stille sterre
krav til vAr offervilje, vAr disiplin og vArt sam
hold enn noensinne fer. Den innsats vi yter, viI
avgjere vArt lands lykke for generasjoner fram
over.

Fienden har planer om A legge vArt produk
sjonsliv ede. Om sA skjer, vil vAre hjemme
styrker mete ham med vepnet makt. Andre
nordmenn rnA felge de direktiver som i en slik
situasjon vil komme fra Den norske Regjering,
Forsvarets Overkommando og Hjemmefrontens
Ledelse.

Samtidig preyer fienden Aundergrave vAr til
lit til framtiden, og skape splld og mistenksom
het nordmenn imellom. Dette skal ikke lykkes.

Takket vrere de rettledd sam har levet og
virket for oss, har vlrt folk i mer enn hundre
Ar vrert pA stadig marsj framover, mot sterre
sosial rettferd, mot en sterkere utjamning klas
sene imellom, mot en heyere levestandard. Vart
folkestyre, vAr rettssikkerhet, vAr rett til a
tenke, tale og skrive fritt, vAr respekt for den
enkeltes menneskeverd, bygger ikke bare pa
grunnlov og lov, disse verdier er ogs' trygt for
ankret i hver nordmanns sinn. Derfor er var
kamp mot de nasistiske undertrykkere blitt hele
folkets kamp, og derfor har aIle fiendens for
sek pA AsIA sprekker i vAr front ved A sette
samfunnsklasse mot samfunnsldasse, hjemme
front mot utefront, slAtt feU. .

Derfor er ogsl hjemmefronten blitt en folke
organisasjon, der menn og kvinner fra aIle sam
funnslag kjemper side ved side. Utenfor stAr
bare de sam er gAtt i nazismens tjene te og d
sam av svakhet eller frykt unndrar sine krefter
fra kampen. Innen hjemmefronten sper inlen
om polltisk part! eBer rell oppf tiling, bare
om vilje og evne til trid for oran frihet.

trygghet. Slike folk har i roUge tider slor evne
til A fA adrninistrasjonsapparatet til A fungere
jevnt og sikkert, til A overvinne friksjon. Men
er det at de overordnede i denne tiden ikke
har holdt mll med sine underordnede, da mener
vi likevel at en, nlr aIle de ledige avansements
stillingene skal besettes etter krigen, her sperre
mer etter egenskaper BOm i denne tiden har vist
seg verdifulle, etter mot, uaelviBkhet og handle
kraft, kort sagt etter personlighet.

For de som etter krigen skal ha ansvaret for
ansettelsene, rnA det derfor stilles til rAdighet
organer som kan gi de best mulige opplysninger
om sekerens opptreden og arbeid under okkU
pasjonen.

god holdning under okkupa8jonen gir vi her
uttrykk for i en artikkel om hva vi krever av
en overordnet.

H a i kr ran 0 rordnet.

Hvis en pa bred basis viI forseke en vurdering
av hvorledes de forskjellige grupper av offent
lige 10nnstakere har opptradt under okkupasjo
nen og nazistyret, kan en gjere atskillige inter
essant refleksjoner. Yngre folk har gjennom
g ende vist sterre kampvilje og sterre dristighet
<.:nn eldre. En kan videre sla fast at mennene i
denne tiden ikke har noe A la kvinnene here.
Nar det gjelder a ta et helt standpunkt, Afinne
den enkle, klare linje, og Asta og faUe med den,
kan de kvinnelige lennstakere stA som et for
bilde.

Stiller en opp mot hverandre fagsjefer, over
ordnede funksjonrerer og underordnede, sA er
d t tydelig for aBe at fagsjefene har vist seg
mest svake og unnfaBende, demest komrner de
overordnede funksjona:!rer, mens de underord
nede har vist den beste opptreden. Naturligvis
for kommer massevis av unntak, men tenden
sen er meget klar. Fenomenet er ikke srerpre
get for komm\Ulene. Tar vi f. eks. lrererstanden,

finner vi at nesten de eneste svake punkter
i deres imponerende front representeres av rek
torer og overla:!rere. Hva er grunnen til dette
merkeligc fenomen? Sjefene er jo folk av
samme art som de underordnede, og de
har vel ikke avansert fordi de var de darligste.
Delvis er grunnen at de overordnede sitter i en
vanskelig re stilling. De har ansvaret ikke bare
for seg selv, men ogsa for sin etat. Pa den ene
siden star de under press fra nazistiske ordferere
og utvalg, pa den annen side har de fomem
melsen av at hjemmefrontledelsen sayner for
sbielse for deres spesieBe vanskeligheter. Den
aktlve og papasselige hjemrnefrontmann frarn
tr r ofte for fagsjefen som noe av en kverulant,

n overmate plagsom og uhyre ensidig herre.
Forsiktig, som sjefen gjerne er, ute av vane med
a ta klare standpunkter, preyer han Abaute seg
fram mellom skja:!rene, gi keiseren hva keise
1 n er og hjemmefronten hva hjemmefrontens

r. Vi rna ha loy til a sperre om vi ikke kan
kr ve mer av en overordnet enn av en under
ordn t, mer demmekraft, mer personlig mot. Og
han som har den heyere stilling og den bedr£:
10nn, han som er satt til a lede, plikter ikke han
a ga foran og vise veien i en vanskelig tid? I
sted t for at de andre skal mAtte hale ham med.
Dette bring ross inn p et meget aktuelt spers
mal: Hvilke genskaper hos £:n mann er det som
har gjort at han har avansert? Har de siste
arene la:!rt oss at vi ber legge om avansements
politikken, seke f fram folk med andre egen
skaper?

Krav n til oss aIle er forskjellige i krig og
fred. I rolig tider kommer en langt med for
siktighet, sindighet, pyntelighet og litt snuhet,
heIst n r disse genskapene er paret med en
v lutvikl t sans for eget beste og personlig

22
•



satt skulIe mAtte arbeide sammen med, og kan
skje vrere underordnet folk som har sviktet sin
plikt 80m gode nordmenn.

I det oppgjer 80m vil komme, rnA hver eneste
lennstaker vrere forberedt pA A svare for sine
handlinger under okkupasjonen. Strengest vil
kravet bli stilt til de overordnede, og hardest
vil straffen vrere over demo En mann som av
fr kt eller av andre grunner har brutt den na
sjonale front, han savner de egenskaper som er
nedvendig for a bekle en overordnet stilling i en
kommune, og vi vil forlange ham fjemet.

Under det oppgjer som uunngAelig rna finne
sted, blir det nedvendig a innhente opplysninger
om den enkeltes forhold, for a supplere det ma
teriale som allerede er samlet. Under dette gjel
der det at personlige antipatier eller hevnfelelse
hoIdes utenfor. Vi viI ha en hurtig utrenskning,
for a fA ren luft, men vi skal bygge pA norsk
rettsoppfatning, ikke pa gestapometoder. Det
vil bli stilt de sterste krav til rettsind og dem
mekraft hos de folk som far med denne sak A
gjere.

Kommunal-N tt har tidligere trukket opp de
alminnelige retningslinjer som rna ligge til
grunn for en utrensing, og vi skal ganske kort
gjenta hovedpunktene:

AlIe NS-medlemmer fratrer eyeblikkelig.
AlIe avskjedigede gjeninntrer, med mindre

det foreligger forhold som gjer at de ville ha
blitt suspend rt dersom de hadde vrert i stil
ling.

Det apn s adgang til a suspendere og deretter
avskjedig stripete funksjonrerer. Avgjerelsen
rna naturligvis ligg hos kommunens lovlige
myndighet r, men vi gAr ut fra at det blir truf
fet en ordning slik at de som i samarbeid med
hjemmefrontens ledelse har ledet det illegale
organisasjonsarb id under krigen, far anledning
til a uttale seg.

AlIe ans tt Iser og alIe opprykninger som har
funnet sted und r nazistyret preves pa ny pa
helt fritt grunnlag. Dette viI si at enhver stil
ling som har vrert besatt av nazimyndighetene
kunngjeres ledig. Ved besettelsen har den na
vrerende inn haver intet fortrin, og kommunen
har ing n for ergel esplikt overfor ham. Alle
de som er blitt ansatt pa et tidspunkt da offent
lige stillinger var blok rt, rna bort. AIle len05
opprykninger prev s pa ny, pa helt fritt grunn
lag. Er d t pa d t rene at en funksjonrer under
normal forhold ville ha rykket opp i lenns
gruppe pa et tidlig re tidspunkt, men v dkom
mend av lojalit t mot parolene har unnlatt a
seke om opprykning, gjennomferes n denne
m d tilbak virkende kraft.

For hurtigst mulig a fa arbeid re i kommu
nene, hap r vi at utrensningen kan forega raskt
og ffektivt. Vi ber d rfor aIle kommunale
lennstak re om te sin medvirkning. Men
husk at vi skal eve r ttf rd, ikke hevn.

Foruten det som er skrevet om i Kommunal
nytt har Kommunalgruppen og84 arbeidet med
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andre ting, og da sperielt retuoppgj8ret etter
krigen. Gruppens medlem,zner hadde innenfoT
sine respektive kommuner, utpekt tillitsmenn
rundt om i de fOTskjeUige etater. Retningslinjenc
«angdende utrensningen innen kommunale kon
torer etter krigen», Me sendt ut i februar 194.5,
og hadde felgende ordlyd:

Ang. utren ning innen kommunale kontorer
etter kri,en.

AIle er klar over at det etter krigen mA fore
tas en grundig utrensing blant de offentlige
tjenestemenn. Ikke bare medlemmer av NS
mA vekk, men ogsA mange andre som i okkupa
sjonstiden pa forskjellig vis har forbrudt seg
mot hjemmefrontens arbeid og vist daddelver
dig opptreden.

Utrensingen ber naturligvis forega sa hurtig
som mulig etter krigens oppher, og det er da
nedvendig pa forhand a ha ferdig alt materiale
hvorpa anklag r skal bygges.

Den kommunale gruppe innen hjemmefron
tens ledelse har funnet at nedenstaende forhold
ber granskes best mulig for aIle kommunale tje
nestemenn. Alt som er A bemerke rna noteres
for hver enkelt og oppbevares pa betryggende
mate, sa det kan framlegges nAr tiden er inne.

I aIle kommuner som har egen administra
sjon av noen b tydning rna det pAlegges en eller
flere meget palitelige ansvarsbevisste tjeneste
menn a ordne denne saka.

Undersekelsene rnA foretas med sterst mulig
diskresjon slik at de ikke blir alminnelig kjent.
En kan ellers risikere at undersekelsene blir

•motarbeidet og vanskeliggjort.
1. Medlemmer av NS. En gir de opplysninger

om disse som kan ha interesse.
2. De som i okkupasjonstiden har meldt seg

ut av NS. Hvis mulig angis tidspunktet,
eventuelt motivene for deres utmelding.

3. De som ikke ved sitt svar avviste lojalitets
erklreringen av 16. desember 1940.

4. De som har brutt parole ved a seke blo
kerte stillinger, har latt seg beordre til sA
danne, sekt lennsopprykking eller har mett
fram til NS propagandameter. De som har
medvirket til handlinger av denne arten,
ansees som blokadebrytere. En re~ner med
at parolen om «Blokade av offentlig tiene
ste» skulle vrere alminnelig kjent for kom
munale funksjonrerer fra 1/3 1943. for an
dre utenom kommunene fra 1/6 1943. Paro
ler 80m er gitt av anerkjente motstands
grupper fer 1/2 1943, bereres ikke av disse
tidspunkter. For dem som har sekt stillin
ger etter funksjonrerer som r arrestert,
avskjediget av politiske grunner eller som
har latt s g beordre ov r i slike stillinger,
regnes tidspunktet fra NS overtakelse av
kommunestyr n s funksjoner.

5. De som har brutt andre paroler, gitt av
Hjemmefrontens ledel e eller noen av dens
grupper.

•

•
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6. De som friviUig har samarbeidet med NS
eller tyskeme, p tatt seg oppdrag for disse,
nytt fordeler, ytet medlemmer av NS og
tyskerne gunstbevisninger, f. eks. ved pre
sanger og blomster, skaffet yarer osv. Her
under medtas ogs de 80m har hatt privat
samkvem med tyskere og medlemmer av
NS.

7. De som av frykt har vegret seg for, even
tuelt nektet stette pengeinnsamlinger el
ler andre hjelpeaksjoner. For dem som har
betalt bidrag til en hjelpekasse, men senere
sluttet angis motivene for oppheret.

Kommunalgruppen sendte den 13. mars fel
gende forslag til Hjemmefrontens Ledelse:

Til Hjemmefrontens Ledelse
fra Kommunalgruppen.

Utteuning av vikere fra den kOlDDlunale
d . . t .a miDI ra Jon.

I det eyeblikk lovlig styre gjeninnferes i kom
munene fratrer alIe som er, eller har vrert, med
lemmer av NS. Dette felger av provisorisk an
ordning av 26. februar 1943. AlIe er imidlertid
pA det rene med at utrensningen ikke er gjen
nomIert ved at medlemmene av NS Ijemes. De
stripete og up litelige rnA ogsa bort. Videre vil
det bli spersmal om enten avskjedigelse eller
disiplinrere foranstaltninger mot lennstakere
som uten a kunne karakteriseres som stripete
eller upalitelige, har vist en opptreden som ikke
er overensstemmende med hva en i okkupa
sjonstiden har kunnet kreve av gode nordmenn.
I ferste rekke kommer her brudd pa hjemme
frontens paroler pa tale. Endelig kan det over
for heyere sjefer, som ikke i okkupasjonstiden
har vist en kIar og utvetydig holdning, slik at
deres underordnede like fra den ferste dag har
vrert helt sikr p hvor de stod, bli spersmaI om
a stille spesielle strenge krav og kreve at de
skal fratre.

Det er et best mt krav, bade fra de lojale tje
n stemenn og fra befolkningens side, at utrens
ningen i den offentlige administrasjon finner
sted hurtig og ff ktivt. Den offentlige tjeneste
har alltid vrert forb holdt folk som ikke har
mistet sin rer . Under okkupasjonstid n r de
offentlige tjenest m nn, som har arbeid t un
der naziledelse, p mange mater kommet i en
skjev stilling overfor befolkningen, og dette
blir ikke bedre fer det er kIart for aIle at det
bare r gode nordmenn igjen i offentlig tje
neste. Erfaringen Ira en rekke andre befridde
land viser at d t ikke bUr arbeidsro fer aIle lag
av befolkning n r klar over at det er gjort ef
fektivt opp m d samarbeidsmennene. Srerlig
viktig r d t f d m fj met fra offentlig tje
neste, fordi slik tj nest er en av de viktigste
midler til uteve makt og innfiytelse.

N r det gj Id r gransk hvorledes hver en
kelt har forholdt seg under okkupasjonen, m
kravene stilles strengest til de overordnede.

Denne gang skal det ikke kunne sies at de smA
tyver henger man, de store lar man gAo Vel er
det sa at sjefene er bUtt stilt overfor sterre van
sker enn sine underordnede, men av folk 80m
er betrodd en mer ansvarsfull og bedre lennet
stilling, har en rett til stille sterre krav. Og
det er nettopp fra overordnede stillinger at det
er nedvendig a f bort folk 80m ikke har holdt
mM, ellers vil hverken lennstakeme eller al
menheten ha inntrykk av at utrensingen er al
vorlig ment.



«Kommunalnyth sender i dag ut sitt siste
nummer. Som en dokumentasjon har vi funnet
det nedvendig a trykke opp en del artikler 80m
har vrert offentliggjort i de tidligere nummer.
Mange vil kanskje finne at det er tungt stoff;
andre vil finne at det har tapt sin aktualitet.
Vi tror imidlertid at det vil ha sin betydning
i den opprydding som i dag finner sted i kom
munene. Og vi viI samtidig benytte anledningen
til a presisere vart standpunkt til denne opp
rydding. Det er ikke hevnfelelse som ligger bak
kravet om at aIle na skal svare for sin opptre
den under okkupasjonen. Men de som allerede
na begynner a tale om forsoning og om a tilgi
dem som har forbrutt seg, de skal huske pa at
skal en noon gang komme sa langt, da er det
ferst nedvendig at vi far klare linjer. Hvis vi
na av svakhet eller av andelig lathet gar uten
om ubehagelighetene, da blir vi aldri ferdig
med oppgjeret. Da vil det ligge og forgifte sin
nene fram gjennom arene. La oss derfor na
lufte grundig ut og bringe aIle forhold fram i
dagens fulle lys. Der skal de granskes samvit
tighetsfullt. Hver mann skal fa full rede pa. de
anker som foreligger mot ham og fa anlednmg
til a fere de motbevis han mener a kunne skaffe.
Deretter skal saken avgjeres av uvillige menno
Gar vi fram pa denne maten, javel, da far vi
kanskje noen uker eller maneder med mye
vondt og opprivende, men sa er vi ferdig med
saken for godt. AIle far med godt humer finne
eg i a komme i sekelyset, en god saJ?vittighet

viI her vrere den beste stette. Men VI kan love
at nAr avgjerelsene er truffet, da er ~ake~ fer
dig. Avgjerelsene er det eneste som VII bh oPJ;>
bevart, ingen behever vrere redd for hemmehg
rulleblad.

Selve granskingen og avgjerelsen kan finne
sted pa forskjellige mater. I Oslo, Aker og Bre
rum har en ordnet seg pa den maten at hjemme
frontens kommunegrupper samler inn materiale
og at dette blir forelagt for en komite. For
mannen i komiteen oppnevnes av fylkesmannen.
Han skal ha de egenskaper som loven stiller til

n dommer. Av de evrige medlemmer velger
det midlertidige kommunestyre 2, mens 2 opp
nevnes av hjemmefrontens kommunegruppe.
Komite n gransker det materiale som den fAr
seg forelagt. AIle anklagede viI !a anle~ning

til a forsvare seg og til a fere bevlS. Komlteen
avgir sa innstilling til det midlertidige kommu
nestyre, so n treffer den endelige a.vgje~el.se,
men det forutsettes at den vil felge mnstllhn
gen.

Vi finner det ikke i denne forbindelse nedven
dig a ga nrermere inn pa de ~~gs~jer80m
kommun gruppen viI felge 1 sm .akslon, men
viser til de artikler «Bort med sVlkemelt, som
er off ntliggjort foran i dette nummer. Vi pre
sis rer bare at alle ans ttelser, forfremmels r,
og andre avgjerels r i personalsak r, som er

Hge forvaltningsdomstoler til a behandle disse
saker.

Kommunestyret har vrert uten ko~ta~t med
administrasjonen i mer enn 4 r. Srerhg 1 sterre
kommuner hvor forholdene ikke er s gjen
nomsiktige: viI det helt mangle kjennskap til
hvorledes lennstakeme har opptrAdt under ~k

kupasjonen og hvem det ber treffes forfeynm
ger mot. Det som her trenges, er et organ 80m
utferer aktoratets rolle, som sikter de personer
hvis forhold ber granskes, samler og tilretteleg
ger materialet og legger det fram for kommune
styret, for at dette kan treffe sin avgjerelse.

Ved a oppnevne et silkt aktorat, oppnAr en
ogsa det som etter nor k rettsoppfatning regnes
som en fordel, n mlig at ikke den samme myn
dighet tilrettelegger anklagen og demmer i sa
ken.

I d t utvalg som tilrettelegger anklagene, ber
det vrere representanter for <tern som under ok
kupasjonstiden har vrert aktive ledere for mot
standsbevegelsen i komrnunen. At de som har
deltatt i d n aktive kamp innen kommunen,
ogsa rna delta i utr nsing .n, er nedvendig, for
n ttopp disse m nn og kv!-ffiler ~ . forutsettes
aha d t best kjennskap til de mlshghete~ sorn
har funnet sted og til lennstakernes alminne
lige holdning. Dessut n er det de aktive mot
standsgrupp r som, overensstemmen~e med. di
rektiv r fra H.L., samler inn det bevismateriale
som r nevnt foran og pa forhand vil foreta en
vurd ring av det.

Motstandsbev gel en gjer ikke noe krav pa a
fa vrere med a avgjere sakene. Myndighetene
skal funt og h It ligge hos de konstitusjonelle
organer. Men nar det gjelder a reise anklagene,
a peke ut de personer hvis forhold ber granskes,
da har motstandsbevegelsen bade pa grunn av
den virksomhet den har utevet og pa grunn av
sitt bedre kjennskap til forholdene, krav pa a
fa spille en ledende rolle.

I aIle sterre kommuner ber det oppnevnes et
utvalg pa 3 medlemmer til a fremme anklagene.
Av disse ber de 2 utpekes av motstandsbevegel
s n og det tredj av fylkesmannen. Der80m ut
valget far 5 medlemmer, ber motstandsbevegel
sen p ke ut 3 og fylkesmannen 2.

I mindre kommuner, med noen fa funksjonre
r r, ber det oppnevnes et utvalg for en sterre
grupp kommuner. Utvalget ber oppnevnes av
fylkesmann n, etter at motstandsbevegelsen har
f tt peke ut sine representanter etter samme
regler som ovenfor.

Utvalget tilrettelegger sak ne 0i iir ~ti1
ling til kommunestyr t. En iAr ut fra at mn
stillingen i alminnelighet blir fulgt. Hvis s
ikke skjer, ber det ogsa for utvalget vlere ac:t-
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gang til a innanke saken for forvaltningsdom
stolen til endelig avgjerelse.

Utvalget bUr betrakte som et aktorat, og i
alminnelighet vil alle saker btl reist av det, men
det er iltke tillagt noe anklagermonopol, og selv
om utvalget beslutter ikke a innlede forfelg
ning mot en lennstaker, kan kommunestyret et
ter initiativ ira annet hold ta vedkommendes
forhold opp til granskning.

I alminnelighet vil utvalgets pastand enten
ga ut pa avskjedigelse elle~ pa en av de foran
nevnte disiplinrere forfeymnger. Men under
tiden vil saken kunne stille seg sa uklar, eller
kreve en sa vidt omfattende gransking, at det
ikke i lepet av en forholdsvis kort tid kan av
gjeres om vedkommende ber avskjediges eller
ikke. I sa fall rna det vrere adgang til a suspen
dere vedkommende inntil saken er gransket.
Kommunestyret kan da enten fatte vedtak om
suspensjon for et bestemt tidsrom - heIst ikke
over 3 maneder - og sa innen utlepet av fristen
ta vedkommende sak opp til realitetsbehand
ling, eller det kan beslutte suspensjon og sA
straks sende saken over til domstolen, som av
gjer om vedkommende skal avskjediges eller
ikke.

Srerlig nar det gjelder overordnede funksjo
nrerer ber en i tvilstilfelle heller velge suspen
sjon enn a la vedkommende bli sittende i sin
stilling til saken er ferdig behandlet. For lojale
underordnede vil det feles utAlelig at de etter
befrielsen skal arbeide under en sjef hvis for
hold kan vrere gjenstand for tviI, og selve
granskingen viI komme i fare hvis e.nkelte ad
ministrasjoner skalledes av folk 80m lkke under
okkupasjonen vitterlig har statt pa hjemmefron
tens side og arbeidet for at dens paroler ble
gjennomfert. . . .

Medlidenhet med dem som 1 blfelle bhr sus
pendert, rna ikke Iede til at man frafaller denne
linje. Suspensjon vil jo ikke i noo tilfelle bli
gjennomfert pa grunnlag av annet enn et fak
tisk bevismateriale, og i praksis vil tvilen kom
me til a gjelde, ikke om vedkommende har OPP
tradt fullt lojalt eller ikke, men om de forgael
ser han vitterlig har begatt, er sa grove at de
ber lede til avskjedigelse eller om en kan la
nade ga for rett.

Dersom utrensingen foreg r etter de linjer
som er trukket opp her, vil en kunne fa en be
tryggende behandling av saken, slik at en pa
den ene siden sikrer seg at behandlingen skjer
overensstemmende med hevdvunne norske retts
begreper, og p den annen side unngAr den mis
neye med utrensingen 80m er kommet sterkt
fram i de fleste andre befridde land.

En forutsetter at planen i tilfelle godkjennes
p heyere hold.

IL I
truffet av nazimyndighetene vil bli gjort om.
Alle stillinger vil bli kunngjort pa ny. Dette
gjeld r altsa uansett om vedkommende har
brutt no n parole eller ikke. For ikke a ~k~pe

forvirring i administrasjonen kan dette lI1~ld

lertid ikke gjeres med en gang. Under utskift
ningen vil en ferst la aIle dem ga som har for
brutt seg pa noen mate. De 80m har rent ruIle
blad, og som ikke har sekt stilling i strid med
parolen om blokade av offentlige stillinger, viI
ha anledning til a melde seg som seker nar
stillingene kunngjeres ledige.

En ting rna vi ha for eye ved opprydningen.
Nar den er ferdig, da skal den virkelig -vrere
ferdig. AIle som na har et spersmAlstegn ved
sitt navn skal vrere gjennomlyst, og gar de ut
av undersekelsene med rent rulleblad, da skal
de vrere trygge mot enhver beskyldning i fram
tiden. Vi skal ta utrenskningen og den uhygge
den rna fere med seg, sa samvittighetsfullt at
nar granskningskomiteen lukker sin bok, da er
dett kapitel avsluttet og et nytt begynner,
hvor hver eneste funksjonrer eller arbeider kan
vrer trygg for at hans kolleger og arbei~ska

merater er gode og lojale nordmenn, 80m gl~rde

sin plikt under fremmedherredemmet. RelSer
noen da anklager mot sine kolleger for deres
forhold under okkupasjonen, sa farer han med
les sladder og skal slas ubennherlig ned.

Men skal vi komme sa langt, sa rna vi i dag
ikke vike tilbake for a ta granskningen til
bunns. Ledes vi i dag av slapphet eller falsk
rnedlidenhet, da bUr vi aldri ferdig med disse
sakene, og de vil forgifte s~ene i Arevis.
Granskningskomit en rna derfor ikke neye seg
med a peke ut dem som skal avskjediges. Det
r nedvendig a peke pa hver eneste forsee~

av betydning, p hvert eneste parolebrud.d, hVlS
ikke helt spesielle formildende omstendlgheter
foreligger. Hjemmefrontens kommuneutvalg
har pekt pa andre foranstaltninger enn avskje
digelse. Det kan bli tale om a sette en l~
taker ned i lenn og srerlig aktuelt kan det bli a
bestemme at en som har forbrutt seg ikke skal
avansere i de ferste f. eks. 5 ar. Vi vil i den
forbindelse sette fingeren pa at det rna stil~es
store krav til fagsjefene. Av dem skal det Vlr
kelig kreves at de har gjort en positiv nasjonal
innsats. Har en mann sittet i en overordnet
stilling under okkupasjonen, da har han plikt
til a forega sine underordnede med et godt eks
empel, til yte dem mor~k stette ~g til a
stive dem opp. Hvis han ikke har gl0rt det,
hvis han bare har opptradt pyntelig og tenkt
p sin egen sikkerhet, javel, da skal vi ikke
straffe ham, men det skal sies fra at en sllk
mann ikke er den rette til a overta en fag j f
stilling 80m bUr ledig. Dette kan vlere tungt
for ham, han har kanskje regn t med av'anse
ment, og f"l r d t 80m n forsmede at han
bUr forbigAtt. Dobbelt hardt fel s d t natur-
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